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Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016

για τις συντάξεις Δηµοσίου

1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄85) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Για όσους λαµβάνουν σύνταξη µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της πε-
ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η οικογε-
νειακή παροχή εξακολουθεί, έως 31.12.2018, να συγκα-
ταβάλλεται µε τη σύνταξη, σύµφωνα µε τις οικείες δια-
τάξεις, όπως αυτές ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Από 1.1.2019 και εφεξής καταβάλλεται σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1. Η περί-
πτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄
226) δεν έχει εφαρµογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων
β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρό-
ντος.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των
συντάξεων αυτών είναι µεγαλύτερο από αυτό που προ-
κύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου
1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περι-
κόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν µπορεί να υπερβαίνει το

δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόµενης κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του
δικαιούχου. Αν, µετά την εφαρµογή της ρύθµισης του α-
νωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξε-
ων είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υ-
πολογισµό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον
ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως
προσωπική διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι
την πλήρη εξάλειψή του µε την εκάστοτε αναπροσαρµο-
γή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρµογή
της παραγράφου 3.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 προστί-
θενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:

«γ. Αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι
µικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό
τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνε-
ται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά
και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.
δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β΄

και γ΄ αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφα-
λισµένο στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα.»

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 4387/2016 τροποποιείται ως εξής:

«α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται
µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται, από την
1.1.2022 κατ’ έτος µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, µε βάση συντελεστή που διαµορ-
φώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη µεταβο-
λή του ΑΕΠ και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη
µεταβολή του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγού-
µενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια µεταβολή
του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή.»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΒ΄, 18 Μαΐου 2017
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής 
των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, 

Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 

ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 2 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016
για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για όσους λαµβάνουν σύνταξη µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του νόµου αυτού, το επίδοµα συζύγου εξακολου-
θεί να συγκαταβάλλεται µε τη σύνταξη σύµφωνα µε τις
καταστατικές διατάξεις έως 31.12.2018. Από την
1.1.2019 και εντεύθεν καταβάλλεται παροχή κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρό-
ντος.»

2. Στο άρθρο 96 του ν. 4387/2016 προστίθεται, από τό-
τε που ίσχυσε, παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Από 1.1.2019 και εντεύθεν, η καταβαλλόµενη κατά
την ηµεροµηνία αυτή επικουρική σύνταξη, εφόσον υπερ-
βαίνει το ποσό που προκύπτει µετά τον επανυπολογισµό
της σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παραγράφου 4 και της
υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του παρόντος,
αναπροσαρµόζεται στο ύψος της επανυπολογισθείσας.
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται µετά την ως άνω α-
ναπροσαρµογή το ποσό της επικουρικής σύνταξης να
µειωθεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του δεκαοκτώ τοις εκα-
τό (18%) του καταβαλλόµενου κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος ποσού επικουρικής σύνταξης.» 

3. Στο τέλος της  περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι ανωτέρω προσωπικές διαφορές καταβάλλονται έ-
ως 31.12.2018.»

Άρθρο 3
Επίδοµα Στέγασης

1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζει Επίδοµα Στέγασης
για έως και εξακόσιες χιλιάδες (600.000) νοικοκυριά που
διαµένουν σε µισθωµένη κατοικία ή επιβαρύνονται µε το
κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κα-
τοικίας. Για τον καθορισµό των νοικοκυριών εφαρµόζο-
νται οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 235
του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Εσωτερικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδο-
σης της απόφασης της περίπτωση β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 15, ρυθµίζονται: α) το ατοµικό εισοδηµατικό
όριο για τη χορήγηση του επιδόµατος, το οποίο δεν µπο-
ρεί να ξεπερνά τα εννιά χιλιάδες εξακόσια (9.600) ευρώ,
τα περιουσιακά κριτήρια και κάθε άλλη προϋπόθεση που
πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, β) το ακριβές ποσό του
επιδόµατος και το ανώτατο ύψος αυτού, γ) άλλες προϋ-
ποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και το αρµόδιο
όργανο που απονέµει το επίδοµα, δ) η διαδικασία, ο τρό-
πος και ο χρόνος χορήγησης του επιδόµατος και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου. 

3. Οι δαπάνες για τη χορήγηση του επιδόµατος καλύ-
πτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού ύψους έως και εξα-
κοσίων εκατοµµυρίων (600.000.000) ευρώ κατ’ έτος.

Άρθρο 4
Πρόγραµµα «Βρεφονηπιακή Φροντίδα» 

1.α. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει, εποπτεύει και
επεκτείνει πρόγραµµα εθνικής εµβέλειας, υπό τον τίτλο
«Βρεφονηπιακή Φροντίδα» (Πρόγραµµα). 
β. Το Πρόγραµµα έχει ως αντικείµενο την επιδότηση

της ίδρυσης, της εξεύρεσης και διαµόρφωσης εγκατα-
στάσεων και της προµήθειας εξοπλισµού νέων µονάδων
βρεφικών, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών ή της ε-
πέκτασης και εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων µονά-
δων από δηµοτικές επιχειρήσεις, διαδηµοτικές επιχειρή-
σεις, ενώσεις δηµοτικών επιχειρήσεων και φορείς κοινω-
νικής οικονοµίας (ΚΟΙΣΠΕ-Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Πε-
ριορισµένης Ευθύνης και ΚΟΙΝΣΕΠ-Κοινωνικές Συνεται-
ριστικές Επιχειρήσεις) συνολικής δυναµικότητας έως και
σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) θέσεων.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδο-
σης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 15, καθορίζονται: (α) Τα κριτήρια επιδότη-
σης των υπαγοµένων δοµών και η επιλεξιµότητα αυτών.
(β) Η προθεσµία και η διαδικασία υποβολής και κρίσης
των σχετικών αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων. (γ) Οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία καταβολής της επιδότησης
και η ανάθεση αυτών σε τυχόν ενδιάµεσο φορέα. (δ) Οι
διαδικασίες ελέγχου, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις σε πε-
ρίπτωση µη τήρησης των όρων καταβολής της επιδότη-
σης, καθώς και οι διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστή-
τως καταβληθέντων ποσών και (ε) κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την υλοποίηση του Προγράµµατος.

2.α. Για τις δαπάνες του Προγράµµατος, καθώς και για
την επιδότηση της φιλοξενίας και φροντίδας στις µονά-
δες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, διατίθενται
πιστώσεις ύψους έως και εκατόν πενήντα εκατοµµυρίων
(150.000.000) ευρώ κατ’ έτος από τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-

κονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών, που
εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, καθορίζο-
νται: (α) τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια και οι
λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο
πρόσωπο των ωφελουµένων, (β) το ακριβές ποσό επιδό-
τησης ανά παιδί, (γ) οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά
και ο φορέας απονοµής της επιδότησης, (δ) η διαδικα-
σία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της επιδότησης
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της περίπτωσης α΄.

Άρθρο 5
Πρόγραµµα «Σχολικά Γεύµατα»

1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει, εποπτεύει και επε-
κτείνει διατροφικό πρόγραµµα εθνικής εµβέλειας υπό
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τον τίτλο «Σχολικά Γεύµατα» (Πρόγραµµα) στην υποχρε-
ωτική Δηµόσια εκπαίδευση. 

2. Το Πρόγραµµα έχει ως αντικείµενο την εξυπηρέτη-
ση αναγκών σίτισης µαθητών σχολικών µονάδων της υ-
ποχρεωτικής δηµόσιας εκπαίδευσης µε την κατάρτιση
δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 107-110
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

3. Η εφαρµογή του Προγράµµατος τελεί υπό την επο-
πτεία και τον έλεγχο της Διεύθυνσης Καταπολέµησης
της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης. 

4. Οι συµβάσεις µε αντικείµενο τη δωρεάν παροχή
σχολικών γευµάτων του Προγράµµατος προκηρύσσο-
νται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι προδιαγρα-
φές, οι γενικοί κανόνες, τα κριτήρια αξιολόγησης και κά-
θε αναγκαία διαδικασία και λεπτοµέρεια υλοποίησης του
Προγράµµατος ορίζονται στην προκήρυξη της παρούσας
παραγράφου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται
κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 15, καθορίζεται η επιλο-
γή των γεωγραφικών περιοχών εφαρµογής του προ-
γράµµατος µε βάση τα ποσοστά ανεργίας, πληθυσµού
σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισµό και κά-
θε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.

6. Οι δαπάνες για τις δράσεις του Προγράµµατος κα-
λύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού ύψους έως και εκα-
τόν ενενήντα εκατοµµυρίων (190.000.000) ευρώ κατ’ έ-
τος.

Άρθρο 6
Επίδοµα παιδιού

1. Oι διαθέσιµες πιστώσεις του Ενιαίου Επιδόµατος
Στήριξης Τέκνων, όπως αυτό προβλέπεται στην υποπα-
ράγραφο ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄222), αυξάνονται έως
και διακόσια εξήντα εκατοµµύρια (260.000.000) ευρώ. Οι
σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικο-
νοµικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφα-
σης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
15, ρυθµίζονται: (α) τα περιουσιακά/εισοδηµατικά κριτή-
ρια και οι κατηγορίες των δικαιούχων, (β) τα κριτήρια δια-
µονής, (γ) τα αρµόδια για την αναγνώριση και την κατα-
βολή του επιδόµατος όργανα, (δ) η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος, (ε) τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δικαιού-
χων, (στ) το ύψος του καταβλητέου επιδόµατος ανά κα-
τηγορία δικαιούχων, όπως αυτό διαµορφώνεται κατόπιν
της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 αύξησης των
σχετικών πιστώσεων, καθώς και (ζ) κάθε άλλο θέµα σχε-
τικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 7
Μέτρα ενίσχυσης της εργασίας

1. Με σκοπό την ενίσχυση και την τόνωση της αγοράς
εργασίας, πλέον των συντρεχόντων προγραµµάτων α-
πασχόλησης, τίθενται σε ισχύ προγράµµατα εργασίας
στοχευµένων οµάδων ανέργων εγγεγραµµένων στα µη-
τρώα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµι-
κού (Ο.Α.Ε.Δ.), τα οποία καταρτίζονται µετά από γνώµη
του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. µε κοινές απο-
φάσεις των Υπουργών που ορίζονται από την κείµενη
νοµοθεσία ως συναρµόδιοι για κάθε πρόγραµµα, οι οποί-
ες εκδίδονται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15.

2. Τα ως άνω προγράµµατα µπορούν να έχουν ως αντι-
κείµενο µία ή περισσότερες από τις κατωτέρω δράσεις:
α) Προγράµµατα εύρεσης εργασίας, συµβουλευτικής

και καθοδήγησης.
β) Επέκταση του προγράµµατος «Εγγύηση για τη νεο-

λαία» µε έµφαση στους νέους που βρίσκονται εκτός α-
πασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
γ) Προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας µέ-

σω κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, µε έµφαση στον
ιδιωτικό τοµέα, τα οποία θα συνοδεύονται από την απα-
ραίτητη πιστοποίηση των αποκτούµενων δεξιοτήτων.
δ) Προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας µε έµφαση

στην αναβάθµιση δεξιοτήτων, προσανατολισµένα στην
επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, στοχεύο-
ντας ιδίως τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήµα-
τος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

3. Για τα παραπάνω προγράµµατα εργασίας ο Ο.Α.Ε.Δ.
επιχορηγείται από πόρους του τακτικού προϋπολογι-
σµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε µεταφορά πίστωσης συ-
νολικού ύψους έως και διακοσίων εξήντα εκατοµµυρίων
(260.000.000) ευρώ κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων

Από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων διατίθεται
συνολικό ποσό έως και τριακοσίων εκατοµµυρίων
(300.000.000) ευρώ κατ’ έτος, µε ισόποσο επιπρόσθετο
όριο στο εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. για τη χρηµατοδότη-
ση δράσεων των καθεστώτων ενισχύσεων του
ν. 4399/2016 (Α΄117), έργων υποδοµής στον τοµέα της
αγροτικής παραγωγής και έργων ενεργειακής εξοικονό-
µησης και αναβάθµισης στον τοµέα των µικροµεσαίων ε-
πιχειρήσεων και της Βιοµηχανίας. 

Άρθρο 9
Μείωση συµµετοχής στη φαρµακευτική δαπάνη

1. Για τα πρόσωπα µε φορολογητέο εισόδηµα έως και
χίλια διακόσια (1.200) ευρώ που δικαιούνται αποζηµίωση
της φαρµακευτικής τους δαπάνης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στα οποία δεν ε-
φαρµόζονται άλλες διατάξεις περί µηδενικής συµµετο-
χής στη φαρµακευτική δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου
του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4411/2016
(Α΄142), του άρθρου 38 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) και
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του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), καθώς και των
κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιο-
δότηση αυτών, καθορίζεται, µε βάση εισοδηµατικά κριτή-
ρια, πλήρης απαλλαγή ή έκπτωση στο ποσοστό συµµετο-
χής τους στις δαπάνες φαρµακευτικής περίθαλψης. 

2. Η επιπλέον δαπάνη έως και διακοσίων σαράντα εκα-
τοµµυρίων (240.000.000) ευρώ, που προκύπτει για τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την εφαρµογή του παρόντος, βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, το οποίο και υποχρεούται να την αποδίδει προς
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. .

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Οικονοµικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδο-
σης της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 15, ρυθµίζονται ειδικότερα οι όροι και οι
προϋποθέσεις, οι ακριβείς εκπτώσεις στο ποσοστό συµ-
µετοχής στις δαπάνες φαρµακευτικής περίθαλψης, η α-
παιτούµενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση των ηλε-
κτρονικών µητρώων, η διαδικασία απόδοσης της δαπά-
νης που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κάθε άλ-
λη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος.

Άρθρο 10
Τροποποιήσεις στις µειώσεις φόρου 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος

1. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή του
άρθρου 15 µειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων
πενήντα (1.250) ευρώ για τον φορολογούµενο χωρίς ε-
ξαρτώµενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, ό-
ταν το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες
και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιά-
δων (20.000) ευρώ. Η µείωση του φόρου ανέρχεται σε
χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για τον φορολογούµενο µε
ένα (1) εξαρτώµενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα
(1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώµενα τέκνα και σε χίλια
τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώµε-
να τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι µικρότε-
ρο των ποσών αυτών, η µείωση του φόρου περιορίζεται
στο ποσό του αναλογούντος φόρου.»

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για εισο-
δήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχί-
ζουν από την 1.1.2020 και εφεξής.

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

α. Στο άρθρο 7 του ν. 4223/2013 (Α΄287) µετά την πα-
ράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Όταν το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως προσ-
διορίζεται µε βάση τα άρθρα 4 και 5, δεν υπερβαίνει τα ε-
πτακόσια (700) ευρώ, χορηγείται µείωση αυτού κατά πο-
σοστό τριάντα τοις εκατό (30%), η οποία δεν µπορεί να
υπερβεί τα εβδοµήντα (70) ευρώ. Στις περιπτώσεις των

δικαιούχων της έκπτωσης της παραγράφου 1, το όριο
των επτακοσίων (700) ευρώ διπλασιάζεται.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 αναριθµεί-

ται σε 5. 

Άρθρο 12
Τροποποιήσεις στην Κλίµακα Φορολογίας Εισοδήµατος

Φυσικών Προσώπων

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία
και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύµφωνα µε την α-
κόλουθη κλίµακα:

Εισόδηµα (Μισθοί, Συντάξεις, Επίχ. Δραστηριότητα)

Εισόδηµα Εισόδηµα Φορολογικός
από (ευρώ) έως (ευρώ) Συντελεστής

0 20.000 20%
20.000,01 30.000 29%
30.000,01 40.000 37%
>=40.000,01 45%

Άρθρο 13
Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 

του ν. 4172/2013

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ει-
σοδήµατα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ των
φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονοµιάς.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται
στο συνολικό καθαρό εισόδηµα της παραγράφου 1 υπο-
λογίζεται µε την ακόλουθη κλίµακα:

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Εισόδηµα Εισόδηµα Συντελεστής
από (ευρώ) από (ευρώ)

0 30.000 0%
30.000,01 40.000 2,00%
40.000,01 65.000 5,00%
65.000,01 220.000 9,00%
> 220.000 10,00%

Άρθρο 14
Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας
εισοδήµατος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013

Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1.α) Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νοµικά
πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 45 που τηρούν
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απλογραφικά φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι έξι
τοις εκατό (26%), εξαιρουµένων των πιστωτικών ιδρυµά-
των της περίπτωσης β΄. Τα κέρδη από επιχειρηµατική
δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περιπτώ-
σεων β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 που τηρούν α-
πλογραφικά βιβλία φορολογούνται µε συντελεστή είκο-
σι έξι τοις εκατό (26%).
β) Τα πιστωτικά ιδρύµατα της περίπτωσης 1 της παρ. 1

του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 φορολογούνται µε συ-
ντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).»

Άρθρο 15

1.α Οι διατάξεις των άρθρων 3-9 τίθενται σε εφαρµογή
από 1.1.2019 και των άρθρων 11-13 από 1.1.2020, ενώ οι
διατάξεις του άρθρου 14 ισχύουν για εισοδήµατα που α-
ποκτώνται κατά το φορολογικό έτος που αρχίζει από
1.1.2019 και εφεξής και θα δηλώνονται το επόµενο φο-
ρολογικό έτος υπό την προϋπόθεση και στο βαθµό που,
σύµφωνα µε εκτίµηση του Διεθνούς Νοµισµατικού Τα-
µείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία µε
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισµό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο
πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράµµατος Οι-
κονοµικής Προσαρµογής, δεν προκαλείται απόκλιση από
τους µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς στόχους, όπως
αυτοί καθορίζονται στο ως άνω Πρόγραµµα. Ο Υπουργός
Οικονοµικών δηµοσιεύει στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συµπερά-
σµατα της ανωτέρω εκτίµησης. 
β. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή των

άρθρων 3 έως 9 αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονοµικών, στον επιτρεπόµενο βαθµό, σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄.
γ. Οι διατάξεις των άρθρων 11 έως 14 εφαρµόζονται

αναπροσαρµοζόµενες στον επιτρεπόµενο βαθµό, σύµ-
φωνα µε την περίπτωση α΄. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών διαπιστώνεται η ακριβής αντιστοιχία προς
το δηµοσιονοµικό στόχο και ρυθµίζονται οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των άρθρων 11 έως 14. 

2. Αν το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, σε συνεργασία
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και
τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγη-
σης του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής, δια-
πιστώσει ότι, στη βάση µίας προοπτικής εκτίµησης και
λαµβάνοντας υπόψη την εφαρµογή των άρθρων 1 και 2,
η εµπροσθοβαρής εφαρµογή του άρθρου 10 είναι ανα-
γκαία προκειµένου να επιτευχθεί ο συµφωνηµένος δη-
µοσιονοµικός στόχος πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενι-
κής Κυβέρνησης ύψους 3,5% για το οικονοµικό έτος
2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι διατάξεις
του άρθρου 10 εφαρµόζονται για εισοδήµατα που απο-
κτώνται από την 1.1.2019 και εφεξής. Προκειµένου να
διασφαλιστεί, ως αποτέλεσµα της ως άνω εµπροσθοβα-
ρούς εφαρµογής, η επίτευξη του ανωτέρω δηµοσιονοµι-
κού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελ-
ληνικές αρχές µπορούν να εφαρµόζουν τις αναγκαίες
προσαρµογές στο άρθρο 10, σε συµφωνία µε το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σµό Σταθερότητας. Ο Υπουργός Οικονοµικών δηµοσιεύ-

ει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην
οποία περιέχονται τα συµπεράσµατα της ανωτέρω εκτί-
µησης.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 16
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 1876/1990 (Α΄27) η φράση «Οσο διαρκεί η εφαρµογή
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατη-
γικής» αντικαθίσταται µε τη φράση Έως το τέλος του
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής». 

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011(Α΄ 226)
η φράση «όσο διαρκεί η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.» αντικαθίσταται
µε τη φράση «έως το τέλος του Προγράµµατος Οικονο-
µικής Προσαρµογής».

Άρθρο 17
Έλεγχος οµαδικών απολύσεων

1. Στο άρθρο 3 του ν. 1387/1983 (Α΄ 110) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων µε τους εκπροσώ-
πους των εργαζοµένων, ο εργοδότης µπορεί να θέσει
υπ’ όψιν των εργαζοµένων κοινωνικό πλάνο για τους υ-
πό απόλυση εργαζόµενους, δηλαδή µέτρα άµβλυνσης
των επιπτώσεων της απόλυσης, όπως ποσά για κάλυψη
αυτασφάλισης, διαθέσιµα ποσά µέσω εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης για κατάρτιση και συµβουλευτική για επα-
νένταξη στην αγορά εργασίας, ενέργειες για την αξιο-
ποίηση ειδικών προγραµµάτων από τον Ο.Α.Ε.Δ. αντιµε-
τώπισης της επαπειλούµενης ανεργίας των υπό απόλυ-
ση εργαζοµένων, καθώς και δυνατότητες, µεθόδους και
κριτήρια για την κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψή
τους.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1387/1983 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών υποβάλλονται α-
πό τον εργοδότη στο Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας
(Α.Σ.Ε.).»

3. Το άρθρο 5 του ν. 1387/1983 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«1. Η προθεσµία των διαβουλεύσεων µεταξύ των ερ-
γαζοµένων και του εργοδότη είναι τριάντα (30) ηµέρες
και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη για δια-
βουλεύσεις στους κατά το προηγούµενο άρθρο εκπρο-
σώπους των εργαζοµένων. Το αποτέλεσµα των διαβου-
λεύσεων διατυπώνεται σε πρακτικό που υποβάλλεται α-
πό τον εργοδότη στο Α.Σ.Ε.. Οι εκπρόσωποι των εργαζο-
µένων µπορούν να καταθέτουν στο Α.Σ.Ε. υπόµνηµα επί
των διαβουλεύσεων.

2. Αν υπάρξει συµφωνία των µερών, οι οµαδικές απο-
λύσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το περιεχόµενο
της συµφωνίας και ισχύουν δέκα (10) ηµέρες από την η-
µεροµηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο
Α.Σ.Ε..

3. Αν δεν υπάρξει συµφωνία των µερών, το Α.Σ.Ε., µε
αιτιολογηµένη απόφαση που εκδίδει εντός αποκλειστι-
κής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία
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υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης, διαπιστώνει αν
τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενηµέρω-
ση και διαβούλευση µε τους εκπροσώπους των εργαζο-
µένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετι-
κών εγγράφων, σύµφωνα µε το άρθρο 3. Για το σκοπό
αυτόν, το Α.Σ.Ε. µπορεί να καλεί και να ακούει τόσο τους
κατά το άρθρο 4 εκπροσώπους των εργαζοµένων και τον
ενδιαφερόµενο εργοδότη όσο και πρόσωπα που διαθέ-
τουν ειδικές γνώσεις πάνω σε επιµέρους τεχνικά θέµα-
τα. Αν το Α.Σ.Ε. κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του
εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20)
ηµέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περί-
πτωση, το Α.Σ.Ε. παρατείνει τις διαβουλεύσεις των µε-
ρών ή τάσσει προθεσµία στον εργοδότη, ώστε εκείνος
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση
των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το Α.Σ.Ε., µε νέα από-
φαση, διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του
εργοδότη, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ηµέρες από
την έκδοση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι απο-
λύσεις ισχύουν εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίηση
του πρακτικού διαβούλευσης της παραγράφου 1.

4. Σε οµαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη
διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκµετάλ-
λευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρµόζο-
νται οι παράγραφοι 2 και 3.»

4. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου II.Δ του άρθρου
186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργείται.

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989
(Α΄163) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ) Τµήµα Ελέγχου Οµαδικών Απολύσεων».
6. Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 προστίθεται νέα πα-

ράγραφος 7Β ως εξής:
«7Β. Το Τµήµα Ελέγχου Οµαδικών Απολύσεων απαρτί-

ζεται από: 
α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως
Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον προϊστάµενο της Γενι-
κής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόλη-
ση.
β) Τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Απασχόλησης

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε
τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας

και Ανάπτυξης µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών

µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών.
στ) Πέντε (5) εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε. µε τους ανα-

πληρωτές τους.
ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β. µε τον αναπληρωτή

του.
η) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Σ.Ε.Ε. µε τον αναπληρω-

τή του.
θ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. µε τον ανα-

πληρωτή του.
ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Τ.Ε. µε τον αναπληρω-

τή του.
ια) Έναν (1) εκπρόσωπο µε τον αναπληρωτή του, που

υποδεικνύονται από κοινού από τον Σ.Ε.Β., την Ε.Σ.Ε.Ε.,
τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και τον Σ.Ε.Τ.Ε..»

7. Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 προστίθεται νέα πα-
ράγραφος 17 ως εξής:

«17. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Ελέγχου Οµαδι-
κών Απολύσεων ανήκει ο έλεγχος σχεδιαζόµενων οµα-
δικών απολύσεων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του
ν. 1387/1983 (Α΄ 110).»

Άρθρο 18

Στην παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)
προστίθενται περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής:

«ε) Όταν ο εργαζόµενος τέλεσε κλοπή ή υπεξαίρεση
σε βάρος του εργοδότη ή του εκπροσώπου του. 
στ) Όταν ο εργαζόµενος δεν προσέρχεται αδικαιολό-

γητα στην εργασία του για διάστηµα µεγαλύτερο των
τριών (3) ηµερών.»

Άρθρο 19
Συνδικαλιστικές άδειες

1. Το άρθρο 17 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει
τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων, των Ελεγκτικών Ε-
πιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθµιων
στις δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση
έχει για τα Διοικητικά Συµβούλια, τις Ελεγκτικές Επιτρο-
πές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθµιων στις
τριτοβάθµιες, όπως και για τα Διοικητικά Συµβούλια και
τις Ελεγκτικές Επιτροπές των τριτοβάθµιων οργανώσε-
ων.

2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει άδεια
απουσίας:
α) στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της πιο αντι-

προσωπευτικής τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνω-
σης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,
β) στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραµµατέα των Ερ-

γατικών Κέντρων και Οµοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόµε-
νες σε αυτά οργανώσεις έχουν πάνω από 10.000 ψηφί-
σαντα µέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, 
γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ο-

µοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόµενες σε αυτά πρωτοβάθ-
µιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 µέχρι
10.000 ψηφίσαντα µέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία
του,
δ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ο-

µοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόµενες σε αυτά πρωτοβάθ-
µιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν µέχρι 1.500 ψη-
φίσαντα µέλη, δεκαπέντε (15) ηµέρες το µήνα,
ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και τον

Ταµία των Διοικητικών Συµβουλίων των πιο αντιπροσω-
πευτικών δευτεροβάθµιων οργανώσεων δεκαπέντε (15)
ηµέρες το µήνα, 

στ) στα υπόλοιπα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων
των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθµιων οργανώσε-
ων εννέα (9) ηµέρες το µήνα, 

ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµ-
µατέα των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων
πέντε (5) ηµέρες το µήνα, αν τα µέλη της οργάνωσης εί-
ναι 500 και πάνω, 
η) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµ-
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µατέα των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων
τρεις (3) ηµέρες το µήνα, αν τα µέλη της οργάνωσης εί-
ναι λιγότερα από 500, 
θ) στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθµιες και τρι-

τοβάθµιες οργανώσεις, για όλη τη διάρκεια συνεδρίων
που συµµετέχουν,
ι) στα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραµ-

µατείας της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

3. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 2 άδειες απου-
σίας περιορίζονται σε τριάντα (30) µέρες το χρόνο για τα
µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή αλλιώς του Προε-
δρείου των µη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθµιων οργα-
νώσεων, καθώς και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συµβουλίου, προκειµένου για την αµέσως επόµενη, της
πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθµια οργάνωση, εφό-
σον αυτή έχει τόσα ψηφίσαντα µέλη όσα αναφέρονται
στις περιπτώσεις β΄ και γ΄, και στο 1/3 του αναφερόµε-
νου στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ στ΄, ζ΄ και η΄ χρόνου, προ-
κειµένου για την αµέσως επόµενη, της πιο αντιπροσω-
πευτικής, οργάνωση για τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά
στελέχη.

4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζοµένων κατά τις δια-
τάξεις των προηγούµενων παραγράφων θεωρείται χρό-
νος πραγµατικής εργασίας για όλα τα δικαιώµατα που α-
πορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση. Οι
ηµέρες απουσίας των εργαζοµένων που αναφέρονται
στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 εί-
ναι µε αποδοχές, που καταβάλλονται από τον εργοδότη
τους. Οι ηµέρες απουσίας των εργαζοµένων που αναφέ-
ρονται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ της πα-
ραγράφου 2, καθώς και των εργαζοµένων της παραγρά-
φου 3 είναι χωρίς αποδοχές. Στην περίπτωση αυτή οι α-
σφαλιστικές εισφορές των συνδικαλιστικών στελεχών
για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλ-
λονται από την οργάνωσή τους.

5. Για κάθε διαφωνία σχετική µε την εφαρµογή των
διατάξεων αυτού του άρθρου αποφασίζει, ύστερα από
αίτηση της µιας ή της άλλης πλευράς, η Επιτροπή του
άρθρου 15.

6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ε-
φαρµόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις
των υπαλλήλων του άρθρου 30. Όπου οι διατάξεις αυτές
αναφέρονται σε εργατικά κέντρα καταλαµβάνουν και τα
νοµαρχιακά τµήµατα που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ..»

2. Στο άρθρο 18 του ν. 1264/1982 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Το άρθρο αυτό ισχύει τόσο για υπαλλήλους των
φορέων του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός είχε οριοθετη-
θεί µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65),
όσο και για µισθωτούς που απασχολούνται µε σχέση ε-
ξαρτηµένης εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα.»

3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του
ν. 2224/1994 (Α΄ 112) καταργούνται.

Άρθρο 20

Στο άρθρο 22 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται πα-
ράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 και τηρουµέ-
νων των ίδιων ως άνω προθεσµιών εκδικάζονται οι δια-
φορές που απορρέουν από την εφαρµογή του άρθρου
656 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση κήρυξης απερ-
γίας στην επιχείρηση.»

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 21
Σύσταση – Επωνυµία

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (στο εξής Ε.Κ.Α.Π.Υ.) το οποίο
τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και έχει
έδρα την Αθήνα. 

2. Με προεδρικό διάταγµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), καταρτίζεται o
Οργανισµός του Ν.Π.Δ.Δ, µετά από εισήγηση του Διοικη-
τικού του Συµβουλίου.

Άρθρο 22
Σκοπός - Αρµοδιότητες

1. Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός στρατηγι-
κός και επιχειρησιακός σχεδιασµός του οικονοµικού και
εφοδιαστικού κύκλου προµήθειας προϊόντων και υπηρε-
σιών, του συστήµατος υγείας, καθώς και η παρακολού-
θηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τοµέα της Δηµό-
σιας Υγείας. 

2. Στις αρµοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν ιδίως: 
2.1. η δηµιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση

της Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας Προµηθειών Υγείας, και
των σχετικών µε αυτή δεδοµένων, στην οποία περιλαµ-
βάνονται τα µητρώα: α) Μητρώο Προϊόντων Υπηρεσιών
και Προµηθευτών. β) Μητρώο Κεντρικών Προµηθειών. γ)
Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και δ) Μητρώο Τεχνι-
κών Προδιαγραφών, όπως περιγράφονται και λειτουρ-
γούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25, 

2.2. ο προγραµµατισµός των προµηθειών προϊόντων
και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των ανα-
γκών των φορέων του άρθρου 23, σύµφωνα µε την Στρα-
τηγική Κεντρικοποιηµένων Προµηθειών (ΣΚΠ) Προϊό-
ντων και Υπηρεσιών και των επιµέρους, Επιχειρησιακών
Σχεδίων Κεντρικών Προµηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.), τις οποίες
καταρτίζει για το σκοπό αυτόν η Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως περι-
γράφεται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31,

2.3. η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των δια-
γωνισµών, τους οποίους αυτή διεξάγει, η παρακολούθη-
ση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και των υ-
πηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων
των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύµφωνα µε τα προβλε-
πόµενα στο ν.4412/2016 (Α΄147), η παρακολούθηση ε-
κτέλεσης των συµβάσεων και ο εφοδιασµός των φορέων
του άρθρου 23, 

2.4. η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης
του συνόλου των υπό εκτέλεση συµβάσεων στο χώρο
της υγείας, µέσω των Ηλεκτρονικών συστηµάτων «Κε-
ντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συµβάσε-
ων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)» και «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπου οι φορείς
του άρθρου 23 του παρόντος θα εισάγουν όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες αναφορικά µε την πορεία εκτέλε-
σης των συµβάσεων, 

2.5. η δηµιουργία µηχανισµού Εσωτερικής Διακίνησης
Αδρανών Αποθεµάτων προϊόντων, µεταξύ των φορέων
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του άρθρου 23, στον οποίο θα προβλέπεται ο τρόπος και
η διαδικασία της εσωτερικής διακίνησης πέραν της πο-
σότητας του ορίου ασφαλείας που προβλέπεται από τα
πρότυπα αναλώσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 26
παράγραφος 7 και όσον αφορά στα φάρµακα στο άρθρο
29 του     ν. 1316/1983 (Α΄3), 

2.6. η δηµιουργία µηχανισµού εσωτερικής διακίνησης
προϊόντων µεταξύ των φορέων του άρθρου 23, για την
υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που
προκύπτουν από έκτακτα και µη προβλέψιµα γεγονότα,
και ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής αυτής δια-
κίνησης, 

2.7. η παρακολούθηση των πληρωµών των κεντρικών
Προµηθειών για την αποπληρωµή όλων των υποχρεώσε-
ων των φορέων του άρθρου 23. 

3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
παραδίδονται σε αυτήν:

3.1. ο Κατάλογος Ενιαίας Ονοµατολογίας και Κωδικο-
ποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ο.Κ.Ε.Ε.) της
Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου
Υγείας και o αντίστοιχος κατάλογος του Εθνικού Οργα-
νισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καθώς
και όλες οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικών προδιαγρα-
φών προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας,
της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) και της τε-
χνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, 

3.2. το Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και
Προµηθευτών, καθώς και το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών
Προδιαγραφών της Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. το οποίο αποτελεί
εφεξής περιουσία της, 

3.3. όλα τα αρχεία ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων
και υπηρεσιών υγείας, που έχουν καταρτίσει οι φορείς
του άρθρου 23 του παρόντος,

3.4 το Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής Προµηθει-
ών Υγείας.

Άρθρο 23
Πεδίο εφαρµογής

1. Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε
προϊόντα και υπηρεσίες:

1.1. όλων των Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Διοίκηση Υ-
γειονοµικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.» της χώρας και των ε-
κάστοτε αντίστοιχων οργανωτικών µονάδων, 

1.2. όλων των νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας (Ε.Σ.Υ.), και των αποκεντρωµένων µονάδων αυ-
τών, των διασυνδεδεµένων νοσοκοµείων, του Γ.ν. Θή-
ρας, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και
των Ν.Π.Δ.Δ. (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α., Ε.Ο.Φ,
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στους τοµείς υ-
γείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η
λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις οικεί-
ες Υγειονοµικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 2 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό
Υγείας, 

1.3. όλων των στρατιωτικών νοσοκοµείων και άλλων
σχετικών µονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υ-
πουργείο Εθνικής Άµυνας,

1.4. όλων των νοσοκοµείων και άλλων σχετικών µονά-
δων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και ε-
ποπτεύονται παράλληλα από το Υπουργείο Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων (όπως Αιγινήτειο, Αρεταίειο,

Ευγενίδιο Θεραπευτήριο) και το Υπουργείο Εθνικής Άµυ-
νας (όπως Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), 

1.5. των νοσοκοµείων που διέπονται από ειδικές δια-
τάξεις και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και εποπτεύονται από
τον Υπουργό Υγείας (όπως Γενικό Νοσοκοµείο Παπαγε-
ωργίου, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο),

1.6. όλων των δηµοσίων δοµών παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας όπως αυτή κάθε φορά
διαρρυθµίζεται, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτι-
κή δοµή των Υγειονοµικών Περιφερειών και αποτελούν
αποκεντρωµένες οργανικές µονάδες τους είτε είναι αυ-
τόνοµες,

1.7. όλων των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν δραστηριότητες
στους τοµείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και ε-
ποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας όπως: Οργανι-
σµός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), Ινστιτούτο Υγεί-
ας του Παιδιού Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ελ-
ληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Κέντρο Ε-
λέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Εθνι-
κός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Ελληνικό
Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (εποπτεύεται από την Ακα-
δηµία Αθηνών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατό-
µων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α.), Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), Ινστιτούτο Φαρµακευτικής έρευνας
και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) κ.λ.π.. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, του Υ-
πουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση συναρµό-
διου Υπουργού, που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του
Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να ε-
ντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος, ως και να απεντάσσονται ήδη υφιστάµενοι. 

Άρθρο 24
Αντικείµενο συµβάσεων προµηθειών προϊόντων 

και υπηρεσιών

1. Αντικείµενο συµβάσεων προµηθειών προϊόντων και
υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελούν όλα τα προϊόντα
και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τοµέα της υ-
γείας, µε την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
(Α΄147) και ό,τι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και
καθορίζεται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας
και Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του
ν. 4412/2016 (Α΄147) η φράση «Επιτροπή Προµηθειών Υ-
γείας (Ε.Π.Υ.)» αντικαθίστανται µε τη φράση «Εθνική Κε-
ντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)». 

Άρθρο 25
Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Προµηθειών Υγείας 

1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δηµιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιεί
την Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Προµηθειών Υγείας που α-
ποτελείται από τέσσερα (4) Μητρώα, τα οποία αποτε-
λούν αναπόσπαστα µέρη αυτής και λειτουργούν σε αλ-
ληλεπίδραση και διασυνδεσιµότητα, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στα άρθρα που ακολουθούν. Ειδικότερα: 

1.1. Το Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προµηθευ-
τών, στο οποίο περιλαµβάνονται τα εξής τρία (3) αρχεία:
1.1.1 Το Αρχείο Κωδικοποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών
και Προµηθευτών στο οποίο αναρτώνται:
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1.1.1.1. όλοι οι Προµηθευτές των προϊόντων και Υπη-
ρεσιών που συναλλάσσονται µε το δίκτυο της Δηµόσιας
Υγείας υπό συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση και κωδικο-
ποίηση,

1.1.1.2. όλα τα προϊόντα και οι Υπηρεσίες, που οι συ-
ναλλασσόµενοι µε το Δίκτυο της Δηµόσιας Υγείας Προ-
µηθευτές πωλούν, υπό συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση
και κωδικοποίηση.

1.1.2. το Αρχείο Εύρους Αποδεκτών τιµών, στο οποίο
καταχωρούνται τα περιθώρια των τιµών, προϊόντων και
υπηρεσιών, που γίνονται αποδεκτά από την έρευνα αγο-
ράς και τη συνακόλουθη επεξεργασία των αποτελεσµά-
των της. Τα εν λόγω περιθώρια χρησιµοποιούνται ως
συµβουλευτική εργαλειοθήκη για την Ε.Κ.Α.Π.Υ., τόσο
στο πλαίσιο σχεδιασµού των διαγωνιστικών διαδικασιών
όσο και στις εργασίες της Επιτροπής Παρατηρητηρίου. H
Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει την υποχρέωση να συλλέγει και να κατα-
χωρεί τιµές για όλα τα φάρµακα για τα οποία έχει δικαί-
ωµα να κάνει διαγωνισµό, σε τακτική βάση και από την έ-
ναρξη λειτουργίας του Αρχείου.

1.1.3. Το Αρχείο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδε-
κτών Τιµών, που αντικαθιστά το υφιστάµενο Παρατηρη-
τήριο Τιµών, στο οποίο αναρτώνται οι χαµηλότερες τιµές
που επιτυγχάνονται µε οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδι-
κασία για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες του άρθρου 24,
µε εξαίρεση την τιµολόγηση των φαρµάκων, εντός των
ορίων όσων ορίζονται στα επόµενα εδάφια και οι οποίες
δεσµεύουν όλα τα είδη διαγωνιστικής διαδικασίας, κα-
θώς και τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων από
τους φορείς του άρθρου 23.

Για τη λειτουργία και τον έλεγχο του ως άνω Αρχείου
συγκροτείται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. πενταµελής Επιτροπή Πα-
ρατηρητηρίου, η οποία εξετάζει την ανάρτηση των τιµών
στο Αρχείο εφαρµόζοντας συγκεκριµένα κριτήρια, ώστε
οι επιτευχθείσες χαµηλότερες τιµές να ορίζονται ως οι
αποδεκτές. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τους
τέσσερις (4) Διευθυντές των Διευθύνσεων της
Ε.Κ.Α.Π.Υ. και από ένα µέλος του ΔΣ το οποίο ορίζεται
από τον Πρόεδρο. 
Αρχική βάση δεδοµένων τιµών του ως άνω αρχείου α-

ποτελούν οι τιµές του υφιστάµενου Παρατηρητηρίου Τι-
µών της Ε.Π.Υ..
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο κα-

νονισµός λειτουργίας του Αρχείου Παρατηρητηρίου Α-
νώτατων Αποδεκτών Τιµών και τα κριτήρια ανάρτησης
των τιµών στο Αρχείο. 

1.2. Το Μητρώο Κεντρικών Προµηθειών στο οποίο α-
ναρτώνται οι δηλωθείσες ανάγκες από τους φορείς του
άρθρου 23, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του
παρόντος,

1.3. Το Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων, στο οποίο
περιλαµβάνονται τα κάτωθι Αρχεία: 

1.3.1. Το Αρχείο Αναλώσεων Δικτύου, στο οποίο αναρ-
τάται ο ρυθµός ανάλωσης προϊόντων από τους φορείς
του άρθρου 23, εκφρασµένος ποσοτικά και αξιακά σε κα-
θορισµένη ηµερολογιακή βάση,

1.3.2. το Αρχείο Προτύπων Αναλώσεων, στο οποίο α-
ναρτώνται οι στατιστικώς επεξεργασµένοι δείκτες ποσο-
τικής και χρονικής ανάλωσης προϊόντων, προκειµένου
να συγκρίνονται µε αντίστοιχους Διεθνώς καθιερωµέ-
νους, µε στόχο την επικαιροποιηµένη απεικόνιση του
προφίλ των απαιτούµενων αναγκών, για την απρόσκοπτη

λειτουργία των φορέων του άρθρου 23 και το συνακό-
λουθο έλεγχο στη διαχείριση, τόσο των αποθεµάτων
τους όσο και των ρυθµών ανάλωσης.

1.4. Το Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο
περιλαµβάνονται τα κάτωθι Αρχεία, και από το οποίο ε-
ξαιρούνται οι Προδιαγραφές των Φαρµάκων:

1.4.1. Το Αρχείο Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγρα-
φών, στο οποίο αναρτώνται και παρακολουθούνται οι α-
ξιολογήσεις τεχνικών προδιαγραφών που έχουν αναπτυ-
χθεί και αιτηθεί από τους φορείς του άρθρου 23 για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λει-
τουργία τους,

1.4.2. το Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνικών Προδια-
γραφών για τα υπό κεντρικοποίηση προϊόντα και υπηρε-
σίες. Οι εν λόγω Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγρα-
φές είναι η απόληξη των διαδικασιών της αξιολόγησης
των τεχνικών προδιαγραφών. 

Άρθρο 26
Προγραµµατισµός των κεντρικών προµηθειών
προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται 

από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.

1. Για τις απαιτούµενες προµήθειες προϊόντων και υ-
πηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του
άρθρου 23 του παρόντος νόµου, που θα γίνονται κεντρι-
κά, συντάσσεται και ανανεώνεται όταν κρίνεται σκόπιµο,
από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρ-
θρο 31, Στρατηγική Κεντρικών Προµηθειών (Σ.Κ.Π.), η ο-
ποία αφορά στη µακροπρόθεσµη κατεύθυνση που θα α-
κολουθήσει η κεντρικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
και η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας. 

2. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την κεντρικοποίηση προµηθειών
προϊόντων ή υπηρεσιών οφείλει προηγουµένως να κα-
ταρτίζει Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προµη-
θειών (Ε.Σ.Κ.Π.), στο οποίο θα ορίζονται ρητά τα προϊό-
ντα ή και οι υπηρεσίες για τα οποία θα πραγµατοποιείται
κεντρική προµήθεια. Για τη συγκρότηση του εκάστοτε Ε-
πιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προµηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.)
ακολουθείται η διαδικασία των επόµενων παραγράφων. 

3. Για την κατάρτιση του Ε.Σ.Κ.Π. η Ε.Κ.Α.Π.Υ. λαµβά-
νει ιδίως υπόψη της: ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
προϊόντων και υπηρεσιών των τελευταίων ετών (ενδει-
κτικά, δείγµα τριών έως πέντε ετών), τις ήδη καταγρα-
φείσες τάσεις ζήτησης, παραµέτρους που ενδέχεται να
επηρεάσουν τα επόµενα έτη, τον απαιτούµενο χρόνο για
την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, τα αποθέ-
µατα και τους ρυθµούς απορρόφησής τους εκ µέρους
των φορέων του άρθρου 23, τις απαιτούµενες οργανωτι-
κές αναπροσαρµογές, καθώς και το ύψος της προεκτι-
µούµενης δαπάνης. 

4. Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου θα συνεκτιµά-
ται τυχόν πρόβλεψη δυνατότητας οµαδοποίησης των
προς προµήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, υπό την έν-
νοια ότι η συγκεντρωτική αγορά αυτών θα εκτιµάται ότι
θα οδηγήσει αθροιστικά ή κατά περίπτωση σε µείωση
του κόστους απόκτησής τους, σε µείωση του χρόνου ο-
λοκλήρωσης των διαδικασιών και γενικότερα στην εµφά-
νιση οικονοµιών κλίµακας, λαµβάνοντας, όµως, υπόψη
τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριµένης αγοράς.

5. Μετά την έγκριση του Ε.Σ.Κ.Π. από τον Υπουργό Υ-
γείας, τα απαραίτητα µέρη του εν λόγω σχεδίου, που α-
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παιτούνται για την προετοιµασία των διαδικασιών των
φορέων του άρθρου 23, που περιγράφονται ακολούθως,
κοινοποιούνται στους αρµόδιους φορείς, προκειµένου
να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες. 

6. Για την υλοποίηση του Ε.Σ.Κ.Π. απαιτείται, όλοι οι
Φορείς του άρθρου 23 µετά την κοινοποίηση να προσδιο-
ρίζουν και αναρτούν στο Μητρώο τις ανάγκες τους για
τα υπό κεντρικοποίηση προϊόντα και υπηρεσίες, εντός
τριάντα (30) ηµερών, στη βάση δωδεκάµηνης χρήσης. Ο
προσδιορισµός των αναγκών γίνεται µέσω των καταχω-
ρηµένων ειδών στο Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών και στο πλαίσιο των αποδεκτών ορίων
των προτύπων αναλώσεων του Αρχείου Προτύπων Ανα-
λώσεων. Ειδικά για τους φορείς του άρθρου 23 που επο-
πτεύονται από Υ.ΠΕ. ανατίθεται στις τελευταίες µέσω
προστατευµένης πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πλατ-
φόρµα, ο έλεγχος, η αξιολόγηση, η επεξεργασία, η ορι-
στικοποίηση των αναγκών, η οµογενοποίηση ανά µονα-
δικό κωδικό των ζητούµενων ειδών και υπηρεσιών και η
καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Κεντρικοποίησης Προ-
µηθειών.

7. Για την υλοποίηση του ως άνω σχεδίου οι φορείς
του άρθρου 23 οφείλουν, εντός του ίδιου χρονικού δια-
στήµατος, να καταθέτουν ηλεκτρονικά σε αυτήν ποσοτι-
κή απογραφή όλων των προϊόντων για τα οποία θα τους
ζητηθεί και τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες τους, κα-
θώς και τα αδρανή αποθέµατά τους. Ως αδρανή αποθέ-
µατα ορίζονται οι απογραφόµενες ποσότητες προϊόντων
πέραν των ορίων ασφαλείας που προσδιορίζονται βάσει
του Αρχείου Πρότυπων Αναλώσεων και που δεν διακινή-
θηκαν (αναλώθηκαν) κατά την προ της απογραφής πε-
ρίοδο. Τα αδρανή αποθέµατα κάθε Υ.ΠΕ. και κάθε φορέα
του άρθρου 23 αναρτώνται στο Αρχείο Αναλώσεων Δι-
κτύου και αποτελούν το Αρχείο «Αδρανή Αποθέµατα».
Τα συνολικά αδρανή αποθέµατα οµογενοποιούνται ανά
µοναδικό κωδικό από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το οµογενοποιη-
µένο πλέον «Αρχείο Αδρανών Αποθεµάτων» χρησιµο-
ποιείται για τις αναγκαίες «ανταλλαγές» σε προϊόντα
µεταξύ των φορέων του άρθρου 23.

8. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. µετά την παρέλευση σαράντα πέντε
(45) ηµερών από την κοινοποίηση του Ε.Σ.Κ.Π. προς
τους φορείς του άρθρου 23, το αναρτά ολοκληρωµένο
στο Μητρώο Κεντρικο-ποίησης Προµηθειών. Εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας ενός (1) µήνα από την ηµεροµη-
νία ανάρτησης του ως άνω σχεδίου, οι φορείς του άρ-
θρου 23 του παρόντος υποβάλλουν τυχόν αιτήµατα για
τροποποίησή του επί τη βάσει των αναγκών τους, εντός
του πλαισίου του εγκεκριµένου προϋπολογισµού τους. Η
Ε.Κ.Α.Π.Υ. εξετάζει τα αιτήµατα που έχουν υποβληθεί
και αναπροσαρµόζει αντίστοιχα το σχέδιο για τα προϊό-
ντα ή υπηρεσίες που κάθε φορά έχει αποφασίσει. Για
τους φορείς του άρθρου 23 που υπάγονται στον έλεγχο
των Υ.ΠΕ., τα αιτήµατα υποβάλλονται συγκεντρωτικά α-
πό τους Διοικητές τους. 

9. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. µέσω του «Αρχείου Αδρανών Αποθε-
µάτων» πραγµατοποιεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, τις
διαθέσιµες χρεοπιστώσεις σε προϊόντα, παράγει τις α-
ναµορφωµένες κεντρικοποιηµένες ανάγκες και κοστο-
λογεί αυτές για κάθε Υ.ΠΕ. και για κάθε φορέα του άρ-
θρου 23, επί τη βάσει του Μητρώου Κόστους και Αναλώ-
σεων. 

10. Οι ανάγκες των φορέων του άρθρου 23, όπως προ-
έκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία, αποτελούν το ορι-
στικό σχέδιο κεντρικοποιηµένων Προµηθειών για τη

χρονική περίοδο που ορίζεται στο Ε.Σ.Κ.Π., το οποίο δη-
µοσιεύεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναρ-
τάται στο Μητρώο Κεντρικοποίησης προµηθειών.

Άρθρο 27
Διενέργεια διαγωνισµών - Σύναψη σύµβασης

1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι αρµόδια για τη διενέργεια των
διαγωνισµών και τη σύναψη συµβάσεων ΕΚΑΑ για την
κεντρική προµήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαί-
σιο του σχεδίου στρατηγικής για την κάλυψη των ανα-
γκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος στα συ-
γκεκριµένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για: 
α) την επιλογή των διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων

συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών κατόπιν εκτίµη-
σης παραγόντων, όπως ειδικές συνθήκες αγοράς, αριθ-
µός των δυνάµενων να συµµετάσχουν σε διαδικασία συ-
γκεντρωτικών αγορών κ.λπ., 
β) τους όρους των διακηρύξεων, 
γ) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής

διαδικασίας, 
δ) την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή

τη µαταίωση αυτού, 
ε) τη σύναψη των συµβάσεων προµηθειών και υπηρε-

σιών, 
στ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσε-

ων και την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων αυ-
τών. 

2. Κατ’ εξαίρεση προµήθειες ειδών ή υπηρεσιών που ε-
ντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π., η προϋπολογισθείσα δαπάνη
των οποίων δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαρά-
ντα χιλιάδων (40.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά τα προ-
βλεπόµενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147), δύναται να διενερ-
γούνται από τους φορείς του άρθρου 23 του παρόντος
και σε περίπτωση που πρόκειται για φορείς που επο-
πτεύονται και ελέγχονται από Δ.Υ.Π.Ε. διενεργούνται α-
πό τις οικείες Δ.Υ.Π.Ε., µετά από σχετικό αίτηµά τους
και έγκριση από το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
Για τις ως άνω προµήθειες οι φορείς δεσµεύονται από
τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η
Ε.Κ.Α.Π.Υ..

3. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
και του άρθρου 26 οι προµήθειες των φορέων του άρ-
θρου 23, που εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα ε-
πιχειρησιακά προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηµατοδοτούνται από
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, και όσα συγχρηµατο-
δοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταµεία      (ΕΔΕΤ), τον «Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» ή
άλλα ειδικά συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (Ε-
ΤΕΠ, CEB κ.λπ.). 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η σκο-

πιµότητα των ως άνω προµηθειών και η διενέργεια των
σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια από-
φαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προµήθειας,
το αντικείµενο της προµήθειας και ο προϋπολογισµός
της δαπάνης. Επίσης, οι Αποφάσεις Εγκρίσεων Σκοπιµό-
τητας έργων που είχαν εκδοθεί για την Προγραµµατική
Περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν υλοποιήθηκαν ή υ-
λοποιήθηκαν εν µέρει, παραµένουν σε ισχύ, προκειµέ-
νου να επισπευστούν οι διαδικασίες ένταξης των προτά-
σεων χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε κάθε
περίπτωση, οι εν λόγω Προµήθειες πρέπει να ακολου-
θούν το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.
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Άρθρο 28
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό
Συµβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντι-
πρόεδρο και επτά (7) µέλη. 

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της προηγού-
µενης παραγράφου διορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στους νόµους 4369/2016 (Α΄33) και 4440/2016
(Α΄224). Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προ-
σλήψεων του ν. 4369/2016 (Α΄33), τα µέλη του Διοικητι-
κού Συµβουλίου διορίζονται προσωρινά σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους για χρονικό διά-
στηµα µέχρι έξι (6) µηνών, και πάντως όχι πέραν της
31ης Δεκεµβρίου 2017. Το προσωπικό που κατείχε τις α-
νωτέρω θέσεις, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο της
παρ. 1 του ν. 4369/2016 (Α΄33), εφόσον πληροί τα κριτή-
ρια που ορίζονται σε αυτόν. Μέχρι την έκδοση της υ-
πουργικής απόφασης για ορισµό του Διοικητικού Συµ-
βουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., το Διοικητικό Συµβούλιο της
Ε.Π.Υ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3580/2007.

3. Ο Πρόεδρος διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόε-
δρος, ο οποίος είναι και ο νόµιµος αναπληρωτής του
Προέδρου. Τα λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
διορίζονται ως εξής: τρία (3) µέλη διορίζονται µε απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας, εκ των οποίων το ένα (1) είναι
υπάλληλος της Οικονοµικής Διεύθυνσης του Υπουργεί-
ου Υγείας, ένα (1) µέλος υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ο-
ρίζεται µε απόφαση του Πρόεδρου του Οργανισµού, ένα
(1) µέλος ορίζεται από το Κεντρικό Συµβούλιο Υγειονο-
µικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) και είναι Διοικητής µιας
εκ των Υγειονοµικών Περιφερειών, ένα (1) µέλος διορί-
ζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης και ένα (1) µέλος διορίζεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος
µεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο µε τις ανάγκες
οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και να διαθέ-
τει καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας. Τα λοιπά µέλη που
ορίζονται από τους Υπουργούς και δεν έχουν συγκεκρι-
µένες ιδιότητες, περιλαµβανοµένου του Αντιπροέδρου,
πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ηµεδαπής ή αλλοδα-
πής, µε αντικείµενο συναφές µε τη λειτουργία και τους
σκοπούς της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και πρέπει να έχουν εµπειρία
στο γνωστικό αντικείµενο εξειδίκευσής τους και καλή
γνώση µιας ξένης γλώσσας. Από τα µέλη που ορίζονται
από τους Υπουργούς το ένα πρέπει να είναι δικηγόρος
και το άλλο οικονοµολόγος, µε πτυχίο ηµεδαπής ή αλλο-
δαπής, όπως ορίζεται στο ανωτέρω εδάφιο. Δεν µπορεί
να διορισθεί Πρόεδρος ή µέλος του Διοικητικού Συµβου-
λίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.: α) γενικός ή ειδικός γραµµατέας Υ-
πουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραµµατείας
ή βουλευτής, β) διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, µέ-
λος διοικητικού συµβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθή-
κοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συν-
δέονται µε τις δραστηριότητες της Επιτροπής. 

4. Η θητεία των εννέα (9) µελών είναι τριετής και µπο-
ρεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά. Τα µέλη του ΔΣ εκπί-
πτουν µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, εάν αποκτήσουν µία από τις ιδιότητες που
συνιστούν κώλυµα διορισµού ή προβαίνουν σε πράξεις ή
αποκτούν ιδιότητα που δεν συµβιβάζεται µε τα καθήκο-
ντα του µέλους, καθώς και για σπουδαίο λόγο, βάσει του

Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007,
Α΄26). Τα έξι (6) εκ των µελών του Διοικητικού Συµβου-
λίου που ορίζονται από τους Υπουργούς, συµπεριλαµβα-
νοµένων των Προέδρου και Αντιπροέδρου, είναι πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα µέλη του Δι-
οικητικού Συµβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., οι σύζυγοι και οι
συγγενείς εξ αίµατος αυτών µέχρι α΄ βαθµού απαγορεύ-
εται να είναι εταίροι, µέτοχοι, µέλη του διοικητικού συµ-
βουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύµ-
βουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα
στον τοµέα των προµηθειών στον κλάδο υγείας. Όσον α-
φορά στα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., που είναι πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν δύνανται αυ-
τά, µετά το πέρας της θητείας τους και για χρονικό διά-
στηµα τριών (3) ετών, να εργασθούν µε οποιαδήποτε α-
πό τις ανωτέρω ιδιότητες σε ανταγωνιστικό, στους σκο-
πούς της Ε.Κ.Α.Π.Υ., φορέα του ιδιωτικού τοµέα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης για τα µέ-
λη που υπηρετούν ως πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης, καθώς και της ανά συνεδρίασης, αποζηµίω-
σης των λοιπών, πλην πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης, µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.

7. Εντός δύο (2)  µηνών από την πρώτη του συνεδρία-
ση, το Διοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει κανονισµό λει-
τουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας. Με τον κανονισµό λειτουργίας ρυθµί-
ζονται ιδίως: 
α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων του Διοικητι-

κού Συµβουλίου, 
β) η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσε-

ων αυτού, 
γ) η κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης και η µορφή

των εισηγήσεων, 
δ) η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών και ο

τρόπος αντιµετώπισης των σχετικών ζητηµάτων που ει-
σάγονται σε αυτό, 
ε) κάθε αναγκαίο θέµα που σχετίζεται µε τη λειτουρ-

γία του, 
στ) τα ειδικότερα θέµατα οργανωτικής διάρθρωσης και

ο τρόπος λειτουργίας της Γραµµατείας του. 

Άρθρο 29
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις κά-
τωθι αποφασιστικές αρµοδιότητες: 

1.1. καθορίζει τη δράση της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 
1.2. εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, τα αναγκαία

νοµοθετικά µέτρα για την επίτευξη των σκοπών της
Ε.Κ.Α.Π.Υ. και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λει-
τουργίας της, 

1.3. εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισο-
λογισµό της Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάθε οικονοµικού έτους, καθώς
και τις απαιτούµενες τροποποιήσεις του προϋπολογι-
σµού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του, 

1.4. διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 
1.5. αποφασίζει την αναγκαιότητα για την ανάθεση

προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών
και εκτέλεσης έργων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και εξουσιοδοτεί
τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συµβάσε-
ων, 
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1.6. αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη α-
ξιώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή υπεράσπιση των συµφερόντων
αυτής,

1.7. εισηγείται τον Οργανισµό της, 
1.8. µεριµνά για τη στέγαση των υπηρεσιών της.
1.9 εγκρίνει το περιεχόµενο και τη λειτουργία της Η-

λεκτρονικής Πλατφόρµας Προµηθειών Υγείας,
1.10 εγκρίνει την Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προµη-

θειών (ΣΚΠ), καθώς και τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρι-
κοποίησης Προµηθειών για το σχετικό χρονικό διάστηµα
όπως περιγράφονται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31 του
παρόντος, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, 

1.11. εγκρίνει τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδι-
κασία ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών
και υπηρεσιών για τους διαγωνισµούς που η Ε.Κ.Α.Π.Υ.
αναλαµβάνει κεντρικά, τη διεξαγωγή και την κατακύρω-
ση όλων των διαδικασιών ανάθεσης σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147).

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να εξει-
δικεύονται οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου
της και να τροποποιούνται ή αφαιρούνται οι ανωτέρω
προβλεπόµενες.

Άρθρο 30
Αρµοδιότητες Προέδρου

Α. Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις εξής αρµοδιό-
τητες: 

1. προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµ-
βουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., φέρει την ευθύνη για την επί-
τευξη των σκοπών του, καθώς και για την εύρυθµη λει-
τουργία του, 

2. συντάσσει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεών
του και µεριµνά για τη πρόσκληση των µελών στις συνε-
δριάσεις,

3. µεριµνά για την εφαρµογή του συνόλου της νοµοθε-
σίας που διέπει την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τις δηµόσιες συµβά-
σεις,

4. εισηγείται προς το Διοικητικό Συµβούλιο τα ζητήµα-
τα που απαιτούν νοµοθετική ή κανονιστική ρύθµιση για
τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της
Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που α-
φορούν αυτή,

5. εγκρίνει τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Διευ-
θύνσεων για: 

5.1. τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις
για το διορισµό προσωπικού, για κάθε είδους υπηρεσια-
κές µεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου,

5.2. την σύσταση επιτροπών και οµάδων εργασίας µε-
τά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης από υπαλλή-
λους του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ι-
διώτες για τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων της
Ε.Κ.Α.Π.Υ.,

6. όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος
ή απειλείται άµεση ζηµία των συµφερόντων της
Ε.Κ.Α.Π.Υ.. ή και των συµφερόντων των φορέων του άρ-
θρου 3 του παρόντος από την αναβολή λήψης απόφα-
σης, ο Πρόεδρος µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που
ανήκουν στην αρµοδιότητα του Διοικητικού Συµβουλίου.
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση
τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συµβουλίου,

7. συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και

τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των δαπανών, οι ο-
ποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία,

8. εκπροσωπεί τον Οργανισµό δικαστικώς και εξωδί-
κως. Με απόφασή του µπορεί να αναθέτει την αρµοδιό-
τητα αυτή σε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, σε δι-
κηγόρο ή σε προϊστάµενο Διεύθυνσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ., 

9. υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού
Συµβουλίου συµβάσεις που συνάπτει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. όπως
και άλλου περιεχοµένου έγγραφα,

10. επικυρώνει τα πρακτικά των κληρώσεων για το διο-
ρισµό των µελών των συλλογικών οργάνων της.
Β. Ο Πρόεδρος δύναται µε αποφάσεις του να µεταβι-

βάζει στον Αντιπρόεδρο και λοιπά µέλη του ΔΣ, που υπη-
ρετούν µε σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη-
σης στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., αρµοδιότητες, καθώς και να αναθέ-
τει ειδικά καθήκοντα σε Προϊσταµένους Διευθύνσεων.

Άρθρο 31
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Κεντρικοποιηµένων

Προµηθειών (Ε.Σ.Σ.Κ.Π.)

1. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. λειτουργεί Επιτροπή Στρατηγικής
και Σχεδιασµού Προµηθειών (Ε.Σ.Σ.Π.), η οποία είναι τρι-
µελής και αποτελείται από τους δύο Γενικούς Διευθυ-
ντές της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονοµικών Υπη-
ρεσιών και της Διεύθυνσης Μητρώου Προµηθειών και έ-
να µέλος του ΔΣ, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο αυ-
τού. Η Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1.1. Σχεδιάζει και επικαιροποιεί τη Στρατηγική Κεντρι-
κοποίησης Προµηθειών (Σ.Κ.Π.) υπό την έννοια του κα-
θορισµού των βασικών µακροχρόνιων στόχων και σκο-
πών της Κεντρικοποίησης, την υιοθέτηση των αναγκαίων
στρατηγικών αποφάσεων και αρχών και τον προσδιορι-
σµό των αναγκαίων µέσων για την επίτευξη των εν λόγω
στόχων. 
Η Ε.Σ.Σ.Π. εισηγείται τη Στρατηγική Κεντρικοποίησης

Προµηθειών στο ΔΣ της Ε.Κ.Α.Π.Υ., το οποίο µε την σει-
ρά του την κοινοποιεί στον Υπουργό Υγείας.

1.2. Η Επιτροπή καταρτίζει τα Επιχειρησιακά Σχέδια
Κεντρικοποίησης Προµηθειών, τα οποία έχουν ορισµένο
χρονικό διάστηµα εφαρµογής, στοχεύουν στην κεντρι-
κοποίηση συγκεκριµένων προϊόντων ή υπηρεσιών και εκ-
πληρώνουν µέρος των στόχων που προβλέπονται στην
Σ.Κ.Π.. Κάθε Ε.Σ.Κ.Π. µετά την κατάρτισή του υποβάλλε-
ται στο Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. προς έγκρι-
ση.
Στο Ε.Σ.Κ.Π. περιέχονται: 
i. Συγκεκριµένα προϊόντα κατά προτεραιότητα και ο α-

ντίστοιχος χρονικός προγραµµατισµός για την υλοποίη-
ση κεντρικής διαδικασίας προµηθειών γι’ αυτά, µέσα στο
χρονικό πλαίσιο του Ε.Σ.Κ.Π..

ii. Εκτίµηση κόστους ωφέλειας των αποτελεσµάτων
του Ε.Σ.Κ.Π..

iii. Εκτίµηση κινδύνου από την υλοποίηση του Ε.Σ.Κ.Π. 
iv. Διοικητικές και Οργανωτικές αναπροσαρµογές και

άλλες ενέργειες που οφείλει να εµπλακεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ
προκειµένου να µπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους
του Ε.Σ.Κ.Π..

v. Οι αιτιολογικές εκθέσεις του Ε.Σ.Κ.Π..
2. Για την κατάρτιση και εφαρµογή του Ε.Σ.Κ.Π. και ει-

δικότερα για την ανάδειξη συγκεκριµένων προϊόντων ή
υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται
στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 9.
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3. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εισηγείται στον Υπουργό Υγείας το Ε-
πιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προµηθειών, για
το οποίο εκδίδεται σχετική απόφαση. 

4. Η Ε.Σ.Σ.Κ.Π. γνωµοδοτεί για τα θέµατα που ορίζο-
νται στο άρθρο 41 του ν. 4412/2016 (Α΄147).

Άρθρο 32
Διοικητική Οργάνωση

Α. Διάρθρωση των υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.: 
1. Διεύθυνση Διαγωνισµών και Συµβάσεων, η οποία

συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες:
1.1. Τµήµα Ενστάσεων, µε αρµοδιότητα την εξέταση

των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της
Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Για τον σκοπό αυτόν συγκροτείται τριµελές
γνωµοδοτικό όργανο.

1.2. Τµήµα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, το οποίο:
i. επιµελείται την κατάρτιση σχεδίων διακηρύξεων και

εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συµβούλιο της
Ε.Κ.Α.Π.Υ.,

ii. επιµελείται τη διενέργεια των δηµοπρασιών µέσω
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
ν. 4412/2016 (Α΄147),

iii. επιµελείται την ένταξη των συµβάσεων στο
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
ν. 4412/2016 (Α΄147),

iv. επιµελείται την τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας.
1.3. Τµήµα Συµβάσεων, το οποίο: 
i. επιµελείται τη σύνταξη των συµβάσεων µε τους ανα-

δόχους, 
ii. παρακολουθεί την εκτέλεση των συµβάσεων και ει-

σηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συµβούλιο της Τ.Π.Υ.,
iii. επιµελείται για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου

παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συµ-
βάσεων, µε χρήση και παρακολούθηση του ηλεκτρονικού
συστήµατος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπου οι φορείς του άρθρου 23
του παρόντος εισάγουν πληροφορίες αναφορικά µε την
πορεία εκτέλεσης των συµβάσεων, όπως χρόνος παρά-
δοσης προϊόντων και υπηρεσιών, ποσότητα κ.λπ.. 

2. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών,
η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα τµήµατα:

2.1. Τµήµα Προϋπολογισµού και Προµηθειών, το ο-
ποίο:

i. εισηγείται προς το Διοικητικό Συµβούλιο της
Ε.Κ.Α.Π.Υ. τις συµβάσεις χρηµατοδότησης,

ii. καταστρώνει το Ταµειακό Πρόγραµµα αποπληρωµής
υποχρεώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το εισηγείται στο Δ.Σ.
Έχει επίσης την ευθύνη παρακολούθησης και επικαιρο-
ποίησής του.

2.2. Τµήµα Λογιστικού το οποίο είναι αρµόδιο για: 
i. το Ταµείο, 
ii. το Λογιστήριο, το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καταρτίζει τους προϋπολογι-
σµούς και απολογισµούς λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., κα-
ταρτίζει τους Ισολογισµούς και τις Οικονοµικές Κατα-
στάσεις, τηρεί το πρόγραµµα Μισθοδοσίας. 

2.3. Τµήµα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης
το οποίο: 

i. εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
το σχεδιασµό κάλυψης των αναγκών αυτής σε ανθρώπι-
νο δυναµικό, 

ii. επιµελείται την οργάνωση και εκτέλεση επιµορφωτι-
κών προγραµµάτων, καθώς και προγραµµάτων επαγγελ-

µατικής εξειδίκευσης και προαγωγικής εκπαίδευσης του
προσωπικού της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,

iii. έχει την ευθύνη της τήρηση µητρώου υπαλλήλων
της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,

iv. διενεργεί τη κλήρωση για τον ορισµό των συλλογι-
κών οργάνων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,

v. έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των λει-
τουργιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. 

3. Διεύθυνση Μητρώου Προµηθειών, η οποία συγκρο-
τείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες:

3.1. Τµήµα Μητρώου Προϊόντων Υπηρεσιών και προ-
µηθευτών, το οποίο: 

3.1.1. αναπτύσσει ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων και
υπηρεσιών, που ενσωµατώνονται στο σύστηµα υγείας
και µεριµνά για τη συνεχή επικαιροποίηση αυτών. Για τα
είδη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προµη-
θευτών τα παραπάνω δεδοµένα εισάγονται και αποτε-
λούν αναπόσπαστο µέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρ-
µας (α. αρχείο Κωδικοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και
Προµηθευτών, β. αρχείο Εύρους Αποδεκτών Τιµών, γ.
αρχείο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιµών και
δ. Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών), 

3.1.2. συλλέγει και ταξινοµεί στοιχεία τιµών από την
ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά για τα είδη του Μητρώου
Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προµηθευτών και του µητρώ-
ου Τεχνικών Προδιαγραφών, υλοποιώντας σχετικές έ-
ρευνες αγοράς, µε στόχο την καταγραφή εύρους τιµών
για κάθε είδος, µε εξαίρεση τις τιµές των Φαρµάκων, για
τις οποίες εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διατάξεις. Τα παρα-
πάνω δεδοµένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρµας. Για τη συλλογή
των ανωτέρω η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να ζητά από τους
Προµηθευτές προϊόντων υπεύθυνη δήλωση µε τις τρεις
(3) χαµηλότερες τιµές στις χώρες που αυτά διακινού-
νται,

3.1.3. συντηρεί, ελέγχει και εγκρίνει τα δεδοµένα
προϊόντων, υπηρεσιών και προµηθευτών, που εισάγονται
στο Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προµηθευτών,
τηρώντας συγχρόνως τη σχετική τεκµηρίωση που υπο-
βάλλεται από τους προµηθευτές για την εγγραφή στο
παραπάνω Μητρώο,

3.1.4. διαχειρίζεται, συντηρεί και ενηµερώνει το Μη-
τρώο Τεχνικών Προδιαγραφών.

3.2. Τµήµα Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων, το ο-
ποίο:

3.2.1. προσδιορίζει δείκτες πρότυπης ανάλωσης ανά
προϊόν / υπηρεσία και µονάδα αναφοράς, χρησιµοποιώ-
ντας ιστορικά στοιχεία ανάλωσης και εξωτερικά συγκρι-
τικά δεδοµένα για κάθε µονάδα αναφοράς. Τα παραπά-
νω δεδοµένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων, 

3.2.2. συγκεντρώνει και κεντρικοποιεί τα δεδοµένα α-
ναγκών των φορέων του άρθρου 23, ελέγχει βάσει των
κεντρικοποιηµένων προτύπων αναλώσεων, κοστολογεί
τις οριστικοποιηµένες ανάγκες και συντάσσει τους σχε-
τικούς προϋπολογισµούς για την υλοποίηση των διαγω-
νισµών. Τα παραπάνω δεδοµένα εισάγονται και αποτε-
λούν αναπόσπαστο µέρος του Μητρώου Κόστους και Α-
ναλώσεων,

3.3. Τµήµα Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, το ο-
ποίο:

3.3.1. αξιολογεί τις τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων
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και υπηρεσιών που οι φορείς του άρθρου 23 αιτούνται
και τις αναρτά,

3.3.2. παράγει τις Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές προδια-
γραφές προϊόντων και υπηρεσιών που προγραµµατίζο-
νται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. να κεντρικοποιηθούν. 

3.4. Τµήµα Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τι-
µών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο: 

3.4.1. καταχωρεί µετά από εισήγηση της Επιτροπής
Παρατηρητηρίου τις εγκεκριµένες τιµές για προϊόντα και
υπηρεσίες,

3.4.2. παρακολουθεί και συντηρεί την αδιάλειπτη καλή
λειτουργία του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Α-
ποδεκτών Τιµών.

4. Διεύθυνση Έρευνας Αγορών, η οποία ασχολείται µε
την αδιάλειπτη επαγρύπνηση του συστήµατος αναφορι-
κά µε τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή δρώµενα στον χώρο της
εφοδιαστικής αλυσίδας της Υγείας και συγκροτείται από
τα ακόλουθα Τµήµατα:

4.1. Τµήµα Διεθνών σχέσεων και Συνεργασιών, το ο-
ποίο: 
α. Συνάπτει διακρατικές συµφωνίες ανταλλαγής πλη-

ροφοριών αναφορικά µε τα Διεθνώς εγκαθιδρυµένα συ-
στήµατα υποστήριξης των Προµηθειών της Δηµόσιας Υ-
γείας. 
β. Προγραµµατίζει ενηµερωτικές συναντήσεις και

γνωµοδοτεί προς το ΔΣ περί των διεθνών τάσεων οργά-
νωσης και λειτουργίας των συστηµάτων υποστήριξης
των Προµηθειών. 
γ. Συµµετέχει στους Διεθνείς οργανισµούς όπως εν-

δεικτικά ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. 
4.2. Τµήµα Έρευνας Αγοράς, το οποίο:
α. Κατηγοριοποιεί τα προϊόντα και υπηρεσίες σε κρίσι-

µες κατηγορίες αναφορικά µε τον όγκο και τη συνολική
δαπάνη τους. 
β. Σχεδιάζει τη στρατηγική έρευνας αγοράς µε βάση

την προτεραιοποίηση, που αποφασίζει η επιτροπή Στρα-
τηγικού Σχεδιασµού Κεντρικοποίησης. 
γ. Μεθοδεύει την έρευνα σε συνεργασία µε τις δοµη-

µένες σχέσεις, που συνάπτει η Διεύθυνση Διεθνών Σχέ-
σεων και Συνεργασιών. 
δ. Οργανώνει σε τακτική βάση συνοµιλίες µε τα συλ-

λογικά όργανα της αγοράς.
ε. Ενηµερώνεται αδιαλείπτως, περί των πρωτοκόλλων

ΗΤΑ των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
στ. Εισηγείται προς το ΔΣ επικαιροποιηµένες τιµές

προϊόντων προκειµένου να ανανεώνεται το Μητρώο Α-
ποδεκτού Εύρους Τιµών. 
Β. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να συγκροτούνται επιτρο-

πές ειδικών µε στόχο την παροχή τεχνογνωσίας για ό-
λες τις διαδικασίες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων αυ-
τής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλί-
ου. 

Άρθρο 33
Θέµατα προσωπικού

1. Για τη στελέχωση της Ε.Κ.Α.Π.Υ. συνιστώνται ογδό-
ντα (80) θέσεις µόνιµου προσωπικού και είκοσι (20) θέ-
σεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στις κατη-
γορίες και ειδικότητες που καθορίζονται στην παράγρα-
φο 2 του παρόντος άρθρου. Στις ανωτέρω θέσεις περι-

λαµβάνονται τέσσερις (4) θέσεις Διευθυντών και δώδεκα
(12) θέσεις Προϊσταµένων Τµηµάτων της ως άνω Διεύ-
θυνσης.

2. Μόνιµο προσωπικό.
Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού κατανέµονται στις

ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους: 
ΠΕ Διοικητικού: 5 θέσεις
ΠΕ Οικονοµικού: 8 θέσεις
ΠΕ Πληροφορικής: 5 θέσεις
ΠΕ Στατιστικής: 6 θέσεις
ΠΕ Μηχανικών: 11 θέσεις
ΠΕ Θετικών Επιστηµών: 12 θέσεις
ΤΕ Λογιστικής: 4 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής: 4 θέσεις
ΤΕ Διοικητικού: 4 θέσεις
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 4 θέσεις
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων: 10 θέσεις
ΥΕ Επιµελητών: 4 θέσεις
Δικηγόροι: 3 θέσεις.
3. Η µετάταξη, απόσπαση ή µεταφορά προσωπικού γί-

νεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο ν. 4440/2016 (Α΄224). Για τους φορείς
που εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Δ.Υ.Π.Ε., απαι-
τείται η γνώµη από τον διοικητή αυτής. Μεταβατικά και
µέχρι την πλήρη εφαρµογή του ν. 4440/2016 (Α΄224) οι
ως άνω διαδικασίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις παραγράφους που ακολουθούν αλλά και
στα άρθρα 12 και 18 του ως άνω νόµου. 

4. Επιτρέπεται η απόσπαση, η µετάταξη ή η µεταφορά
προσωπικού, που υπηρετεί σε φορείς του άρθρου 23 του
παρόντος, καθώς και στην κεντρική υπηρεσία του Υ-
πουργείου Υγείας για τη στελέχωση της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Οι
ως άνω αποσπάσεις λήγουν στις 15.4.2018.

5. Το προσωπικό που µετατάσσεται ή µεταφέρεται δια-
τηρεί τα ασφαλιστικά του δικαιώµατα, ενώ ο χρόνος υ-
πηρεσίας στο φορέα από όπου προέρχεται θεωρείται
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και λαµβάνεται υπόψη
για τη µισθολογική του εξέλιξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές
αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία
µειώνεται µε οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών, µέχρι
πλήρους εξισώσεώς τους µε τις αποδοχές και απολαβές
της νέας θέσης. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύ-
ει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα (1) έτος α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος.

6. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να προσλαµβάνεται ειδι-
κευµένο επιστηµονικό και λοιπό προσωπικό µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. Τυχόν αναγκαίες λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή αυτών ρυθµίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας, κατόπιν αιτήµατος του Δ.Σ. της
Ε.Κ.Α.Π.Υ.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και
του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται οι αµοιβές αυ-
τών.

7.α. Το προσωπικό που έχει µεταταχθεί στην κεντρική
υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για στελέχωση της Ε-
πιτροπής Προµηθειών Υγείας, µεταφέρεται αυτοδικαίως
στην Ε.Κ.Α.Π.Υ..
β. Το αποσπασµένο ή έπειτα από τοποθέτηση, στην Ε-

πιτροπή Προµηθειών Υγείας, προσωπικό από την κεντρι-
κή Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, δύναται είτε να ε-
πιστρέψει στην οργανική του θέση είτε να µεταταχθεί ή
αποσπαστεί µετά από αίτησή του, εντός διαστήµατος
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δύο (2) µηνών από την έναρξη λειτουργίας της
Ε.Κ.Α.Π.Υ..

8. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος και µέχρι
την πλήρωση των οργανικών θέσεων από µόνιµο προσω-
πικό, δίδεται η δυνατότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. να αποσπά
προσωπικό, από όλο το φάσµα του δηµόσιου τοµέα, σύµ-
φωνα µε τις µέχρι σήµερα ισχύουσες διατάξεις, µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 3. 

Άρθρο 34
Καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε αντίθετη στο παρόν διάταξη των νόµων 3580/2007,
3918/2011 και 2955/2001, ως και κάθε άλλη διάταξη ι-
σχύουσας νοµοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση µε τις
διατάξεις του παρόντος, µε την επιφύλαξη των προβλε-
ποµένων στις επόµενες παραγράφους.

2. Το Πρόγραµµα Προµηθειών του 2015 όπως έχει ε-
γκριθεί για υλοποίηση στο έτος 2017, θα ισχύσει και θα
εκτελεστεί, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες µέχρι σήµε-
ρα διαδικασίες. Διαδικασίες για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων για την προµήθεια προϊόντων και υπηρεσιών
του άρθρου 24, που περιλαµβάνονται σε ήδη εγκεκριµέ-
να, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, Προγράµµατα
Προµηθειών Υπηρεσιών Υγείας, για τις οποίες δεν έχει
δηµοσιευθεί διακήρυξη, διενεργούνται από τα όργανα
και τους φορείς που ορίζονται σε αυτά. Διαδικασίες και
εκκρεµείς προκηρύξεις και κεντρικοί διαγωνισµοί που
διεξάγονται ή θα διεξάγονταν από την Ε.Π.Υ. υπάγονται
στις αρµοδιότητες της νέας αρχής και διεξάγονται ή ο-
λοκληρώνονται από αυτήν.

3. Διαδικασίες για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
για την προµήθεια των προϊόντων και υπηρεσιών του άρ-
θρου 24, για τις οποίες έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη ή έ-
χει υπογραφεί σύµβαση ή έχει χορηγηθεί σχετική εξου-
σιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, εκτελούνται
µε τους όρους και τις διαδικασίες του µέχρι σήµερα ι-
σχύοντος νοµοθετικού πλαισίου.

4. Μεταβατικά και µέχρι τον ορισµό Διευθυντών της
Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται ο Πρόεδρος του ΔΣ να ορίζει, στην
Επιτροπή Παρατηρητηρίου της περίπτωσης 1.1.3. της
παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου κα-
θώς και στην Ε.Σ.Σ.Κ.Π., ως µέλη, µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου. 

5. Μέχρι την, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του παρόντος,
έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα αφορά στον
Κανονισµό Λειτουργίας του Αρχείου Παρατηρητηρίου Α-
νώτατων Αποδεκτών Τιµών, εξακολουθούν να ισχύουν
και να εφαρµόζονται οι διατάξεις νόµου, για το υφιστά-
µενο Παρατηρητήριο Τιµών, µε την επιφύλαξη αντίθετων
ρυθµίσεων του παρόντος. 

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος Μέρους Γ΄ 

Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει από τη δηµοσί-
ευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις. 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ,
ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 36
Τροποποιήσεις στο άρθρο 1 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146)

1. Η περίπτωση γ΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3023/2002 (Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ-
θρο 1 του ν. 4304/2014 (Α΄234), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Ιδιωτική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ενίσχυση ο-
ποιασδήποτε µορφής που παρέχεται σε δικαιούχους
χρηµατοδότησης από φυσικά πρόσωπα.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και ε-
σόδων:
δα) Το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από την

προκήρυξη των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών
ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπρο-
σώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δύο (2) µηνών
µετά τη διενέργεια των τακτικών γενικών βουλευτικών
εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
δβ) Το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε απόφαση

της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003
(Α΄ 309) όπως ισχύει, σε περίπτωση προκήρυξης έκτα-
κτων γενικών βουλευτικών εκλογών που δεν µπορεί να
υπερβαίνει το διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από την ηµε-
ροµηνία διεξαγωγής των εκλογών και δύο (2) µηνών µε-
τά τη διενέργεια των έκτακτων εκλογών.

3. Μετά την υποπερίπτωση δβ΄της περίπτωσης δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως αντικατα-
στάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4304/2014, προστίθεται υ-
ποπερίπτωση δγ΄ ως εξής: 

«δγ) Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται αναφορά στην
περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών νοείται εφε-
ξής ως περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και ε-
σόδων».

4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ζα΄ της περίπτωσης
ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4304/2014, προστίθε-
ται η φράση: «, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιό-
δου και της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπα-
νών και εσόδων.» 

5. Η παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4304/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«7. Η κρατική χρηµατοδότηση δεν υπόκειται σε φόρο.
Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής κρατικής
χρηµατοδότησης, που λαµβάνει κάθε κόµµα και συνα-
σπισµός κοµµάτων είναι ακατάσχετο έναντι απαιτήσεων
που απορρέουν από τραπεζικές συµβάσεις πίστωσης και
έχουν χρόνο γέννησης έως την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας διάταξης. Το ποσόν της ιδιωτικής χρηµατοδότη-
σης που δίδεται στους δικαιούχους χρηµατοδότησης εκ-
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πίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα του χρηµατοδότη,
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 19 του ν. 4172/2013
(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, Α΄ 167).»

Άρθρο 37 
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3023/2002

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3023/2002,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4304/2014,
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση, κάθε πολιτικό κόµµα ή συνασπισµός
κοµµάτων δύναται, προς κάλυψη των δαπανών του, να
πραγµατοποιεί πληρωµές προς τρίτους, χωρίς χρήση
των λογαριασµών της παρούσας παραγράφου, εφόσον
οι πληρωµές αυτές συνολικά δεν υπερβαίνουν το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ετησίως και συνοδεύ-
ονται από τις αντίστοιχες αποδείξεις, τιµολόγια και συ-
ναφή παραστατικά που αποδεικνύουν τη δαπάνη.»

Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3023/2002

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6, όπως αντικατα-
στάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4304/2014, προστίθεται ε-
δάφιο ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση κάθε υποψήφιος ή/και αιρετός αντι-
πρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου δύναται να πραγµατοποιεί, αποκλει-
στικά προς κάλυψη των δαπανών του, πληρωµές σε τρί-
τους, χωρίς χρήση του λογαριασµού της παρούσας πα-
ραγράφου, εφόσον οι πληρωµές αυτές συνολικά δεν υ-
περβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, για ό-
λη τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου προεκλογικών δα-
πανών και εσόδων και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες
αποδείξεις, τιµολόγια και συναφή παραστατικά που απο-
δεικνύουν τη δαπάνη.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του
ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα ελεγχόµενα πρόσωπα του παρόντος άρθρου υ-
ποχρεούνται να ανοίξουν τον ανωτέρω τραπεζικό λογα-
ριασµό εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την υπο-
βολή της υποψηφιότητάς τους και τα Πιστωτικά Ιδρύµα-
τα οφείλουν να τον γνωστοποιήσουν αυθηµερόν στην
αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου.»

Άρθρο 39
Τροποποιήσεις του άρθρου 7 του ν. 3023/2002

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, διαγρά-
φεται η φράση «ή νοµικό».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση σε πολιτικό κόµµα
και συνασπισµό κοµµάτων που υπερβαίνει το ποσό των
πεντακοσίων (500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά µόνο
µέσω των τραπεζικών λογαριασµών τους οποίους τη-
ρούν τα κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων µε υπο-
χρεωτική αναγραφή των στοιχείων της ταυτότητας του
χρηµατοδότη.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4304/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Η έκδοση κουπονιών, η αγορά των οποίων αποτε-
λεί µέσο χρηµατοδότησης, επιτρέπεται µόνο εφόσον αυ-
τά είναι αριθµηµένα και θεωρηµένα από την Επιτροπή Ε-
λέγχου. Σε αυτά είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονο-
µατεπωνύµου και του αριθµού φορολογικού µητρώου ή
του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας του αγοραστή
χρηµατοδότη, εφόσον το ποσό της χρηµατοδότησης υ-
περβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ. Το ανώτατο συνολικό
ποσό των κουπονιών αξίας πενήντα (50) ευρώ και κάτω,
τα οποία αριθµούνται και θεωρούνται από την Επιτροπή
Ελέγχου, δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό
(5%) της ετήσιας τακτικής χρηµατοδότησης του προη-
γουµένου έτους ανά κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων ε-
τησίως, ούτε µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά κόµµα ή συνασπισµό κοµ-
µάτων κατ’ έτος. Το ακριβές ποσό των κουπονιών αυτών,
που αντιστοιχεί σε κάθε κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων,
καθορίζεται µε διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Ε-
πιτροπής Ελέγχου, η οποία εκδίδεται το πρώτο δεκαήµε-
ρο κάθε έτους. Το ποσό αυτό, για τα κόµµατα και τους
συνασπισµούς κοµµάτων, που δεν λαµβάνουν τακτική
κρατική χρηµατοδότηση, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εί-
κοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ετησίως. Στο τέλος κάθε έ-
τους, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να διασταυρώ-
νει αν το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαφορά ανά-
µεσα στα θεωρηµένα και στα διατεθέντα από το κόµµα ή
το συνασπισµό κουπόνια, συµπίπτει µε τον αριθµό των α-
διάθετων κουπονιών που υποχρεωτικά της επιστρέφο-
νται µε ευθύνη του κόµµατος ή του συνασπισµού. Με α-
πόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του πα-
ρόντος νόµου, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής των
κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος και τα όργανα
βεβαίωσης της καταστροφής τους και κάθε σχετική λε-
πτοµέρεια.»

4. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«6. Απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους
παροχές προς τα κόµµατα ή τους συνασπισµούς από:
α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγέ-

νεια. 
β. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού.
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδό-

τες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή το-
πικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών, εν γένει, σταθµών, καθώς και από συζύ-
γους και κατιόντες αυτών.»

5. Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως τρο-
ποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«7. Απαγορεύεται στους δικαιούχους της κρατικής
χρηµατοδότησης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 η εκχώρηση ή ενεχύραση της απαίτησης
για κρατική  χρηµατοδότηση προς το σκοπό της χορήγη-
σης νέων ή της αποπληρωµής υφιστάµενων τραπεζικών
δανείων, για ποσό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό
(50%) της κρατικής χρηµατοδότησης του τρέχοντος οι-
κονοµικού έτους. Τα κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµά-

16



των οφείλουν να ενηµερώνουν εγγράφως την Επιτροπή
Ελέγχου και την Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε νέα δα-
νειακή σύµβαση ή για κάθε τροποποίηση υφιστάµενης το
αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή
της. Η δανειοδότηση και η µεταβολή κάθε υφιστάµενης
σύµβασης πίστωσης των πολιτικών κοµµάτων ή συνασπι-
σµών κοµµάτων πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους ό-
ρους τραπεζικής δεοντολογίας και πρακτικής, όπως κα-
θορίζονται και ισχύουν από την Τράπεζα της Ελλάδος
και υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης έκδοσης
πλήρως αιτιολογηµένης απόφασης του ΔΣ του χρηµατο-
πιστωτικού ιδρύµατος. Η παράλειψη της ανωτέρω υπο-
χρέωσης ενηµέρωσης επισύρει την ποινή της παρ. 10
του άρθρου 24 του ν. 3023/2002, όπως αυτή προστέθηκε
µε το άρθρο 14 του ν. 4304/2014. Η Επιτροπή Ελέγχου α-
ναρτά την έγγραφη ενηµέρωση στην επίσηµη ιστοσελί-
δα της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε την υποπερίτωση ιδ΄
της παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος νόµου, εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή της.»

6. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως προ-
στέθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, καταργείται. 

Άρθρο 40 
Τροποποίηση του άρθρου 7Β του ν. 3023/2002

Η παρ. 4 του άρθρου 7Β του ν. 3023/2002, όπως προ-
στέθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται
ως εξής: 

«4. Απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους
παροχές προς τους κατά τα ανωτέρω υποψηφίους ή/και
αιρετούς από:
α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγέ-

νεια. 
β. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού.
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδό-

τες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή το-
πικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών, εν γένει, σταθµών, καθώς και από συζύ-
γους και κατιόντες αυτών.»

Άρθρο 41
Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 3023/2002

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3023/2002, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4304/2014, δια-
γράφεται η λέξη «προϋπολογισµούς,».

2. Στο άρθρο 16 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4304/2014, προστίθενται πα-
ράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων,
που λαµβάνουν τακτική κρατική χρηµατοδότηση, δηµο-
σιεύουν κατ’ έτος ισολογισµό εσόδων και δαπανών σύµ-
φωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Ο ισολογισµός
δηµοσιεύεται το πρώτο δίµηνο κάθε έτους στην επίσηµη
ιστοσελίδα που υποχρεούνται να τηρούν στο διαδίκτυο.

6. Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων,
που λαµβάνουν τακτική κρατική χρηµατοδότηση, υπο-
χρεούνται να συντάσσουν και να δηµοσιεύουν στην ι-
στοσελίδα τους ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δα-
πανών αναφορικά µε την περίοδο ελέγχου προεκλογι-
κών δαπανών και εσόδων, η οποία δηµοσιεύεται στην ι-
στοσελίδα που τηρούν στο διαδίκτυο, το αργότερο ε-
ντός τριών (3) µηνών από τη διενέργεια των εθνικών ε-

κλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

7. Τα κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων έχουν υ-
ποχρέωση να τηρούν τα λογιστικά και φορολογικά τους
αρχεία για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών.»

Άρθρο 42 
Τροποποιήσεις του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του
ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 13 του
ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδα΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα, ι-
σολογισµούς και απολογισµούς, όπως αυτοί προκύπτουν
από τα λογιστικά βιβλία που τηρούν κατά την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόµου το πρώτο δίµη-
νο κάθε έτους, καθώς και ειδική έκθεση εκλογικών εσό-
δων και δαπανών αναφορικά µε την περίοδο ελέγχου
προεκλογικών δαπανών και εσόδων, το αργότερο εντός
τριών (3) µηνών από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών
ή των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο τρόπος σύνταξης και τα ειδικό-
τερα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην ειδική έκθεση
εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθορίζονται µε από-
φαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του
ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 13 του
ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδβ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα, α-
ναλυτικές καταστάσεις, παραστατικά και αποδείξεις ε-
σόδων και εξόδων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο απο-
δεικτικό της χρηµατοδότησής τους και της διαχείρισης
των οικονοµικών τους στοιχείων για την περίοδο ελέγ-
χου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων το αργότε-
ρο εντός τριών (3) µηνών από την πραγµατοποίηση των
εκλογών. Τα ανωτέρω παραστατικά καταθέτουν οι υπο-
ψήφιοι αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγησαν, καθώς και
οι αναπληρωµατικοί των συνδυασµών των κοµµάτων ή
συνασπισµών κοµµάτων, µε τις εξής διακρίσεις:
αα) Ο πρώτος αναπληρωµατικός για τις εκλογικές πε-

ριφέρειες στις οποίες εκλέγονται ένας (1) έως και πέντε
(5) βουλευτές.
ββ) Οι δύο πρώτοι αναπληρωµατικοί σε όσες εκλέγο-

νται από έξι (6) έως και δέκα (10) βουλευτές.
γγ) Οι τρεις πρώτοι αναπληρωµατικοί για την εκλογική

περιφέρεια Α΄ Θεσσαλονίκης.
δδ) Οι τέσσερις πρώτοι αναπληρωµατικοί για την εκλο-

γική περιφέρεια Α΄ Αθηνών και 
εε) Οι πέντε πρώτοι αναπληρωµατικοί για την εκλογι-

κή περιφέρεια Β΄ Αθηνών.
Σε περίπτωση ανάδειξης στο βουλευτικό αξίωµα, ανα-

πληρωµατικού, καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω διακρίσεων,
ο βουλευτής που αναδείχτηκε υποχρεούται να υποβάλει
την αναλυτική κατάσταση του πρώτου εδαφίου της πα-
ρούσας περίπτωσης, στην Επιτροπή του άρθρου 21 του
παρόντος νόµου εντός τριάντα (30) ηµερών από την ορ-
κωµοσία του.»

3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του
ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 13 του
ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδε΄ της παραγρά-
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φου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα
πρόσωπα, το πλήρες και αναλυτικό περιεχόµενο, καθώς
και την οικονοµική αποτίµηση των εκατέρωθεν συναλλα-
γών που έχουν πραγµατοποιήσει µε τους δικαιούχους
χρηµατοδότησης για την περίοδο ελέγχου των προεκλο-
γικών δαπανών και εσόδων, εντός τριών (3) µηνών από
την πραγµατοποίηση των εκλογών.» 

4. Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του
ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 13 του
ν. 4304/2014, διαγράφεται η φράση «τους ετήσιους προ-
ϋπολογισµούς».

Άρθρο 43 
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3023/2002

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 του ν. 4304/2014, διαγρά-
φεται η υποπερίπτωση ιδδ΄.

2. Στην υποπερίπτωση ιδζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21
του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19
του ν. 4304/2014, διαγράφεται η φράση «ετήσιους προϋ-
πολογισµούς».

3. Η υποπερίπτωση ιδθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 του
ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιδθ) Τις προεκλογικές δαπάνες και τα έσοδα κάθε
κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων και το συνολικό πο-
σό που διέθεσαν και εισέπραξαν όλα τα κόµµατα και οι
συνασπισµοί κοµµάτων κατά την περίοδο ελέγχου προε-
κλογικών δαπανών και εσόδων».

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 του
ν. 4304/2014, προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής:

«ιζ) Η Επιτροπή Ελέγχου δηµοσιοποιεί τα στοιχεία
που εµπεριέχονται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων
ιδα΄ έως ιδζ΄ και ιδθ΄ έως ιδι΄ της παρούσας παραγρά-
φου το αργότερο εντός ενενήντα (90) ηµερών από την
παραλαβή τους. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην υπο-
περίπτωση ιδη΄ της παρούσας παραγράφου δηµοσιεύο-
νται αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Τα α-
νωτέρω στοιχεία παραµένουν αναρτηµένα στην ιστοσε-
λίδα για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών. Η Επιτροπή Ε-
λέγχου οφείλει να ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστή-
µατα την επίσηµη ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, καθι-
στώντας άµεσα προσβάσιµα στους πολίτες τα ανωτέρω
στοιχεία. Σε περίπτωση που κόµµα ή συνασπισµός κοµ-
µάτων δεν υποβάλλει τα προβλεπόµενα στην παρούσα
παράγραφο στοιχεία, η Επιτροπή Ελέγχου δηµοσιεύει
την παράλειψη αυτή στην ιστοσελίδα της.» 

Άρθρο 44 
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3870/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138)
προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ. Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.»

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)

1. Στο άρθρο 19 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου έχουν εφαρµογή και για τις δωρεές που χορηγού-

νται σε δικαιούχους χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την
περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002,
όπως ισχύει, δηλαδή σε πολιτικά κόµµατα ή συνασπι-
σµούς κοµµάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώ-
πους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου.»

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για δα-
πάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2017 και εφεξής.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α΄62)

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν δεν προκύπτει από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα
το ακριβές ύψος της απαίτησης, ο συντονιστής προσµε-
τρά στα ποσοστά της απαρτίας και της πλειοψηφίας µέ-
χρι το πέρας της διαδικασίας µόνο το µέρος της απαίτη-
σης που δεν αµφισβητείται, εκτός εάν η απαίτηση προσ-
διοριστεί σε διαφορετικό ποσό από τον εµπειρογνώµονα
κατά την επαλήθευση των αµφισβητούµενων απαιτήσε-
ων. Ο πιστωτής που συνεχίζει να αµφισβητεί το ποσό της
απαίτησής του στο τέλος της διαδικασίας δεν εµποδίζε-
ται να επιδιώξει τη δικαστική αναγνώριση του ύψους
της».

2. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 12
του ν. 4469/2017 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: 

«ε) µη συµβαλλόµενοι πιστωτές αµφισβητούν το ποσό
της απαίτησής τους, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τον
οφειλέτη, το συντονιστή ή τον εµπειρογνώµονα, προκύ-
πτει ότι το αµφισβητούµενο µέρος της απαίτησης αντι-
στοιχεί σε ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων
κατά του οφειλέτη ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της
σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και αποδεικνύεται ε-
νώπιον του δικαστηρίου η βασιµότητα της αξίωσης του
πιστωτή, κατά το αµφισβητούµενο µέρος.»

Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

1. Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«8. Η καταχώριση δηµοσίων συµβάσεων στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του Αριθµού Διαδικτυακής Α-
νάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της
κανονικότητας της δαπάνης, µε την έννοια ότι η ύπαρξη
ΑΔΑΜ εξοµοιώνεται µε δικαιολογητικό που απαιτείται
κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄143).
Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη ανα-
ζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη
διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούµενων όσο και κα-
τά την επικοινωνία µεταξύ φορέων του Δηµοσίου. Η έκ-
δοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που κατα-
χωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ.» 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Οι αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν τις διακηρύ-
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ξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα µε τη διαδικασία ανά-
θεσης αυτών, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της παρ. 1
του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές
πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµη-
νία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 117 του
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέ-
τουσα αρχή δηµοσιεύει διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 66.»

4. Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 118 του
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθε-
σης, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 38, µε την ε-
πιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισµού νο-
είται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 66.»

6. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 του
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Στο συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέ-
ρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ».

7. Το άρθρο 122 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 122

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26 παράγραφοι 2,
32, 117 και 118, οι προκηρύξεις σύµβασης για όλες τις
διαδικασίες σύναψης σύµβασης κάτω των ορίων χρησι-
µοποιούνται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού. Οι
προκηρύξεις σύµβασης συντάσσονται, σύµφωνα µε τυ-
ποποιηµένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5
του άρθρου 53, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφο-
ρίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήµα-
τος V του Προσαρτήµατος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πλη-
ροφορίες προσιδιάζουν στις συµβάσεις αυτές και δηµο-
σιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 66.

2. Μέχρι την έκδοση των τυποποιηµένων εντύπων της
παραγράφου 1, οι προκηρύξεις σύµβασης περιέχουν κατ’
ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέ-
ρος Γ΄ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄, ε-
φόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συµ-
βάσεις αυτές και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο
66.»

8. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 296 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν τις διακηρύ-
ξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα µε τη διαδικασία ανά-
θεσης αυτών, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της παρ. 1
του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς
πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµη-
νία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ».

9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 327 του
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, ο αναθέ-
των φορέας δηµοσιεύει διακήρυξη σύµφωνα µε το άρ-
θρο 296.»

10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 328 του

ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δηµοσιεύεται στο

ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 38 και το
άρθρο 260.»

11. Η παρ. 2 του άρθρου 330 του ν. 4412/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισµού νο-
είται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 296.»

12. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 331 του
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Στο συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέ-
ρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ.»

13. Το άρθρο 332 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«Άρθρο 332

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 263 παρ. 3, 269, 327
και 328, οι προκηρύξεις σύµβασης για όλες τις διαδικα-
σίες σύναψης σύµβασης κάτω των ορίων χρησιµοποιού-
νται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού.

2. Οι προκηρύξεις σύµβασης περιέχουν τις πληροφο-
ρίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρ-
τήµατος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιά-
ζουν στις συµβάσεις αυτές και δηµοσιεύονται, σύµφωνα
µε το άρθρο 296.»

14. Η παρ. 5 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του
άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης της παρ. 1 του άρθρου 120 και της παρ. 1 του
άρθρου 300 νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της δια-
κήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.»

15. Η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεω-
τική η χρήση ηλεκτρονικών µέσων, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την
παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα
270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των
άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79,
258 και 259 αρχίζει:
α) Τη 15η Ιουνίου 2017 για:
αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµ-

βασης έργου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέ-
ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τι-
µής, µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης ανά οµάδα εργα-
σιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που
διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρο-
νται στο Παράρτηµα I του Προσαρτήµατος Α΄ του παρό-
ντος.
ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµ-

βασης εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άπο-
ψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (άρθρα 27 και 86 παρ. 6)
που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που ανα-
φέρονται στο Παράρτηµα I του Προσαρτήµατος Α΄ του
παρόντος.
β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για:
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αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δη-
µοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνι-
κών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών του
παρόντος που διενεργούν οι αρχές του Παραρτήµατος I
του Προσαρτήµατος Α΄ του παρόντος.
ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβά-

σεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι
αναθέτουσες αρχές του παρόντος.
γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων

έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συνα-
φών επιστηµονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρό-
ντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.»

16. Η παρ. 3 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«3. Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38,
πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4, αρχί-
ζει από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6
του ίδιου άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του άρθρου 376. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου  4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1.1.2018. Η ι-
σχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη
δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου
άρθρου.»

17. Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 379 του
ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 50
του ν. 4446/2016 (Α΄240) και τροποποιήθηκαν µε το άρ-
θρο 54 παρ. 2 του ν. 4465/2017 (Α΄47), η φράση «31η
Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου
2017».

18. Στην παρ. 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, ό-
πως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 4445/2017 (Α΄ 24) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 54 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47), η φράση «31η
Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου
2017». Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει αναδροµικά από
1η Ιανουαρίου 2017.

19. Η κατά την παράγραφο 15 τροποποίηση της ηµερο-
µηνίας έναρξης ισχύος, που αναφέρεται στην παρ. 2 του
άρθρου 379 του ν. 4412/2016, ισχύει αναδροµικά από την
18η Απριλίου 2017.

Άρθρο 48 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων,
µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες 

διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 προστί-
θεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως:

«ε. Στις εταιρίες της περίπτωσης α΄ της παρούσας πα-
ραγράφου επιτρέπεται και η διαχείριση των ακινήτων
που αποτελούσαν ασφάλεια για τα δάνεια ή τις πιστώ-
σεις που αυτές διαχειρίζονταν και έχουν µεταβιβαστεί
στον δικαιούχο της απαίτησης. Στις εταιρίες αυτές δεν
επιτρέπεται η απόκτηση, δια µεταβιβάσεως ή εκχωρήσε-
ως ή από εθελοντική εκποίηση ή από πλειστηριασµό, ακί-
νητης περιουσίας που συνδέεται µε τα δάνεια και τις πι-
στώσεις που αυτές διαχειρίζονται.» 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εταιρίες αυτές, µετά τη λήψη άδειας λειτουργίας,

καταχωρούνται σε ειδικό Μητρώο του Γενικού Εµπορι-
κού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και διέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου και συµπληρωµατικά από τις διατά-
ξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37) για τις ανώνυµες εται-
ρίες». 

3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) την ταυτότητα των φυσικών και νοµικών προσώ-
πων που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ειδική συµµετοχή
στην εταιρία, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107). Προκει-
µένου να προσδιοριστεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδι-
κής συµµετοχής, λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του
άρθρου 28 του ν. 4261/2014.»

4. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) ερωτηµατολόγια συµπληρωµένα από τα πρόσωπα
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ για την αξιολόγηση των κρι-
τηρίων καταλληλότητας και από τα πρόσωπα της περί-
πτωσης δ΄ για την ικανότητα και καταλληλότητα, όπως
αυτά καθορίζονται µε απόφαση που εκδίδεται από την
Τράπεζα της Ελλάδος.»

5.  Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 4354/2015 προστίθεται η φράση: «όπως
αυτό ορίζεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5.» 

6. Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 καταργούνται.

7. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου
1 του ν. 4354/2015 προστίθεται φράση ως εξής:

«, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες, για την αξιο-
λόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, όπως αυτά ορί-
ζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.»

8. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 1 του
ν. 4354/2015 αντικαθίσταται η φράση «κατά το προηγού-
µενο εδάφιο γνωστοποίησης πρόθεσης εξαγοράς ή της
αύξησης της ειδικής συµµετοχής» µε τη φράση «υποβο-
λής πλήρους φακέλου».

9. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 25 του άρ-
θρου 1 του ν. 4354/2015 διαγράφεται η τελεία και προ-
στίθεται φράση ως εξής:

«εφόσον έχουν πάρει άδεια σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 20 του παρόντος ή εισπράττουν χρήµατα δανειο-
ληπτών για λογαριασµό των εντολέων τους ή διαχειρί-
ζονται δάνεια για λογαριασµό µη εποπτευόµενου από
την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού
ιδρύµατος που δεν υπόκειται πρωτογενώς στις σχετικές
υποχρεώσεις.»

10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Επί µεταβιβάσεως απαιτήσεων µη εξυπηρετούµενων
δανείων και πιστώσεων ο νέος εκδοχέας συνεχίζει τη
διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας από το στάδιο που
ήταν πριν τη µεταβίβαση.»

Άρθρο 49 
Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της

αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013
προστίθεται νέα παράγραφος 1Α ως εξής:

«1Α. Επιπλέον, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία
εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές την περίοδο από
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το µήνα Μάιο έως και το µήνα Οκτώβριο, εκτός από τη
δεύτερη Κυριακή του µήνα Αυγούστου, στις εξής περιο-
χές:
α) Στο Δήµο Αθηναίων και
β) σε περιοχές του Δήµου Πειραιά, της Περιφερειακής

Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών, του ιστορικού κέντρου
Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση
3046/51009/1994 (Β΄ 833), και στην περιοχή γύρω από
τον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης

ορίζονται τα συγκεκριµένα όρια των περιοχών της περί-
πτωσης β΄ λαµβανοµένης υπόψη της εµπορικής δραστη-
ριότητας της κάθε περιοχής.
Σε περίπτωση που η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου

συµπίπτει µε επίσηµη αργία, η εξαίρεση του πρώτου εδα-
φίου µετατίθεται την προηγούµενη Κυριακή.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του κατά τόπον αρµό-
διου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται µετά από δια-
βούλευση µε τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύ-
ει από το επόµενο έτος από τη δηµοσίευσή της, ορίζο-
νται µε σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται
προαιρετικά η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων
και άλλες Κυριακές, πλην των αναφεροµένων στις παρα-
γράφου 1 και 1Α, λαµβανοµένων υπόψη των τοπικών ιδι-
αιτεροτήτων που σχετίζονται µε την οικονοµική δραστη-
ριότητα της περιοχής. Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρ-
χη δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά το µήνα Δε-
κέµβριο και ισχύει για το επόµενο έτος από τη δηµοσίευ-
σή της. Σε περίπτωση µη έκδοσης απόφασης διατηρείται
σε ισχύ η προηγούµενη ρύθµιση µέχρι την αντικατάστα-
σή της από νεότερη.»

Άρθρο 50
Μεταβατική διάταξη για το άρθρο 49

Αποφάσεις Αντιπεριφερειαρχών, οι οποίες έχουν εκ-
δοθεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος και ρυθµίζουν τη
λειτουργία καταστηµάτων τις Κυριακές, παραµένουν σε
ισχύ και καταλαµβάνουν όλα τα εµπορικά καταστήµατα.

Άρθρο 51

Στο άρθρο 31 του ν. 4369/2016 (Α΄33) προστίθεται πα-
ράγραφος 7 ως εξής:

«7. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄265),
του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α΄51) και η Κεντρική Υ-
πηρεσία της  ΜΟΔ Α.Ε. εξαιρούνται από το πεδίο εφαρ-
µογής των διατάξεων του Μέρους Δ' του παρόντος νό-
µου. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 27.2.2016.»

Άρθρο 52

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4469 /2017 (Α΄ 62), η φράση «στις Ειδικές Υπηρεσίες
ΕΣΠΑ του άρθρου 4 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)» αντικαθί-
σταται από τη φράση «στις Ειδικές Υπηρεσίες του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και την Κεντρική Υπηρεσία της
ΜΟΔ Α.Ε..»

Άρθρο 53
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄265)

1. Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4314/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4.α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης ο προϊστάµενος οργανικής µονάδας των Ειδικών
Υπηρεσιών του παρόντος νόµου, της Κεντρικής Υπηρε-
σίας της ΜΟΔ και της Εθνικής Αρχής Συντονισµού παύε-
ται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν
συντρέξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέ-
σεις:
αα) Αν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα προβλεπόµενα

στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3528/2007 (Α΄26) αδικήµατα. 
ββ) Αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαι-

ώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
γγ) Αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συµπαρά-

σταση (πλήρη ή µερική), σε επικουρική δικαστική συµπα-
ράσταση (πλήρη ή µερική) ή το Δικαστήριο έχει αποφα-
σίσει συνδυασµό των δύο προηγούµενων ρυθµίσεων.
δδ) Αν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή του επιβληθεί

τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδή-
ποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποι-
νής κατά το άρθρο 145.
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-

ξης, κατόπιν εισήγησης του Γενικού ή Ειδικού Γραµµα-
τέα ή Περιφερειάρχη ή Υπουργού, στον οποίο υπάγεται
η ειδική υπηρεσία, στην περίπτωση της ΜΟΔ ΑΕ του
Προέδρου του ΔΣ της και στην περίπτωση του Προϊστα-
µένου της Εθνικής Αρχής Συντονισµού, µε εισήγηση του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ο
προϊστάµενος απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του πριν
από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσιακό λό-
γο που αφορά πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του.
Για την έκδοση της ως άνω απόφασης απαιτείται η προη-
γούµενη σύµφωνη γνώµη Επιτροπής, η οποία συγκροτεί-
ται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης, µε την οποία ρυθµίζεται και κάθε σχετικό µε τη λει-
τουργία της θέµα και αποτελείται από τον νοµικό σύµ-
βουλο ή τον πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, και δύο
(2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπι-
κού (Α.Σ.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό
του. Η γνώµη της Επιτροπής εκδίδεται µετά από κλήση
σε ακρόαση του προϊσταµένου. 
γ) Ο προϊστάµενος µπορεί επίσης να απαλλαγεί από

τα καθήκοντά του µε αίτησή του κοινοποιούµενη στον
Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα ή Περιφερειάρχη ή Υπουργό
στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία και στην περί-
πτωση της ΜΟΔ Α.Ε. στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της, ύστερα
από απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης.»

2. Στο άρθρο 58 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρά-
γραφος 14 ως εξής:

«14. Mε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης συνιστάται για τις δράσεις του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
ειδικό µητρώο δοµών στήριξης επιχειρηµατικότητας, το
οποίο τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ-
ΝΟΤΟΜΙΑ και καθορίζεται κάθε ειδικό θέµα για τη συ-
γκρότηση και λειτουργία του. Με την ως άνω απόφαση
δύναται να προβλέπεται η ανάπτυξη και η λειτουργία ει-
δικού πληροφοριακού συστήµατος. Στο µητρώο δύναται
να εγγράφονται υφιστάµενες δοµές παροχής υπηρεσιών
στήριξης και φιλοξενίας στις υπό σύσταση και σε υφι-
στάµενες επιχειρήσεις. Oι δαπάνες παροχής υπηρεσιών
από τις εγγεγραµµένες δοµές στο µητρώο προς κάθε
µορφής επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των νεο-
φυών, δύναται να είναι επιλέξιµες, σύµφωνα µε τους ει-
δικούς όρους της εκάστοτε Πρόσκλησης και το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 59 του
ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η θητεία των ανωτέρω προϊσταµένων λήγει αυτοδι-
καίως µε την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39. Η ε-
πιλογή και τοποθέτηση του συνόλου των προϊσταµένων
ολοκληρώνεται µέχρι 28.2.2018. Έως την επιλογή των
προϊσταµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 39, καθήκοντα προϊσταµένων εξακολουθούν να
ασκούν οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος προϊστάµε-
νοι.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων µπορεί να καθορίζεται η σύσταση, συγκρό-
τηση και η λειτουργία µητρώου αξιολογητών, καθώς και
µητρώου παρακολούθησης, πιστοποίησης/επαλήθευσης
πράξεων για το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ».

5. Το άρθρο 72Α του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Οι διατάξεις των άρθρων 9, 33 και 51, καθώς και των
παραγράφων 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 27 και των πα-
ραγράφων 3, 5 και 9 του άρθρου 48 εφαρµόζονται και
για τις πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΠΑΑ
και το ΕΠΑλΘ.» 

Άρθρο 54
Τροποποίηση της υ.α. 529/2000 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 67) και Σύσταση
Μητρώου Ρευµατοδοτών Ρευµατοληπτών

1.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’
αριθµ. 529/2000 (Β΄67) απόφασης του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης «Διάθεση στην αγορά και εγκατάσταση ρευµατο-
δοτών και ρευµατοληπτών» αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης ακολουθεί τη
διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, υπό την προϋπόθε-
ση ισχύος, κατά το χρόνο καταχώρησης, των σχετικών
αναγραφόµενων προτύπων που χρησιµοποιήθηκαν για
την έκδοση του. Σε περίπτωση µη ρητής ηµεροµηνίας
λήξης του πιστοποιητικού, η διάρκεια ισχύος της κατα-
χώρησης ορίζεται στα πέντε (5) έτη. Εφόσον, στις ανω-
τέρω περιπτώσεις, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα
εν λόγω πρότυπα κατά τη διάρκεια ισχύος της καταχώ-
ρησης, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προβεί στην
ανανέωσή της, σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία.»
β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6

της ως άνω απόφασης καταργείται.

2. Ο αριθµός καταχώρησης που χορηγείται σύµφωνα
µε τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της
υ.α. 529/2000 (Β΄67) δύναται να εκδίδεται ηλεκτρονικά
µε τη χρήση εξειδικευµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας
– Μητρώου Ρευµατοδοτών Ρευµατοληπτών που συνι-
στάται και τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής κα-
ταχώρησης, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο θέ-
µα σχετικό µε τη δηµιουργία και διαχείριση του Μητρώ-
ου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 55

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3548/2007 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την πρώτη ένταξη των εφηµερίδων στην παραπά-
νω απόφαση απαιτείται να εκδίδονται µε τον ίδιο τίτλο οι
µεν ηµερήσιες επί έξι (6) µήνες, οι δε εβδοµαδιαίες επί
ένα (1) έτος.»

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι πε-
ριπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου Α.2 του άρθρου 3
και οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. Β.2 του άρθρου 3
του ν. 3548/2007.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
περίπτωση ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 80 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως αυτή προστέθηκε µε το άρ-
θρο 19 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133). 

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2644/1998 (Α΄ 233) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την παροχή προς το κοινό συνδροµητικών ραδιο-
φωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών απαιτούνται άδεια,
η οποία χορηγείται µε απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης και σύναψη σύµβασης παραχώρησης
µε το Ελληνικό Δηµόσιο.» 

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 4279/2014
(Α΄158). 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 2 του
ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 2 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44), µετά τη λέξη «τρί-
των» προστίθεται φράση ως εξής «,εφόσον αυτή εµπί-
πτει στο σκοπό της υπηρεσίας δηµοσίου συµφέροντος,
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.» 

7. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190),
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 6 του
ν. 4279/2014 (Α΄ 158), αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Ανακοινώσεις που γίνονται από τηλεοπτικό οργα-
νισµό για τα δικά του προγράµµατα και για δευτερεύο-
ντα προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προ-
γράµµατα αυτά, κοινωνικά µηνύµατα, ανακοινώσεις χο-
ρηγίας και τοποθέτησης προϊόντος δεν προσµετρώνται
στον ως άνω διαφηµιστικό χρόνο.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 56 

1. Η περίπτωση ββ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 682/1977 (Α΄244), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ.2 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«ββ) Το Εβδοµαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραµµα Διδασκα-
λίας (ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήµερο του Σε-
πτεµβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου
και τον υπεύθυνο σχολικό σύµβουλο.

Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη
συγκρότησή του. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου α-
ποστέλλει το ΕΩΠΔ στον Δ/ντη Εκπαίδευσης προς ενη-
µέρωσή του.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γγ΄ της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε
είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν
του ωρολογίου προγράµµατος, µαζί µε τον αριθµό των
τµηµάτων, των µαθητών και των διδασκόντων.»

3. Η περίπτωση δδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλι-
σης χορηγείται µόνο µετά το πέρας του υποχρεωτικού
ωραρίου που ισχύει για τα δηµόσια νηπιαγωγεία, µε δια-
δικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα ιδιωτι-
κά δηµοτικά σχολεία, και οι διδάσκοντες θα πρέπει να
διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους
αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης.»

4. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 28 του
ν. 4415/2016, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:

«2Α. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχο-
λείων µε φροντιστήρια και µε κέντρα ξένων γλωσσών.» 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄
της παρ.1 του άρθρου 44 του  ν.4071/2012 (Α΄ 85), αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«Τα ανωτέρω σχολεία µπορούν να διδάσκουν παράλ-
ληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν
ποιές και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, πλέον
της µίας (1) πρώτης ξένης γλώσσας που προβλέπεται
στο ωρολόγιο πρόγραµµα του δηµοσίου σχολείου. Επι-
πλέον, επιτρέπεται η διδασκαλία πρόσθετων εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων σε µαθητές που φοιτούν σε άλλες
σχολικές µονάδες, κατά προτεραιότητα από εκπαιδευτι-
κούς της οικείας σχολικής µονάδας που απασχολούνται
για συµπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους.»

6. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, ό-
πως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 4415/2016, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
πέραν του ωρολογίου προγράµµατος απασχολούνται
κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής
µονάδας για συµπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου
τους. Επιπλέον, µπορεί να προσλαµβάνονται, εξαιρετικά

για κάθε σχολικό έτος, διδάσκοντες µε σχέση εργασίας
ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 2
του άρθρου 30.»

7. Η περίπτωση β΄ της παρ.4 του άρθρου 27 του
ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τµηµάτων,
καθώς και αν οι ώρες διδασκαλίας ενός µαθήµατος δεν
επαρκούν προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το
ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται κατά προτε-
ραιότητα από τη Διεύθυνση του σχολείου στους εν λόγω
εκπαιδευτικούς άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριό-
τητες, σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες της σχολι-
κής µονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρό-
σθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσοµάθειας,
συντονισµός κλάδου ή άλλης οµάδας εκπαιδευτικών,
διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και
άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργα-
στηρίων ή διοικητικό έργο, προκειµένου να συµπληρώ-
σουν το υποχρεωτικό τους ωράριο».

8. Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 3
του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως το άρθρο αυτό
προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«δδ) διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγ-
γελµατικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) τουλά-
χιστον εκθέσεις που αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνε-
χόµενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθορίζονται
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκ των οποί-
ων η πρώτη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολι-
κής µονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύµ-
βουλο και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυντή
της σχολικής µονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχο-
λικό Σύµβουλο, ο οποίος προσθέτει συµπληρωµατική έκ-
θεση εφόσον το κρίνει σκόπιµο και ειδικά στην περίπτω-
ση που η γνώµη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή.»

9. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως το
άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η σύµβαση εργασίας µεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτι-
κού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται µε
το θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και
την καταγγελία της σύµβασης εργασίας και εκδίδεται
σχετική πράξη του αρµόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
Η νοµιµότητα της καταγγελίας της σύµβασης εργα-

σίας για τους λόγους που προβλέπονται στην περίπτωση
α΄ και στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της
παραγράφου 3 κρίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή, η ο-
ποία εξετάζει αν η σύµβαση εργασίας καταγγέλθηκε νο-
µίµως και αν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή µη και α-
ποφαίνεται σχετικά.
Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση του Υ-

πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία
εκδίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, και αποτελείται από: 
α) Έναν (1) Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο, µε τον αναπλη-

ρωτή του, υπηρετούντες στο Τµήµα Εργατικών Διαφο-
ρών του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίοι υποδεικνύονται
από το Τριµελές Συµβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικεί-
ου. 
β) Δύο (2) Πρωτοδίκες υπηρετούντες στο Τµήµα Εργα-

τικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε τους ανα-
πληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Τριµε-
λές Συµβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.
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Ένας (1) εκπρόσωπος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. που υποδεικνύε-
ται µε απόφαση της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και ένας (1) εκπρόσωπος
της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης
που υποδεικνύονται µε απόφαση της παρίστανται ως πα-
ρατηρητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στη συνεδρίαση της
Επιτροπής.
Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν για τη συµµε-

τοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αποζηµίωση.
Η ανωτέρω Επιτροπή λαµβάνει υπ’ όψιν και τις υπηρε-

σιακές εκθέσεις, συνεδριάζει δε και αποφαίνεται υπο-
χρεωτικά εντός ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών
από την καταγγελία και υποβάλλει την πρότασή της
στον αρµόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία διατυ-
πώνεται η κρίση της σχετικά µε τη νοµιµότητα της κα-
ταγγελίας της σύµβασης εργασίας κατά τα ανωτέρω. Ο
Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει δέσµια αρµοδιότητα να
εκδώσει σχετική απόφαση περί απόλυσης ή µη του εκ-
παιδευτικού, σύµφωνη µε το περιεχόµενο της πρότασης
της Επιτροπής εντός τριών (3) ηµερών από την υποβολή
σε αυτόν της πρότασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στους ενδιαφεροµένους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέ-
λευσης της εν λόγω προθεσµίας τεκµαίρεται η νοµιµότη-
τα και µη καταχρηστικότητα της καταγγελίας. Η καταγ-
γελία της σύµβασης του εκπαιδευτικού δεν παράγει έν-
νοµα αποτελέσµατα πριν από την παρέλευση της προθε-
σµίας για την έκδοση της σχετικής απόφασης της Επι-
τροπής. Ύστερα από την έκδοση της απόφασης του Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
προσφύγουν στα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια. Σε πε-
ρίπτωση µη εµπρόθεσµης έκδοσης της απόφασης συ-
γκρότησης της Επιτροπής και έως την έκδοσή της, δεν
απαιτείται η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας για τη
λύση της σύµβασης.

Απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που λαµβάνουν
χώρα χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι
άκυρες.»

10. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως το
άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 28
του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς µε σύµβαση ερ-
γασίας αορίστου χρόνου, των οποίων η σύµβαση καταγ-
γέλλεται κατά τα ανωτέρω, καθώς και στους αποχωρού-
ντες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λόγω συµπληρώσεως
του συντάξιµου χρόνου ή του 70ού έτους της ηλικίας
τους, καταβάλλεται αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Στην αποζηµίωση υπο-
λογίζεται και η υπηρεσία τους µε σύµβαση ορισµένου
χρόνου.»

11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του
ν.4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το εβδοµαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχό-
λησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών
καθορίζεται στις είκοσι µία (21) διδακτικές ώρες , κατ’ α-
ντιστοιχία µε το ωράριο των εκπαιδευτικών της δηµό-
σιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ως ο µέσος όρος του
µέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.» 

12. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 27 του
ν. 682/1977 και οι παράγραφοι  6 και 7 του άρθρου 30 του
ν. 682/1977 καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 57 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται: 
α. η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α΄110), 
β. τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4051/1960 (Α΄ 68), 
γ. η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ.

57/1973 (Α΄149),
δ. το άρθρο 2 του ν. 1545/1985 (Α΄91). 
2. Από 1.1.2018 η αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄149), ως προς το σκέ-
λος της χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης σε όσους πε-
ριέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεοµηνίας
και λοιπών φυσικών καταστροφών ασκείται από τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 58 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39
του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο,
ως εξής:

«Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπο-
λογίζονται επί του µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό κα-
θορίζεται µε βάση το φορολογητέο αποτέλεσµα από την
άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούµενο
φορολογικό έτος, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συµπερι-
λαµβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ει-
δικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογί-
ζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέ-
σµατος.»

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40
του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο,
ως εξής:

«Από 1.1.2018 και εντεύθεν, η ασφαλιστική εισφορά υ-
πολογίζεται επί του µηνιαίου εισοδήµατος, όπως αυτό
καθορίζεται µε βάση το φορολογητέο αποτέλεσµα από
την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη
δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ
κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, σύµφωνα µε
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως εκάστοτε ι-
σχύει, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι καταβλητέες α-
σφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφα-
λιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω
φορολογητέου αποτελέσµατος.»

Άρθρο 58α

Η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«10. Από τον ΛΑΕΚ επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστι-
τούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ο Εθνικός
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Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατι-
κού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθώς και ινστι-
τούτα και εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή
θα ιδρυθούν µε τη συµµετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της
ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ. Για τους ανωτέρω φο-
ρείς, εκτός του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, η επιχορήγηση από τον ΛΑ-
ΕΚ µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών
που εισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α. για λογαριασµό του
ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθµού απόδοσης αυτών στον
Ο.Α.Ε.Δ.. Για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η επιχορήγηση ανέρχεται
στο οκτώ τοις εκατό (8%) επί του εισπραττόµενου από
τους λοιπούς φορείς ποσοστού, κατά τα ανωτέρω.
Με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση εκτάκτων ενισχύσε-
ων που χορηγήθηκαν κατόπιν υπουργικών αποφάσεων
που εκδόθηκαν δυνάµει της παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 2639/1998 (Α΄ 295), σε φορείς της παρούσας παρα-
γράφου, από την επιχορήγησή τους παρακρατείται κατ’
έτος ποσό ίσο µε το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συ-
νολικής ετήσιας επιχορήγησης που αυτοί λαµβάνουν κα-
τά περίπτωση. Το υπόλοιπο δικαιούµενο ποσό της ετή-
σιας επιχορήγησης του έτους 2016 αφαιρείται από το
συνολικό ποσό οφειλής του κάθε φορέα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 59
Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας 
για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 927 του Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν πρόκειται για κατάσχεση, ορίζει ως υπάλληλο του
πλειστηριασµού έναν συµβολαιογράφο της περιφέρειας
του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση και αναφέρεται η
τυχόν διενέργειά του µε ηλεκτρονικά µέσα.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 943 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια ορίζει συνάµα τον
τόπο, τον υπάλληλο, την ηµέρα και ώρα του πλειστηρια-
σµού, καθώς και την τυχόν διενέργεια αυτού µε ηλε-
κτρονικά µέσα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
959Α.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 954 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν
έθεσε, σχετικά µε τον πλειστηριασµό, ο υπέρ ου η εκτέ-
λεση µε την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς και την
τυχόν διενέργειά του µε ηλεκτρονικά µέσα.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 955 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο δικαστικός επιµελητής οφείλει, µέσα σε οκτώ (8) η-
µέρες από την ηµέρα της περάτωσης της κατάσχεσης,
να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού τον ε-
κτελεστό τίτλο, την έκθεση της επίδοσης της επιταγής
προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέ-
σεις επίδοσής της στον οφειλέτη και τον γραµµατέα του
ειρηνοδικείου και, στην περίπτωση του άρθρου 956 παρ.
3, και το γραµµάτιο της δηµόσιας κατάθεσης, ο οποίος

συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασµα της κατα-
σχετήριας έκθεσης, που περιλαµβάνει τα ονοµατεπώνυ-
µα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και
τον αριθµό φορολογικού µητρώου αυτών και αν πρόκει-
ται για νοµικά πρόσωπα την επωνυµία και τον αριθµό φο-
ρολογικού τους µητρώου, περιγραφή των κατασχεθέ-
ντων κινητών, την τιµή της πρώτης προσφοράς, του πο-
σού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του
πλειστηριασµού και την τυχόν διενέργεια αυτού µε ηλε-
κτρονικά µέσα, σύµφωνα µε την εντολή για εκτέλεση
του άρθρου 927, το όνοµα και τη διεύθυνση του υπαλλή-
λου του πλειστηριασµού, καθώς και τον τόπο, την ηµέρα
και την ώρα του πλειστηριασµού, εκδίδεται από τον δικα-
στικό επιµελητή και δηµοσιεύεται µε επιµέλειά του µέχρι
τη δέκατη ηµέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα
δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών
Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ενι-
αίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων. Το απόσπα-
σµα αυτό επιδίδεται µέσα στην ίδια προθεσµία στον ενε-
χυρούχο δανειστή, εφόσον το ενέχυρο είναι γραµµένο
σε δηµόσιο βιβλίο. Ο πλειστηριασµός δεν µπορεί να γίνει
χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούµενων ε-
δαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος.»

5. Η παρ. 1 του άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα κατασχεµένα πράγµατα πλειστηριάζονται δηµό-
σια ενώπιον συµβολαιογράφου της περιφέρειας του τό-
που όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον
πλειστηριασµό. Ο πλειστηριασµός διενεργείται είτε κατά
τις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος άρθρου είτε µε
ηλεκτρονικά µέσα κατά το άρθρο 959Α. Ο πλειστηρια-
σµός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συµβολαιογράφου
που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κα-
τασχέσεων.» 

6. Μετά το άρθρο 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας προστίθεται νέο άρθρο 959Α µε τίτλο «Πλειστηρια-
σµός µε ηλεκτρονικά µέσα, ηλεκτρονικός πλειστηρια-
σµός», ως εξής:

«Άρθρο 959Α 
Πλειστηριασµός µε ηλεκτρονικά µέσα – 

ηλεκτρονικός πλειστηριασµός.

1. Ο πλειστηριασµός µε ηλεκτρονικά µέσα - ηλεκτρονι-
κός πλειστηριασµός - διενεργείται από τον πιστοποιηµέ-
νο, για το σκοπό αυτόν, υπάλληλο του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού συµβολαιογράφο µέσω των ηλεκτρονι-
κών συστηµάτων πλειστηριασµού.

2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονι-
κών συστηµάτων πλειστηριασµού ανήκει, στους κατά τό-
πους αρµοδίους Συµβολαιογραφικούς Συλλόγους.

3. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα πλειστηριασµού περιέ-
χουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία περιλαµ-
βάνονται στο απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης.

4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό λαµβάνουν µέρος
υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουµένως πιστο-
ποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήµατα πλειστηριασµών.

5. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συµµετοχή
του σε συγκεκριµένο πλειστηριασµό, σύµφωνα µε τους
όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την εγγύηση της παρ.
1 του άρθρου 965, το τέλος χρήσης των συστηµάτων, και
έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παρ. 2
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του άρθρου 1003, µέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιµες η-
µέρες πριν την ορισθείσα ηµέρα του πλειστηριασµού. Η
κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλε-
κτρονικών συστηµάτων πλειστηριασµών και του πλει-
στηριάσµατος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχε-
το επαγγελµατικό λογαριασµό που θα διατηρείται σε Ελ-
ληνικό Τραπεζικό Ίδρυµα από τον υπάλληλο του πλει-
στηριασµού. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης διορίζει µε η-
λεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέ-
ρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης µέχρι
ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ορι-
σθείσα ηµέρα του πλειστηριασµού, διαφορετικά αντίκλη-
τος θεωρείται ο γραµµατέας του πρωτοδικείου του τό-
που της εκτέλεσης.

6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού µε-
τά το πέρας της προθεσµίας της προηγούµενης παρα-
γράφου ελέγχει τα υποβαλλόµενα αρχεία διαπιστώνει
µε πράξη του µέχρι ώρα 17.00 της προηγούµενης του η-
λεκτρονικού πλειστηριασµού ηµέρας την τήρηση των
διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούµενες παρα-
γράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήµατα
πλειστηριασµού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών
που δικαιούνται να λάβουν µέρος.

7. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός διενεργείται µε ε-
πιµέλεια του συµβολαιογράφου της περιφέρειας του τό-
που όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον
πλειστηριασµό. Ο πλειστηριασµός διενεργείται ενώπιον
του ίδιου συµβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και
στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων. Αν τα κατα-
σχεµένα πράγµατα βρίσκονται στην περιφέρεια περισ-
σότερων ειρηνοδικείων, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός
διενεργείται, κατ’ επιλογή του επισπεύδοντος, στην πε-
ριφέρεια οποιουδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων. Αρµό-
διο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από
τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού είναι το
δικαστήριο της έδρας του συµβολαιογράφου.

8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί διενεργούνται ηµέ-
ρα Τετάρτη ή Πέµπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.µ. έ-
ως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση
υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλε-
κτρονικού πλειστηριασµού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως
13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτό-
µατη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά
που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτα-
σης, δίδεται νέα αυτόµατη παράταση πέντε (5) λεπτών,
εφόσον υποβληθεί µεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατά-
σεις µπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστηµα όχι
µεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα
λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, οπότε ολοκλη-
ρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. 
Ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν µπορεί να γίνει από

1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προη-
γούµενη και την εποµένη εβδοµάδα της ηµέρας των ε-
κλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναλη-
πτικές εκλογές και µόνο για τις περιφέρειες που διεξά-
γονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκά-
φη και για πράγµατα που µπορούν να υποστούν φθορά.

9. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός είναι ανοικτού
πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται δια-
δοχικές προσφορές. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν συ-
νεχώς προσφορά µεγαλύτερη από την εκάστοτε µέγιστη

έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλε-
κτρονικά συστήµατα καταγράφονται όλες οι υποβληθεί-
σες κατά τα ανωτέρω προσφορές. 

10. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι
πλειοδότες ενηµερώνονται αµέσως από τα συστήµατα
για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υπο-
βολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο υπο-
ψήφιος πλειοδότης ενηµερώνεται για την εκάστοτε µέ-
γιστη υποβληθείσα προσφορά. 

11. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαµβάνουν µέ-
ρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ενηµερώνονται α-
µέσως από τα συστήµατα για τυχόν αναστολή, µαταίωση
ή διακοπή του πλειστηριασµού, καθώς και για το λόγο
αυτής.

12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλει-
οδοτικών προσφορών ανακοινώνεται το αποτέλεσµα
του πλειστηριασµού µέσω των ηλεκτρονικών συστηµά-
των. Όσοι έχουν λάβει µέρος στον ηλεκτρονικό πλειστη-
ριασµό ενηµερώνονται αµελλητί για το αποτέλεσµά του.
Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού συ-
ντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατακυ-
ρώνοντας τα πράγµατα στον πλειοδότη. 

13. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό κινητών, ο υπερ-
θεµατιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό
τραπεζικό επαγγελµατικό λογαριασµό του υπαλλήλου
του πλειστηριασµού το πλειστηρίασµα το αργότερο την
τρίτη εργάσιµη ηµέρα από τον πλειστηριασµό. Με την
καταβολή του πλειστηριάσµατος, το κατακυρωµένο
πράγµα παραδίδεται στον υπερθεµατιστή. Η παράδοση
του πράγµατος στον υπερθεµατιστή δεν µπορεί να γίνει
πριν από την καταβολή του πλειστηριάσµατος. Ο υπάλ-
ληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού οφείλει, το αρ-
γότερο την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα από τον πλειστηρια-
σµό, να καταθέσει το πλειστηρίασµα στο Ταµείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του πλειστηριάσµα-
τος είναι ακατάσχετη, δεν εµπίπτει στην πτωχευτική πε-
ριουσία και δεν υπόκειται στις δεσµεύσεις που επιβάλλει
το Δηµόσιο για τη διασφάλιση των συµφερόντων του. Οι
ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελµατικών τρα-
πεζικών λογαριασµών των υπαλλήλων των πλειστηρια-
σµών ορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση του Υ-
πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων και του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του προηγούµενου ε-
δαφίου, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού ορίζει τον
τραπεζικό λογαριασµό στον οποίο γίνονται οι καταθέ-
σεις.

14. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό ακινήτων ο υπερ-
θεµατιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό
τραπεζικό επαγγελµατικό λογαριασµό του υπαλλήλου
του πλειστηριασµού το πλειστηρίασµα το αργότερο τη
δέκατη εργάσιµη ηµέρα από τον πλειστηριασµό. Ο υπάλ-
ληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού οφείλει, το αρ-
γότερο τη δωδέκατη εργάσιµη ηµέρα από τον πλειστη-
ριασµό, να καταθέσει το πλειστηρίασµα στο Ταµείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων. 

15. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται οι ειδι-
κότεροι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστηµά-
των πλειστηριασµού, οι λεπτοµέρειες υποβολής των
πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία πιστοποίησης
και εγγραφής χρηστών στα συστήµατα, ο τρόπος καθο-
ρισµού και είσπραξης τέλους χρήσης των συστηµάτων
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και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διενέργεια των η-
λεκτρονικών πλειστηριασµών.» 

7. Το άρθρο 964 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αν
είναι παρών, ορίζει τη σειρά µε την οποία θα κατακυρώ-
νονται τα κατασχεµένα πράγµατα. Όταν ο πλειστηρια-
σµός διενεργείται µε ηλεκτρονικά µέσα, εκείνος κατά
του οποίου στρέφεται η εκτέλεση ορίζει εγγράφως, ε-
φόσον το επιθυµεί, προς τον υπάλληλο του ηλεκτρονι-
κού πλειστηριασµού τη σειρά µε την οποία θα κατακυρώ-
νονται τα κατασχεµένα πράγµατα το αργότερο δύο (2)
ηµέρες πριν τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηρια-
σµού. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού
δύναται να ορίσει ο ίδιος σε περίπτωση µη έγγραφης ει-
δοποιήσεως του καθ' ου η εκτέλεση την σειρά κατακύ-
ρωσης. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού
ενηµερώνει τα ηλεκτρονικά συστήµατα για τη σειρά κα-
τακύρωσης των κατασχεµένων πραγµάτων. Από τη στιγ-
µή που το πλειστηρίασµα καλύψει το ποσό της απαίτη-
σης εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και των
δανειστών που αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα της ε-
κτέλεσης, λήγει ο πλειστηριασµός των κατασχεµένων
πραγµάτων.» 

8. Στην παρ. 1 του άρθρου 966 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει
στην περίπτωση κατά την οποία ο πλειστηριασµός διε-
νεργείται µε ηλεκτρονικά µέσα.»

9. Η παρ. 4 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονοµίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Ο δικαστικός επιµελητής οφείλει, µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υ-
πάλληλο του πλειστηριασµού τον εκτελεστό τίτλο, την
έκθεση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατα-
σχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον ο-
φειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νοµέα και τον υποθηκοφύλα-
κα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το µητρώο, καθώς και το
πιστοποιητικό βαρών, ο οποίος συντάσσει έκθεση για ό-
λα αυτά. Απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης, που
περιλαµβάνει τα ονοµατεπώνυµα του υπέρ ου και του
καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθµό φορολογικού
µητρώου αυτών και αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα
την επωνυµία και τον αριθµό φορολογικού τους µητρώ-
ου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε
κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, µε τα
συστατικά και όσα παραρτήµατα συγκατάσχονται, κα-
θώς και µνεία των υποθηκών ή προσηµειώσεων που υ-
πάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιµή της πρώτης προ-
σφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση,
τους όρους του πλειστηριασµού και την τυχόν διενέρ-
γεια του µε ηλεκτρονικά µέσα, που τυχόν θέτει ο υπέρ
ου η εκτέλεση και που γνωστοποιήθηκαν στο δικαστικό
επιµελητή µε την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927
και, το όνοµα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλει-
στηριασµού, καθώς και τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα
του πλειστηριασµού, εκδίδεται από τον δικαστικό επιµε-
λητή και δηµοσιεύεται µε επιµέλεια αυτού µέχρι την δέ-
κατη πέµπτη ηµέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα
δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών
Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ενι-
αίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων. Το απόσπα-
σµα επιδίδεται µέσα στην ίδια προθεσµία στον τρίτο κύ-
ριο ή νοµέα και στους ενυπόθηκους δανειστές. Ο πλει-

στηριασµός δεν µπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι
διατυπώσεις των προηγούµενων εδαφίων, διαφορετικά
είναι άκυρος.»

10. Μετά το άρθρο 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας προστίθεται νέο άρθρο 998A ως εξής:

«Κατά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηρια-
σµού ακινήτου, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται
στο δεύτερο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
959 και στις διατάξεις του άρθρου 959Α.»

11. Το άρθρο 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:

«Όταν σύµφωνα µε διάταξη νόµου ή µε δικαστική από-
φαση ή µε συµφωνία των µερών γίνεται εκούσιος πλει-
στηριασµός ενώπιον συµβολαιογράφου, η διαδικασία
αρχίζει µε έκθεση περιγραφής, η οποία συντάσσεται από
δικαστικό επιµελητή και περιέχει όσα ορίζονται στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 955, αν πρόκειται για κινητό, ή
του άρθρου 995, αν πρόκειται για ακίνητο. Ο εκούσιος
πλειστηριασµός πραγµατοποιείται είτε µε τη διαδικασία
του άρθρου 959 είτε µε τη διαδικασία του άρθρου 959Α.
Περαιτέρω, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
άρθρων 954 παράγραφος 4, 955 παράγραφοι 1 και 2 ε-
δάφιο β΄, 965, 966, 967, 969 παράγραφος 1, 995 παρά-
γραφος 4 εδάφιο β΄, 1002, 1003 παράγραφοι 1, 2 και 4,
1004, 1005 παράγραφοι 1 και 2 και 1010. Ο εκούσιος
πλειστηριασµός γίνεται ενώπιον συµβολαιογράφου της
περιφέρειας όπου βρίσκεται το πράγµα ή το ακίνητο. Σε
περίπτωση διενέργειας εκούσιου πλειστηριασµού µε τη
διαδικασία του άρθρου 959, µε συµφωνία των µερών ή
µε απόφαση του ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου
βρίσκεται το πράγµα ή το ακίνητο, η οποία εκδίδεται κα-
τά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπορεί, αν το ζη-
τήσει οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, να οριστεί
άλλος τόπος πλειστηριασµού.»

Άρθρο 60
Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς 

πλειστηριασµούς

1. Το άρθρο 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ε-
φαρµόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση
διενεργείται µετά την έναρξη ισχύος του.

2. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη
συντελεστεί η προδικασία του πλειστηριασµού και έχει
οριστεί ηµεροµηνία πλειστηριασµού, ο επισπεύδων µπο-
ρεί να ζητήσει τη διενέργεια του πλειστηριασµού µε ηλε-
κτρονικά µέσα. Η γνωστοποίηση της µεταβολής του τρό-
που και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασµού γί-
νεται µε εντολή του επισπεύδοντος, κατ’ άρθρο 927,
στην οποία γίνεται µνεία της κατασχετήριας έκθεσης. Ο
δικαστικός επιµελητής επαναλαµβάνει την προδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 955 και 995
µόνο ως προς τις επιδόσεις και δηµοσιεύσεις της επιτα-
γής προς εκτέλεση της γνωστοποίησης της µεταβολής
του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηρια-
σµού. Στην περίπτωση που η επίδοση της επιταγής προς
εκτέλεση έχει διενεργηθεί µετά την 1.1.2016, όλες οι ε-
πιδόσεις και οι δηµοσιεύσεις πρέπει να έχουν γίνει το
αργότερο δύο(2) µήνες πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής
του πλειστηριασµού. Αν έχουν επιβληθεί περισσότερες
κατασχέσεις ή έχουν κατατεθεί αναγγελίες, ο επισπεύ-
δων δανειστής οφείλει να γνωστοποιήσει ότι επιλέγει τη
διενέργεια του πλειστηριασµού κατά το άρθρο 959Α και
στους λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγγελθέντες
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δανειστές. Ο ως άνω πλειστηριασµός µε ηλεκτρονικά
µέσα είναι άκυρος, αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις των
προηγούµενων εδαφίων.

3. Αν έχει ήδη ασκηθεί ανακοπή κατά της εκτέλεσης ή
εκκρεµεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η
ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ή η αίτηση αναστολής
του πλειστηριασµού και η εφαρµογή του άρθρου 1000,
δεν είναι δυνατή η µεταβολή του τρόπου διενέργειας
του πλειστηριασµού και η εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 959Α. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται
όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει διενερ-
γηθεί µετά την 1.1.2016. 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 959Α δύναται να εφαρµο-
στούν σε περίπτωση υποκατάστασης κατά το άρθρο 973
ή ορισµού νέας ηµεροµηνίας πλειστηριασµού, κατά το
άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4, µετά την ακύρωση της ε-
κτέλεσης, την ευδοκίµηση της κατά το άρθρο 954 παρά-
γραφος 4 ανακοπής ή της αίτησης αναστολής του άρ-
θρου 1000, καθώς και στον αναπλειστηριασµό κατά το
άρθρο 965 παράγραφος 5. 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας εφαρµόζονται υποχρεωτικά και για τους α-
ναφερόµενους στο άρθρο 54 του ν.δ. 356 της
27.3/5.4.1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δηµοσίων Ε-
σόδων» (A' 90) πλειστηριασµούς. 

6. Οι παράγραφοι 8 έως και 14 του άρθρου 959Α τίθε-
νται σε ισχύ από την 31η Ιουλίου 2017. 

Άρθρο 61 
Ρυθµίσεις σχετικά µε τη λειτουργία της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

1. Το άρθρο 348 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιεί-
ται ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ο Πρόεδρος έχει την ιδιότητα του συνταξιούχου δι-

καστικού λειτουργού του Συµβουλίου της Επικρατείας ή
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των Διοικητικών Εφετείων
από το βαθµό του Προέδρου Εφετών και άνω ή συνταξι-
ούχου λειτουργού του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους, µε εµπειρία στο δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων.»
β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ως µέλη επιλέγονται νοµικοί που πληρούν τις προϋ-

ποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Για την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, ως γνωστικό α-
ντικείµενο κατά το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 λογίζεται το
δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων.»
γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Για την επιλογή του Προέδρου δηµοσιεύεται, εντός

ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, α-
πό τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων δηµόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσε-
ων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) από
τους ενδιαφερόµενους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση
της πρόσκλησης, µαζί µε τα δικαιολογητικά που ορίζο-
νται σε αυτή. Η διαδικασία της προκήρυξης επαναλαµβά-
νεται τρείς (3) µήνες πριν από τη λήξη κάθε θητείας.
Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τον Υπουργό Δικαιοσύ-

νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και, ύστε-
ρα από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής, διορίζεται µε πράξη του Υπουργικού Συµ-
βουλίου. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτω-

σης ή µε άλλο τρόπο αποχώρησης του Προέδρου πριν α-
πό τη λήξη της θητείας του, εκδίδεται νέα δηµόσια πρό-
σκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και ακολουθείται η διαδικασία επιλογής της παρούσας
παραγράφου. Στην περίπτωση εφαρµογής του προηγού-
µενου εδαφίου και µέχρι το διορισµό του νέου Προέ-
δρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο µέ-
λος.» 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων δύναται να εκδίδει τις απαραίτητες για
τη στελέχωση και τον εξοπλισµό της ΑΕΠΠ πράξεις, κα-
θώς και κάθε άλλη πράξη που είναι αναγκαία για τη λει-
τουργία της, µέχρι τη συγκρότησή της.» 

3. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 356 του ν. 4412/2016
καταργείται. 

Άρθρο 62
Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου 

του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153)

1. Τα άρθρα 162 και 163 του Ένατου Κεφαλαίου του
Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 

ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 162
Προϋποθέσεις υπαγωγής

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζο-
νται επί φυσικών ή νοµικών προσώπων µε πτωχευτική ι-
κανότητα κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 2,
εφόσον πληρούν δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια: α)
σύνολο ενεργητικού έως εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ, β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών έως
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, γ) µέσος όρος απα-
σχολουµένων έως πέντε (5) άτοµα. Εάν η αίτηση πτώ-
χευσης υποβάλλεται από πιστωτή, τα ανωτέρω στοιχεία
προκύπτουν για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες από τις τε-
λευταίες πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης
νοµίµως δηµοσιευµένες διαθέσιµες οικονοµικές κατα-
στάσεις ή από τα βιβλία της επιχείρησης. Για τις προσω-
πικές εταιρίες και τις ενώσεις προσώπων µε νοµική προ-
σωπικότητα που επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό και τα φυ-
σικά πρόσωπα, τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα
βιβλία της επιχείρησης ή από κάθε πρόσφορο µέσο. Εάν
η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται από τον οφειλέτη, τα
ανωτέρω στοιχεία δύνανται να προκύπτουν και από τα
έγγραφα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 5
του παρόντος και προσκοµίζονται από αυτόν.

2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της πρώτης
παραγράφου, το πτωχευτικό δικαστήριο µε την απόφαση
που κηρύσσει την πτώχευση ορίζει ότι ακολουθείται η
διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου. Στην πιο πάνω πε-
ρίπτωση, εάν µετά την περάτωση της απογραφής διαπι-
στώνεται ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις
της πρώτης παραγράφου, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύ-
στερα από αίτηση του συνδίκου, διατάσσει την εφαρµο-
γή της διαδικασίας των λοιπών κεφαλαίων του παρόντος
Κώδικα. Αντίγραφο της ως άνω απόφασης κοινοποιείται
υποχρεωτικά στο Δηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 62
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παρ. 1 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

3. Εφόσον, µετά την περάτωση της απογραφής της
πτωχευτικής περιουσίας, διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης
πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 , ο εισηγητής, µετά
την κατά το άρθρο 69 ενηµέρωσή του από τον σύνδικο,
αφού ακούσει τους ενδιαφεροµένους, µε αιτιολογηµένη
διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή
ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, ορίζει ότι ακο-
λουθείται η διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου. Αντί-
γραφο της ως άνω διάταξης κοινοποιείται υποχρεωτικά
στο Δηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 62 παρ. 1 του
Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει.

4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται επί της απλοποιηµένης
διαδικασίας πτώχευσης οι διατάξεις των άλλων κεφαλαί-
ων του παρόντος Κώδικα, υπό την επιφύλαξη των οριζο-
µένων στο παρόν Κεφάλαιο.

Άρθρο 163
Διαδικαστικές παρεκκλίσεις 

1. Οι αναγγελίες και επαληθεύσεις γίνονται σύµφωνα
µε τα άρθρα 89 έως 93, αποκλειοµένης της εφαρµογής
του άρθρου 92. Ο εισηγητής, αφού ακούσει τους ενδια-
φεροµένους, αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη διάταξή του
για κάθε αµφισβήτηση απαίτησης κατά την επαλήθευση,
για κάθε αντίρρηση που θα προβληθεί και για τις αιτήσεις
εκπρόθεσµης επαλήθευσης απαιτήσεων, για τις ανακο-
πές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, καθώς και για
τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης των πιστωτών.
Κατά της πράξης αυτής του εισηγητή επιτρέπεται εντός
δέκα (10) ηµερών προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού
δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αµετάκλητα.

2. Αν ο εισηγητής έκανε δεκτό το πίστωµα, εφόσον α-
σκήθηκε εµπροθέσµως προσφυγή ή αντιρρήσεις κατά
της πράξης του αυτής, µέχρι να αποφανθεί το πτωχευτι-
κό δικαστήριο, ο πιστωτής έχει το δικαίωµα να παρίστα-
ται στις συνελεύσεις, για δε το πίστωµά του παρακρατεί-
ται ανάλογο ποσό σε κάθε διανοµή ενεργητικού.

3. Οι αρµοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου, που
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 18,
στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 και στην παράγραφο 1
του άρθρου 78, ασκούνται από τον εισηγητή. 

4. Η εκποίηση πραγµάτων κατά την παράγραφο 1 του
άρθρου 67 πραγµατοποιείται από τον σύνδικο χωρίς την
άδεια του εισηγητή.

5. Το άρθρο 75 δεν εφαρµόζεται στις διαδικασίες του
παρόντος Κεφαλαίου. Σε περίπτωση που απαιτείται η εκ-
προσώπηση και παράσταση ενώπιον δικαστηρίου, ο σύν-
δικος δύναται να αναθέτει τη σχετική εντολή σε δικηγό-
ρο, µετά από σύµφωνη γνώµη του εισηγητή, ο οποίος
καθορίζει και την αµοιβή του, κατ' εύλογη κρίση, µε αι-
τιολογηµένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπε-
ται προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο.

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 78 δεν εφαρµόζεται
στις διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου.»

2. Στο Ένατο Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα, µετά
το άρθρο 163, προστίθενται νέα άρθρα 163α, 163β και
163γ, ως εξής:

«Άρθρο 163α
Εκποίηση κινητών

1. Μέχρι την ένωση των πιστωτών, η εκποίηση των κι-
νητών και των εµπορευµάτων της περιουσίας του οφει-
λέτη γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 67, 77 και 84
του παρόντος Κώδικα. Στην περίπτωση της εκποίησης
κατά τη διάταξη του άρθρου 77, περίληψη της άδειας εκ-
ποίησης µε το αναφερόµενο περιεχόµενο δηµοσιεύεται
µε τον τρόπο και τα µέσα που ορίζει ο εισηγητής. 

2. Μετά την ένωση των πιστωτών, εάν δεν έχουν εκ-
ποιηθεί όλα τα κινητά και τα εµπορεύµατα της περιου-
σίας του οφειλέτη κατά τις προηγούµενες διατάξεις, αυ-
τά που έχουν αποµείνει εκποιούνται κατά τη διαδικασία
του άρθρου 77, χωρίς την τήρηση της διατύπωσης της
παρ. 2 του άρθρου αυτού. Η άδεια του εισηγητή κοινο-
ποιείται στους πιστωτές που τυχόν έχουν εµπράγµατη
ασφάλεια επί των εκποιούµενων στοιχείων.

Άρθρο 163β
Εκποίηση ακινήτων

1. Ως προς τα ζητήµατα της κίνησης της διαδικασίας
της αναγκαστικής εκτέλεσης, της διαδικασίας της διακή-
ρυξης, καθώς και των προσφορών για την εκποίηση των
ακινήτων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 147,
148 και 149 αντίστοιχα του παρόντος Κώδικα. 

2. Εάν η διαδικασία του πλειστηριασµού αποβεί άκαρ-
πη, γιατί δεν εµφανίστηκαν πλειοδότες ή γιατί ο εισηγη-
τής έκρινε µη συµφέρουσα την τιµή και δεν ενέκρινε την
εκποίηση, ο πλειστηριασµός επαναλαµβάνεται σε ηµε-
ροµηνία απέχουσα δύο (2) εβδοµάδες από τον προηγού-
µενο. Εάν και η νέα διαδικασία αποβεί άκαρπη, ο εισηγη-
τής, ύστερα από αίτηση του συνδίκου, µε αιτιολογηµένη
διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή
ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, υποχρεούται να
µεταρρυθµίσει την κατά το άρθρο 148 διάταξή του και να
θέσει όρους για τη διευκόλυνση της εκποίησης του ακι-
νήτου, η οποία θα διεξαχθεί υποχρεωτικά χωρίς τις δια-
τυπώσεις του δηµοσίου πλειστηριασµού µε ελεύθερη εκ-
ποίηση του ακινήτου και µε το οριζόµενο ελάχιστο τίµη-
µα. Πριν από την έκδοση της ως άνω διάταξης, όποιος
δικαιολογεί έννοµο συµφέρον, µπορεί να καταθέσει
στον εισηγητή έγγραφο υπόµνηµα, να επικαλεστεί και
να προσκοµίσει σχετικά έγγραφα.

3. Ο εισηγητής αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών από την υποβολή της αίτησης του συνδίκου και µε-
ταρρυθµίζει τη διάταξη. Αµέσως µετά την έκδοση της
διάταξης, ο εισηγητής συντάσσει νέα έκθεση κατά το
άρθρο 148 παρ. 2 και ο σύνδικος συντάσσει νέα διακήρυ-
ξη, την οποία προσαρµόζει στη νέα διάταξη. 

Άρθρο163γ
Περάτωση της απλοποιηµένης διαδικασίας

1. Η απλοποιηµένη διαδικασία περατώνεται µε τους
τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 164, µε εξαίρεση
τον τρόπο περάτωσης που αναφέρεται στην παρ. 3 του
άρθρου 166. 

2. Μετά την παρέλευση τριετίας από την κήρυξη της α-
πλοποιηµένης διαδικασίας, ο σύνδικος υποχρεούται να
υποβάλει στον εισηγητή έκθεση, στην οποία εξηγεί τους
λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας. Σε περίπτωση
που η καθυστέρηση κρίνεται από τον εισηγητή αδικαιο-
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λόγητη, ο εισηγητής τον αντικαθιστά µε πράξη του.
3. Μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την έναρ-

ξη της ένωσης των πιστωτών, και σε κάθε περίπτωση µε-
τά παρέλευση έξι (6) ετών από την κήρυξη της απλοποι-
ηµένης διαδικασίας πτώχευσης, επέρχονται αυτοδικαίως
και χωρίς άλλη διατύπωση τα αποτελέσµατα της παρ. 2
του άρθρου 166.»

3. Οι διατάξεις περί απλοποιηµένης διαδικασίας πτω-
χεύσεων µικρών επιχειρήσεων εφαρµόζονται σε όλες
τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται µετά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου.

Άρθρο 63
Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την αρµοδιότητα του

Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17Α του
ν. 2523/1997 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος ορίζεται µε
τον αναπληρωτή του, εισαγγελικός λειτουργός µε βαθ-
µό εισαγγελέα εφετών ή αντεισαγγελέα εφετών, από ε-
κείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθη-
νών.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. O Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος έχει ως
αρµοδιότητα τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής ε-
ξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως
κάθε είδους φορολογικών και οικονοµικών εγκληµάτων
και οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά δια-
πράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου, οργανι-
σµών τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικών προσώπων δηµο-
σίου δικαίου, νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσι-
ου τοµέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν σοβα-
ρά την εθνική οικονοµία. Η κατά τόπο αρµοδιότητα του
Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος επεκτείνεται σε ό-
λη την Επικράτεια. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5
του παρόντος άρθρου, για την άσκηση των καθηκόντων
του, ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος έχει την ε-
ποπτεία, καθοδήγηση και το συντονισµό των ενεργειών
των γενικών κατά το άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση
α' του Κ.Π.Δ. και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, ι-
δίως δε υπαλλήλων του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Ε-
γκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Οικονοµικής Α-
στυνοµίας, εντός των σχετικών αρµοδιοτήτων τους.» 

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17Α του
ν. 2523/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«προτάσσοντας εκείνες τις υποθέσεις που βλάπτουν
σοβαρά τα συµφέροντα του Ελληνικού Δηµοσίου και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

4. Η παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«5.α) Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν
στην αρµοδιότητά του ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Ε-
γκλήµατος, ο αναπληρωτής αυτού και οι εισαγγελικοί
λειτουργοί που τον συνεπικουρούν µπορούν να παραγ-
γέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προ-
ανάκρισης αποκλειστικά από τους κατά την παράγραφο
3 γενικούς ή ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους. Ει-
δικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. η διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης παραγγέλλε-
ται αποκλειστικά και µόνο στους τελωνειακούς υπαλλή-
λους και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών
Υποθέσεων και µόνο για υποθέσεις που εµπίπτουν στις

ελεγκτικές τους αρµοδιότητες. Οι λοιποί υπάλληλοι της
Α.Α.Δ.Ε. που έχουν προανακριτικά καθήκοντα σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, διενεργούν προκαταρκτική ε-
ξέταση ή προανάκριση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγε-
λίας που εκδίδεται µόνο µετά από αίτηµα της ελεγκτικής
υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. στην οποία ανήκουν προς τον
Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. Κατ’ εξαίρεση
του προηγούµενου εδαφίου, οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.
που αναφέρονται σε αυτό διενεργούν προκαταρκτική ε-
ξέταση ή προανάκριση, για υποθέσεις για τις οποίες έχει
εκδοθεί και διαβιβαστεί στην Α.Α.Δ.Ε. µέχρι την έναρξη
ισχύος της παρούσας παραγράφου, εισαγγελική παραγ-
γελία και έχουν προτεραιοποιηθεί ή πρόκειται να προτε-
ραιοποιηθούν έως τις 31.7.2017. 
β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρούσας

παραγράφου, ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος
και οι λοιποί Εισαγγελείς δεν παραγγέλλουν στις Υπη-
ρεσίες και το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. τη διενέργεια προ-
καταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, ούτε διαβιβά-
ζουν µε οποιαδήποτε διαδικασία εντολές ή αιτήµατα διε-
νέργειας φορολογικών ελέγχων. Η εκτέλεση των ανωτέ-
ρω εισαγγελικών παραγγελιών ανατίθεται σε Υπηρεσία
εκτός της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µε ει-
δικούς προανακριτικούς υπαλλήλους, που εποπτεύονται
από τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και µε αρ-
µοδιότητα την έρευνα τέλεσης εγκληµάτων φοροδιαφυ-
γής ή λοιπών οικονοµικών αδικηµάτων. Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου ισχύουν από την 1η Αυγούστου
2017.»

5. Η παρ. 7 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«7. Με σύµφωνη γνώµη του εποπτεύοντος Αντεισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου, που έχει ορισθεί σύµφωνα µε
την παράγραφο 2, ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµα-
τος και ο αναπληρωτής αυτού µπορούν να παραγγέλ-
λουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον
κατά τόπο αρµόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, χωρίς να
στερούνται τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην
προηγούµενη παράγραφο, µετά το πέρας της οποίας ε-
νηµερώνονται εγγράφως για την πορεία της.» 

6. Η παρ. 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«8. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 έ-
χουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που α-
φορά ή είναι χρήσιµο για τις υποθέσεις τις οποίες ερευ-
νούν, µη υποκείµενοι στους περιορισµούς της νοµοθε-
σίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηµατιστηριακού
και κάθε άλλου είδους απορρήτου και σε κάθε µορφής
αρχείο δηµόσιας αρχής ή οργανισµού που τηρεί και επε-
ξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα
µε ισχύοντες κανόνες ιχνηλασιµότητας. Επίσης, έχουν
τη δυνατότητα να προβαίνουν, µε αιτιολογηµένη διάταξή
τους σε δεσµεύσεις τραπεζικών λογαριασµών, περιεχο-
µένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει
στοιχείων, ακινήτων και κινητών, προς το σκοπό διασφά-
λισης των συµφερόντων του Δηµοσίου, σε περίπτωση
διενεργούµενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για
την εξακρίβωση τέλεσης εγκληµάτων της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα
(1) έτος που µπορεί να παρατείνεται είτε µε βούλευµα
του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκ-
δοθεί από τον Οικονοµικό Εισαγγελέα ή τον αναπληρω-
τή του, είτε µε βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδι-
κών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από Εισαγγελι-
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κό λειτουργό που συνεπικουρεί τον Οικονοµικό Εισαγγε-
λέα, λόγω δικαιολογηµένης µη ολοκλήρωσης της διε-
νεργούµενης, κατά τα ανωτέρω, ποινικής προκαταρκτι-
κής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούµενη
κλήση του καθ' ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να
αναφέρει συγκεκριµένο λογαριασµό, τίτλο, χρηµατοπι-
στωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό
στοιχείο. Η δέσµευση ισχύει από τη χρονική στιγµή της
αποδεδειγµένης γνωστοποίησης της διάταξης προς τον
οργανισµό ή την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
Ως χρονική στιγµή αποδεδειγµένης γνωστοποίησης της
διάταξης της παρούσας παραγράφου προς τους αρµόδι-
ους οργανισµούς και υπηρεσίες λογίζεται η ηµέρα που
γνωστοποιείται µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ι-
δίως δε τηλεοµοιοτυπικά, η διάταξη στην Ελληνική Ένω-
ση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ε-
νηµερώνουν αµελλητί τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
της ηµεδαπής. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιεί-
ται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, η οποία
δεν κωλύεται να λαµβάνει όλα τα σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις µέτρα διασφάλισης. Η διάταξη επιδίδεται
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών στον καθ' ου ή
στον τρίτο, οι οποίοι δύνανται να προσφύγουν και να ζη-
τήσουν την άρση της µε αίτησή τους είτε προς το Συµ-
βούλιο Εφετών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από
τον Οικονοµικό Εισαγγελέα ή τον αναπληρωτή του, είτε
προς το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών Αθηνών, εάν η διά-
ταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελικό λειτουργό που συνε-
πικουρεί τον Οικονοµικό Εισαγγελέα, εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέ-
λεσή της. Η διάταξη ή το βούλευµα ανακαλείται ή τρο-
ποποιείται αντίστοιχα, εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Με-
τά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: i) στην περί-
πτωση που παραγγέλλεται από τον Οικονοµικό Εισαγγε-
λέα άσκηση ποινικής δίωξης εφαρµόζονται οι διατάξεις
του Κ.Π.Δ. και ii) στην περίπτωση αρχειοθέτησης της
ποινικής δικογραφίας η δέσµευση αίρεται αυτοδικαίως.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου δεν θίγουν τυ-
χόν διασφαλιστικά µέτρα που έχουν ληφθεί από τη φο-
ρολογική διοίκηση, ούτε εµποδίζουν την τελευταία να
λάβει τέτοια µέτρα. Με τη σύµφωνη γνώµη του εποπτεύ-
οντος, κατά την παράγραφο 2, Αντιεισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου, ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος µπο-
ρεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης του παρό-
ντος άρθρου και προς τον κατά τόπο αρµόδιο Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει τη διάταξη σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παρα-
γράφου, οι διατάξεις της οποίας εφαρµόζονται ανάλογα.
Η προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών εισάγεται στο κατά τόπο αρµόδιο Συµβούλιο
Πληµµελειοδικών. Στην περίπτωση έκδοσης διάταξης
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών σύµφωνα µε τα δύο προη-
γούµενα εδάφια, το κατά τόπο αρµόδιο Συµβούλιο Πληµ-
µελειοδικών είναι αρµόδιο και για την έκδοση βουλεύµα-
τος, µε το οποίο δύναται να παραταθεί η διάρκεια της δέ-
σµευσης, σε περίπτωση δικαιολογηµένης µη ολοκλήρω-
σης της διενεργούµενης ποινικής προκαταρκτικής εξέ-
τασης.»

Άρθρο 64
Γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και 
τελωνειακής νοµοθεσίας από τις εισαγγελικές 

αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων

Ο αρµόδιος Εισαγγελέας δύναται να γνωστοποιεί εγ-
γράφως στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) πιθανολογούµενες παραβάσεις της φορολογι-
κής και τελωνειακής νοµοθεσίας, διαβιβάζοντας έγγρα-
φα και λοιπά αποδεικτικά µέσα που περιέρχονται στη
διάθεσή του, τα οποία µπορούν να αξιοποιούνται από
την ως άνω Αρχή στο σύστηµα ανάλυσης κινδύνου της,
στο πλαίσιο του φορολογικού ή τελωνειακού ελέγχου,
όταν κρίνεται σκόπιµο από αυτήν, σύµφωνα µε τις εκά-
στοτε κείµενες διατάξεις. Η γνωστοποίηση του προη-
γουµένου εδαφίου δεν επέχει θέση εισαγγελικής πα-
ραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή
προανάκρισης σύµφωνα µε τον ΚΠΔ, ούτε δεσµεύει την
Α.Α.Δ.Ε. για διενέργεια ελέγχου. Επιτρέπεται σε κάθε
στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ακόµη και σε περίπτω-
ση θέσης της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 ΚΠΔ ή
περάτωσής της καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο Εισαγγελέας
δεν προβαίνει σε γνωστοποίηση, εάν κρίνει ότι αυτή δυ-
σχεραίνει ουσιωδώς την έρευνα για την τέλεση ποινικού
αδικήµατος.

Άρθρο 65
Ευθύνη των εκπροσώπων του Δηµοσίου 

και των πιστωτικών ιδρυµάτων από πράξεις
αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών

1. Όσοι από το νόµο ή από δικαιοπραξία έχουν την επι-
µέλεια ή τη µε οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση δηµόσιας
περιουσίας ή περιουσίας οργανισµού τοπικής αυτοδιοί-
κησης ή περιουσίας νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαί-
ου (ολική ή µερική ή µόνο για ορισµένη πράξη) δεν υπέ-
χουν ποινική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλεί-
ψεις, τις οποίες τελούν για την εξυπηρέτηση της ανα-
διάρθρωσης ή διαγραφής δανείων, οφειλών ή χρεών, κα-
τά τα οριζόµενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στο
ν. 4469/2017 (Α΄62) ή στους νόµους που διέπουν τη λει-
τουργία τους, εφόσον αυτές είναι σύµφωνες µε τους
προβλεπόµενους στους ανωτέρω νόµους και τις σχετι-
κές εγκυκλίους, κανόνες και διαδικασίες, τα οριζόµενα
στους εσωτερικούς κανονισµούς και τα καταστατικά των
νοµικών προσώπων που εκπροσωπούν και συντρέχουν
σωρευτικά, όπου προσήκει, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι πράξεις ή παραλείψεις τελούνται µε σκοπό είτε

τη ρύθµιση των οφειλών για την είσπραξη τουλάχιστον
µέρους της απαίτησης είτε, αν πρόκειται για οφειλές ε-
πιχειρήσεων, τη συνέχιση της δραστηριότητας της επι-
χείρησης µε βάση συµφωνία εξυγίανσης ή σχέδιο ανα-
διοργάνωσης, µε το οποίο αποβλέπουν στην εξασφάλι-
ση είσπραξης τουλάχιστον µέρους της απαίτησης, 
β) δεν οδηγούν σε χειροτέρευση της πραγµατικής οι-

κονοµικής θέσης του νοµικού προσώπου του δανειστή,
από αυτή στην οποία θα επερχόταν, αν ο οφειλέτης, η ο-
φειλή του οποίου αναδιαρθρώνεται ή διαγράφεται, ετί-
θετο άµεσα σε εκκαθάριση ή ρευστοποίηση του ενεργη-
τικού του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βά-
ρος του.

2. Για πράξεις ή παραλείψεις της προηγούµενης παρα-
γράφου, ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα από αίτηση
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του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης. Στην αίτη-
ση πρέπει να τεκµηριώνεται ειδικά και εµπεριστατωµένα
ότι οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις τελέστηκαν κατά
παράβαση των προϋποθέσεων της προηγούµενης παρα-
γράφου.

3. Όσοι από το νόµο ή από δικαιοπραξία έχουν την επι-
µέλεια ή µε τη οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση περιου-
σίας πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος (ολική ή
µερική ή µόνο για ορισµένη πράξη) δεν υπέχουν ποινική
και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες
τελούν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή δια-
γραφής δανείων, οφειλών ή χρεών, κατά τα οριζόµενα
στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στο ν. 4469/2017 (Α΄ 62) ή
στο ν. 3869/2010 (Α΄ 130) ή στο πλαίσιο της ειδικής εκ-
καθάρισης των άρθρων 145 επ. του ν. 4261/2014 (Α΄
107) ή στα άρθρα 2 και 3 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), εφό-
σον αυτές είναι σύµφωνες µε τους προβλεπόµενους
στους ανωτέρω νόµους και τις σχετικές εγκυκλίους, κα-
νόνες και διαδικασίες, τα οριζόµενα στους εσωτερικούς
κανονισµούς και τα καταστατικά των νοµικών προσώπων
που εκπροσωπούν και τη νοµοθεσία που διέπει τη λει-
τουργία τους και συντρέχουν σωρευτικά, όπου προσή-
κει, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι πράξεις ή παραλείψεις τελούνται µε σκοπό είτε

την είσπραξη µέρους τουλάχιστον της απαίτησης είτε,
αν πρόκειται για επιχειρηµατικά δάνεια, τη συνέχιση της
δραστηριότητας της επιχείρησης µε βάση συµφωνία εξυ-
γίανσης ή σχέδιο αναδιοργάνωσης και διάσωσης, µε το
οποίο αποβλέπουν στην εξασφάλιση είσπραξης τουλάχι-
στον µέρους της απαίτησης, 
β) κατά την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή δια-

γραφής των δανείων, οφειλών ή χρεών δεν παραβιάζο-
νται οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της
Ελλάδος για τη διαχείριση οφειλών σε καθυστέρηση και
τη διαχείριση µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, όπως
αυτές εκάστοτε ισχύουν, και τηρούνται οι κανόνες που
προβλέπονται στην εγκεκριµένη πολιτική αναδιαρθρώ-
σεων των ως άνω ιδρυµάτων,
γ) υφίστανται αποφάσεις των θεσµοθετηµένων εγκρι-

τικών επιτροπών ή οργάνων του πιστωτικού ή χρηµατο-
δοτικού ιδρύµατος ή της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσε-
ων προκειµένου για ειδικούς εκκαθαριστές, 
δ) δεν οδηγούν σε χειροτέρευση της πραγµατικής οι-

κονοµικής θέσης του νοµικού προσώπου του δανειστή,
από αυτή στην οποία θα επερχόταν, αν ο οφειλέτης, η ο-
φειλή του οποίου αναδιαρθρώνεται ή διαγράφεται, ετί-
θετο άµεσα σε εκκαθάριση ή ρευστοποίηση του ενεργη-
τικού του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βά-
ρος του.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την αναδιάρθρωση ή δια-

γραφή δανείων, οφειλών ή χρεών από διµερείς συµφω-
νίες µεταξύ πιστωτικού ιδρύµατος και οφειλέτη, που α-
ποβλέπουν στην εφαρµογή της εσωτερικής εγκεκριµέ-
νης πολιτικής διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων,
είτε επιχειρήσεων είτε ιδιωτών στο πλαίσιο εφαρµογής
του Κώδικα Δεοντολογίας (απόφαση 195/1/29.7.2016,
Β΄ 2376).

4. Για πράξεις ή παραλείψεις της προηγούµενης παρα-
γράφου ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα από αίτηση
τριµελούς Επιτροπής από δικαστές που φέρουν τον βαθ-
µό του Εφέτη και υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, οι ο-
ποίοι ορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο.
Στην Επιτροπή προεδρεύει ο αρχαιότερος Εφέτης και οι
αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Το Ανώτατο

Δικαστικό Συµβούλιο ορίζει τα ανωτέρω πρόσωπα, κα-
θώς και τους αναπληρωτές τους εντός δεκαπέντε (15) η-
µερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Εκπρό-
σωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, που ορίζεται µε από-
φαση της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, συντάσσει ειδική και εµπεριστατωµένη γνώµη,
την οποία υποχρεούται να υποβάλλει στην ανωτέρω Επι-
τροπή εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών σχετικά µε
την παράβαση ή µη των όρων που προβλέπονται στις πε-
ριπτώσεις β΄και γ΄ της προηγούµενης παραγράφου. Η
προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών αρχίζει από την επο-
µένη της υποβολής του αντίστοιχου αιτήµατος της ανω-
τέρω Επιτροπής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Επι-
τροπή αναζητά, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, συµπληρωµα-
τικά στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή τρίτο, ιδίως
από ειδικευµένο εµπειρογνώµονα. Στην αίτηση της Επι-
τροπής προς τον αρµόδιο Εισαγγελέα πρέπει να τεκµη-
ριώνεται ειδικά και εµπεριστατωµένα ότι οι ανωτέρω
πράξεις ή παραλείψεις τελέστηκαν κατά παράβαση των
αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο προϋπο-
θέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συγκροτείται η Ε-
πιτροπή και τοποθετούνται τα µέλη της και οι αναπληρω-
τές τους για θητεία ενός (1) έτους, η οποία µπορεί να α-
νανεώνεται άπαξ για ένα (1) έτος. Τα µέλη της Επιτρο-
πής ασκούν τα ανωτέρω καθήκοντα παράλληλα µε τα κύ-
ρια δικαστικά τους καθήκοντα. Με την ίδια απόφαση ορί-
ζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κατηγορίας ΠΕ ως
Γραµµατείς της Επιτροπής.

5. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκησης και η Ε-
πιτροπή της παραγράφου 4 υποχρεούνται, εντός τεσσά-
ρων (4) µηνών από την παραλαβή της καταγγελίας, να υ-
ποβάλλουν στον αρµόδιο εισαγγελέα την αίτηση των
παραγράφων 2 και 4 ή να κοινοποιήσουν την απόφαση
περί µη υποβολής της.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
µόνο σε πράξεις ή παραλείψεις σχετικές µε αναδιαρθρώ-
σεις ή διαγραφές δανείων, οφειλών και χρεών που τε-
λούνται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 66
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 4270/2014 προστίθεται υποπερίπτωση γγ΄ ως εξής:

«γγ) Τα όρια που περιλαµβάνονται στο Δηµοσιονοµικό
Σύµφωνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο τρίτο του
ν. 4063/2012 (Α΄71) και συγκεκριµένα στον τίτλο ΙΙΙ - άρ-
θρο 3 της Κύρωσης της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το
συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση, την οποία επισηµαίνει κατά την α-
ξιολόγηση των άρθρων 42 και 58.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4270/2014 προστί-
θεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Η διαπίστωση από το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο ότι η
περιληπτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου του ετή-
σιου Κρατικού Προϋπολογισµού συµµορφώνεται µε τα
όρια που προβλέπονται στο Δηµοσιονοµικό Σύµφωνο
του άρθρου τρίτου του ν. 4063/2012 αποτελεί προϋπόθε-
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ση για την κατάθεση του προσχεδίου, όπως περιγράφε-
ται στην παράγραφο 1.»

Άρθρο 67
Τροποποίηση των άρθρων 8 και 13 του ν. 4270/2014 
(Α΄143) για το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο

1. Το άρθρο 8 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 8
Στελέχωση των υπηρεσιών 

1. Για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δηµοσιονοµι-
κού Συµβουλίου συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις προσωπι-
κού. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού γίνεται µε:
α) διορισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), β) µε µετάταξη ή απόσπαση µόνιµων ή µε σύµ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλ-
λήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνη-
σης, οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρ-
θρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, µε την ε-
ξαίρεση των φορέων του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 3429/2005
(Α΄ 314). Για τους υπαλλήλους αυτούς εφαρµόζονται οι
ρυθµίσεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016
(Α΄224), όπως ισχύει. Το προσωπικό του Δηµοσιονοµι-
κού Συµβουλίου υπάγεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου
Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄176) και του Μέρους Γ΄ του ν.
4369/2016 (Α΄ 33), όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι αποδοχές
των µελών του προσωπικού που προέρχονται από από-
σπαση δεν µπορεί να είναι χαµηλότερες από εκείνες που
θα λάµβαναν στην οργανική τους θέση. 

2. Από τις είκοσι (20) συνιστώµενες θέσεις: 
α) οι εννέα (9) είναι θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού

Προσωπικού (ΕΕΠ). Για τις θέσεις αυτές απαιτείται η κα-
τοχή τουλάχιστον µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε
κάποιον ή κάποιους εκ των τοµέων της οικονοµετρίας,
των µακροοικονοµικών, της δηµοσιονοµικής πολιτικής,
των χρηµαταγορών, των θεσµών ή της πολιτικής οικονο-
µίας,
β) οι πέντε (5) Επιστηµονικού Προσωπικού (ΕΠ) κατη-

γορίας ΠΕ στους προαναφερόµενους γνωστικούς τοµείς
και 
γ) οι έξι (6) είναι θέσεις διοικητικού προσωπικού κατη-

γοριών ΠΕ ή ΤΕ, ήτοι µέχρι πέντε (5) των κλάδων «Διοι-
κητικού» ή «Διοικητικού–Οικονοµικού» και τουλάχιστον
µία (1) του κλάδου «Πληροφορικής». 
Το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό προσλαµβάνεται

µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994. Τα επι-
µέρους λειτουργικά, διοικητικά και ερευνητικά καθήκο-
ντα του προσωπικού ανατίθενται µε απόφαση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Ελληνικού
Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου.

3. Οι υπηρεσίες του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου ορ-
γανώνονται σε δύο τµήµατα ως ακολούθως: α) Τµήµα Δι-
οικητικής Υποστήριξης και β) Τµήµα Μελετών. Ο Πρόε-
δρος του Δ.Σ. προΐσταται των υπηρεσιών και δύναται να
µεταβιβάζει µέρος των συναφών αρµοδιοτήτων του κατά
τα προβλεπόµενα από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λει-
τουργίας.

Οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων και οι υπεύθυνοι αυτο-
τελούς γραφείου ή γραφείου επιλέγονται από το Υπηρε-

σιακό Συµβούλιο (Υ.Σ.), σύµφωνα µε τη διαδικασία και τα
κριτήρια των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστα-
σης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υ-
παλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν 3528/2007 (Α' 26), όπως αντικαταστάθηκαν και ι-
σχύουν. Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών επιλέ-
γεται µεταξύ των υπηρετούντων σε θέση ΕΕΠ και ο
προϊστάµενος του Τµήµατος Διοικητικής Υποστήριξης ε-
πιλέγεται µεταξύ όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων
ανεξαρτήτως κλάδου. Με απόφαση του Διοικητικού Συµ-
βουλίου είναι δυνατόν να συνιστώνται εντός των επιµέ-
ρους τµηµάτων και άλλα γραφεία ή αυτοτελή γραφεία.
Μέχρι την κατά τα ανωτέρω επιλογή εκ µέρους του Υ.Σ.,
το Δ.Σ. µπορεί να αναθέσει καθήκοντα προϊσταµένου ή
υπευθύνου αυτοτελούς γραφείου ή γραφείου µε βάση το
συνολικό χρόνο αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας στο δη-
µόσιο τοµέα, ανεξαρτήτως κλάδου. Τέτοιες προσωρινές
αναθέσεις δεν µπορεί να διαρκέσουν πέραν της 31ης
Δεκεµβρίου 2017. Το Δ.Σ. µπορεί να αναθέτει καθήκοντα
προϊσταµένου ή υπεύθυνου αυτοτελούς γραφείου σε υ-
παλλήλους που υπηρετούν µε απόσπαση, σύµφωνα µε
τις άνω διαδικασίες. Οι αρµοδιότητες και τα λεπτοµερή
καθήκοντα των προϊσταµένων των Τµηµάτων εξειδικεύ-
ονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΔΣ.
Στον ίδιο Κανονισµό ορίζεται και η θητεία αυτών. Οι
προϊστάµενοι των Τµηµάτων δικαιούνται το από το νόµο
προβλεπόµενο επίδοµα θέσης ευθύνης.

4. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του προσωπικού έχει διε-
τή θητεία και συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου
του Δ.Σ. από δύο (2) µέλη του Δ.Σ. και από έναν (1) αιρε-
τό εκπρόσωπο των υπαλλήλων. Τα µέλη του Δ.Σ. εκ των
οποίων ένας ορίζεται Πρόεδρος του Υ.Σ., αναδεικνύο-
νται µετά από κλήρωση. Κατ’ εξαίρεση, η θητεία του
πρώτου Υ.Σ. λήγει αυτοδικαίως µετά την παρέλευση τρι-
µήνου από την πλήρωση του 80% των προβλεπόµενων
οργανικών θέσεων προσωπικού. Κατά τα λοιπά εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). 

5. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο που επιλαµ-
βάνεται των υποθέσεων των υπαλλήλων συγκροτείται
µε απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποτελείται από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα δύο µέλη του Δ.Σ. τα οποία
δεν µετέχουν στο Υ.Σ., καθώς και από δύο (2) αιρετούς
εκπροσώπους των υπαλλήλων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
προεδρεύει του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα για τα Υπηρεσιακά και τα Πειθαρχι-
κά Συµβούλια, όπως εκάστοτε ισχύουν.

6. Το Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ. µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφα-
ση, η  οποία δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του, να α-
πονέµει τον τίτλο του Επίτιµου Επιστηµονικού Συµβού-
λου σε διακεκριµένους επιστήµονες µε αναγνωρισµένο
έργο σε πεδία συναφή προς τις αρµοδιότητές του. 'Εργο
των Επιτίµων Συµβούλων είναι η παροχή συµβουλευτι-
κών ή γνωµοδοτικών υπηρεσιών επί τη βάσει των ερωτη-
µάτων που τους απευθύνει το Διοικητικό Συµβούλιο, πα-
ρέχεται σε άµισθη βάση και διενεργείται υπό την άµεση
εποπτεία του. Το Διοικητικό Συµβούλιο φροντίζει για κά-
θε σχετική διοικητική και λειτουργική µέριµνα και οφεί-
λει να λαµβάνει τα επιβαλλόµενα µέτρα  για την αποφυ-
γή της διαρροής εµπιστευτικών πληροφοριών κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 10. Η ιδιότητα του Επίτιµου Ε-
πιστηµονικού Συµβούλου µπορεί να ανακληθεί οποτεδή-
ποτε, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δ.Σ., αν κριθεί ότι
στοιχειοθετούνται  πράξεις που αντίκεινται στην απο-
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στολή του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου ή δεν συνάδουν
µε το κύρος του θεσµού.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4270/2014 τροποποι-
είται ως εξής:

«3. Η οικονοµική διαχείριση του Δηµοσιονοµικού Συµ-
βουλίου καθορίζεται από εσωτερικό κανονισµό που κα-
ταρτίζεται µε απόφαση του Δ.Σ.. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του Προέδρου του Δ.Σ. του
Ε.Δ.Σ., µπορεί να ανατίθεται, µετά από εκτίµηση των
πραγµατικών υπηρεσιακών δυνατοτήτων και αναγκών, η
άσκηση των αρµοδιοτήτων, των δικαιωµάτων και των υ-
ποχρεώσεων των άρθρων 24, 26 και 69Γ του
ν. 4270/2014 επί των οικονοµικών θεµάτων του Ε.Δ.Σ.,
στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υ-
πουργείου Οικονοµικών, κατ’ αναλογία των προβλεποµέ-
νων στην παρ. 3β του άρθρου 24, χωρίς αυτό να συνιστά
παραβίαση της ανεξαρτησίας του Δηµοσιονοµικού Συµ-
βουλίου. Μέχρι να καταστεί δυνατή η σύσταση και λει-
τουργία τµήµατος µε αµιγώς οικονοµικές αρµοδιότητες
κατά τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 69Γ, οι αρµοδιότητες που αναφέρο-
νται στο άρθρο 69Γ µπορούν µε απόφαση του Δ.Σ. που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως να ανα-
τίθενται στο Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης που συνι-
στάται µε το άρθρο 8 παρ. 3 και στα συνιστώµενα σε αυ-
τό αυτοτελή ή µη αυτοτελή γραφεία. Ο προϊστάµενος
του τµήµατος διοικητικής υποστήριξης µπορεί στην περί-
πτωση αυτή να ασκεί τις αρµοδιότητες του προϊσταµέ-
νου οικονοµικών υπηρεσιών.»

Άρθρο 68
Τροποποιήσεις των άρθρων 81 και 83 του ν. 2960/2001

«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

1.Ο τίτλος του άρθρου 81 του ν. 2960/2001(Α΄ 265) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης».
2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 81 του

ν. 2960/2001 καταργούνται.
3. Ο τίτλος του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυ-

λικής αλκοόλης».
4. Η παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 καταργεί-

ται.
5. Η παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-

ζονται οι ποσότητες, οι όροι και οι διατυπώσεις των α-
παλλαγών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής
αλκοόλης των παραγράφων 1 και 3, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια εφαρµογής του παρόντος άρθρου.»

6. Οι υπουργικές αποφάσεις Φ.811/337/2008,
Φ.812/338/2008 (Β΄ 1380) και Φ.230/111/2008 (Β΄ 334)
καταργούνται. Καταργείται επίσης, κάθε άλλη υπουργική
απόφαση ή διάταξη υπουργικής απόφασης, κατά το µέ-
ρος που αφορά στην ισοπροπυλική αλκοόλη και εκδόθη-
κε κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 4 και 5 του άρ-
θρου 81 και της παρ. 4 του άρθρου 83 του ν.2 960/2001,
καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 27 του
ν. 2127/1993 (Α΄48 ). 

Άρθρο 69

1. To άρθρο 18 του ν. 4172/2013 (Α΄167) καταργείται.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 καταργεί-

ται. 
3. Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 του άρθρου 60 του

ν. 4172/2013 αναριθµούνται σε 3, 4, 5, 6 αντίστοιχα .
4. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για

δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2017 και εφε-
ξής και η παράγραφος 2 ισχύει για παρακρατήσεις σε ει-
σοδήµατα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που
αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής.

Άρθρο 70

1.Το Παράρτηµα III του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Α. ΑΓΑΘΑ
Οι δασµολογικές κλάσεις του Παραρτήµατος αυτού

τέθηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασµένη Ο-
νοµατολογία του έτους 2017 (Κανονισµός (ΕΕ) αριθµ.
2016/1821 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016, ΕΕ L
294/2016).

1. Άλογα, γαϊδούρια και µουλάρια κάθε είδους, βοοει-
δή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαι-
ρούνται τα άλογα ιπποδροµιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101, 0102,
0103 και 0104).

2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες
και φραγκόκοτες, ζωντανά, που προορίζονται για την
ανθρώπινη διατροφή (Δ.Κ. EX0105).

3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες,
λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζο-
νται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται
για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντοµα που χρη-
σιµοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντοµοκτόνων)
(Δ.Κ. ΕΧ 0106).

4. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιµα, (Δ.Κ.
0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209,
0210). Παρασκευάσµατα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ΕΧ
1603). 

5. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαµάρια,
χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη
ή κατεψυγµένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα ή ε-
πεξεργασµένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά, σπέρµα-
τα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστες και άλλα
βρώσιµα εντόσθια ψαριών (Δ.Κ. ΕΧ 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ
0304, ΕΧ 0307).

6. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Αυγά πτηνών.
Μέλι φυσικό. (Δ.Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,
0407, 0408, 0409).

7. Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και
ριζώµατα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άν-
θηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλ-
λες από τις ρίζες της κλάσης 1212. Άλλα φυτά ζωντανά
(στα οποία περιλαµβάνονται και οι ρίζες τους), µοσχεύ-
µατα και µπόλια. Λευκό (φύτρα) µανιταριών (Δ.Κ. 0601
και 0602).

8. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα. Εξαι-
ρούνται τα προϊόντα της Δ.Κ. 0714 (Δ.Κ. 0701, 0702,
0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711,
0712, 0713).

9. Καρποί και φρούτα βρώσιµα (Δ. Κ. 0801, 0802, 0803,
0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812,
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0813).
10. Δηµητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,

1006, 1007 και 1008).
11. Προϊόντα αλευροποιίας. Άµυλα κάθε είδους (Δ.Κ.

1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 και ΕΧ 1108).
12. Σπέρµατα και σπόροι που προορίζονται για σπορά

(Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1207 και
ΕΧ 1209).

13. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δηµητριακών, έ-
στω και τεµαχισµένα, αλεσµένα, συµπιεσµένα ή συσσω-
µατωµένα µε µορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυ-
λοκράµβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές,
χορτονοµές (FΟΙΝ, LUΖΕRΝΕ), τριφύλλια, κτηνοτροφι-
κά λάχανα, χορτονοµές λούπινου, βίκου και παρόµοια
κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωµατωµένα µε
µορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214).

14. Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγε-
νισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα. Άλλα λά-
δια και τα κλάσµατά τους, που παίρνονται αποκλειστικά
από ελιές, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς
µετασχηµατισµένα και µείγµατα από αυτά τα λάδια ή τα
κλάσµατα µε λάδια ή κλάσµατα της κλάσης 1509 (Δ.Κ.
1509 και 1510).

15. Παρασκευάσµατα για τη διατροφή των παιδιών συ-
σκευασµένα για τη λιανική πώληση. Ζυµαρικά, όχι ψηµέ-
να ή παραγεµισµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα. Ψωµί,
χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών και όχι φρυγανισµένο ή
περαιτέρω επεξεργασµένο. Κάψουλες κενές του τύπου
που χρησιµοποιούνται για φάρµακα (Δ.Κ. ΕΧ 1901, ΕΧ
1902, ΕΧ 1905).

16. Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή
τεχνητά µεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλ-
λων γλυκαντικών ούτε αρωµατισµένα, µη αεριούχα
(Δ.Κ. ΕΧ 2201).

17. Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ει-
δών διατροφής. Τροφές παρασκευασµένες για ζώα. Ε-
ξαιρούνται τα παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµο-
ποιούνται για τη διατροφή των ζώων της Δ.Κ. 2309 (Δ.Κ.
2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 και 2308). 

18. Η παράδοση νερού.
19. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716), το φυσικό αέριο

(Δ.Κ. ΕΧ 2711), καθώς και θέρµανση µέσω δικτύου (τη-
λεθέρµανση).

20. Φαρµακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003,
3004, 3005 και 3006).

21. Φάρµακα για την ιατρική του ανθρώπου των δα-
σµολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εµβόλια για την ια-
τρική του ανθρώπου της δασµολογικής κλάσης 3002.
(Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004). Ο συντελεστής του
φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται
σε έξι τοις εκατό (6%).

22. Μαστίχα (λευκή ή µη), ακατέργαστη (Δ.Κ. ΕΧ
1301).

23. Λιπάσµατα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105).
24. Εντοµοκτόνα, ποντικοφάρµακα, µυκητοκτόνα, ζι-

ζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθµιστικά
της ανάπτυξης των φυτών, απολυµαντικά και παρόµοια
προϊόντα που παρουσιάζονται σε µορφές ή συσκευασίες
για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσµατα άλλα από
εκείνα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εξαιρού-
νται τα εντοµοαπωθητικά, τα απολυµαντικά για οικιακές
χρήσεις, τα εντοµοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που πα-
ρουσιάζονται σε φιάλες µε προωθητικό αέριο ή σε σκόνη
για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808).

25. Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ
4903). Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες,
έστω και εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις (Δ.Κ.
4902). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της πα-
ρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

26. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυ-
στήρες, µηχανήµατα ανεβοκατεβάσµατος αναπήρων και
παρόµοια), που χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση
αναπήρων (Δ.Κ. ΕΧ 8428).

27. Αµαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήµατα για
αναπήρους, έστω και µε κινητήρα ή άλλο µηχανισµό
προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αµαξιδίου και ε-
ρεισίνωτο (Δ.Κ. 8713, Δ.Κ. 9403 και ΕΧ 8714).

28. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονοµάζονται «εν-
δοµήτρια αντισυλληπτικά», καθετήρες για την ιατρική
χρήση των ανθρώπων, σύριγγες σίτισης, πιεσόµετρα οµι-
λούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τε-
χνητού νεφρού, συσκευές έκχυσης ινσουλίνης (Δ.Κ. ΕΧ
9018).

29. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περι-
λαµβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδε-
σµοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγµατα και
άλλα είδη και συσκευές για κατάγµατα. Είδη και συσκευ-
ές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής
στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται µε
το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον
ανθρώπινο οργανισµό, µε σκοπό την αναπλήρωση µιας
έλλειψης ή τη θεραπεία µιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα
µέρη και εξαρτήµατα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ
9021).

30. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), µπανιέρες
για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδε-
σµος µαστεκτοµής - µαγιώ µαστεκτοµής (Δ.Κ. ΕΧ 6212,
ΕΧ 6112, ΕΧ 6211), προγράµµατα για ηλεκτρονικούς υ-
πολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, fine
reader) (Δ.Κ. ΕΧ 8523), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8443),
ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9102), πινακίδες γρα-
φής (Braille), µέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), µπαστούνια
(λευκά και ηλεκτρονικά) (Δ.Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα µε
4 tracks (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 8519), ταινίες µέτρησης σακχά-
ρου (Δ.Κ. ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυ-
πηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

31. Καθίσµατα µπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401), α-
ντλία αποσιδήρωσης για µεσογειακή αναιµία (Δ.Κ. ΕΧ
9018), σύστηµα τραχειοστοµίας - τραχειοσωλήνες - φίλ-
τρα (Δ.Κ. ΕΧ 9018), περπατούρα (ΕΧ 6602, ΕΧ 9021),
τρίποδο (ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), σύστηµα φωτεινής ειδοποί-
ησης (Δ.Κ. ΕΧ 8531), δέκτης φωτεινών σηµάτων (Δ.Κ.
ΕΧ 8517), Braille display (Δ.Κ. ΕΧ 8528), scanner (Δ.Κ. ΕΧ
8471), Braille note taker, γραφοµηχανές (Δ.Κ. ΕΧ 8472),
προγράµµατα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη
έκδοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ. ΕΧ 8523),
πλαίσια γραφής για άτοµα µε µειωµένη όραση (Braille)
(Δ.Κ. ΕΧ 3926, Δ.Κ. 7326), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ
6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώµατος (Δ.Κ. ΕΧ 6307),
φίλτρα αιµοκάθαρσης, αιµοδιήθησης, αιµοδιαδιήθησης
και πλασµαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), γραµµές αιµοκά-
θαρσης, αιµοδιήθησης, αιµοδιαδιήθησης και πλασµαφαί-
ρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προε-
τοιµασίας φίλτρων (Δ.Κ. ΕΧ 3926), Y-connectors, σετ
φλεβοκέντησης κατά την αιµοκάθαρση (Δ.Κ. ΕΧ 9018),
φύσιγγες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ 2836), συνδετικό από
τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραµµή σύνδεσης και α-
ποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (Δ.Κ. ΕΧ 3926), κασέ-
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τες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 9018), βαλίτσα
περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ
9018, ΕΧ 4202), αναλώσιµο υλικό για κολοστοµίες (Δ.Κ.
ΕΧ 3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση α-
τόµων µε ειδικές ανάγκες.

Β.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων για τα οποία ο
συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

2. Η διαµονή σε ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους,
συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής καταλύµατος
διακοπών και της µίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή
κάµπινγκ για τροχόσπιτα.

3. Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών,
ηλικιωµένων, ασθενών και ατόµων µε ειδικές ανάγκες
γενικά.

4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.

Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Πα-
ράρτηµα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αµφι-
βολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συ-
νεπεία του είδους, του προορισµού, της σύνθεσης ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συ-
ντελεστή Φ.Π.Α..

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από
1.7.2017.

Άρθρο 71
Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών

Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσµατος του έτους 1975 (Α΄ 23) της
Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής καταργούνται για εισοδήµα-
τα που αποκτήθηκαν από 1.1.2017 κι έπειτα.

Άρθρο 72

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Σε ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερί-
σµατα της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0.50 ευρώ.»

Άρθρο 73 
Τροποποίηση του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)

Στην παρ. 6 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α΄94),
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Για το σκοπό αυτόν, συστήνεται οµάδα εργασίας α-
ποτελούµενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικο-
νοµικών, των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργείων
και των θυγατρικών ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε., µε σκοπό τον
εντοπισµό στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π.)
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του άρ-
θρου 20 του ν. 3965/2011 (Α΄113),όπως αυτό τροποποιή-
θηκε και ισχύει, ακινήτων που πληρούν κριτήρια τα οποία
τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση. Κατά την εκτέ-
λεση του έργου της, η οµάδα εργασίας ως συλλογικό
όργανο θα έχει πλήρη πρόσβαση στο Μητρώο αυτό και

σε τυχόν αντίστοιχα αρχεία ακίνητης περιουσίας που τη-
ρούνται σε συναρµόδια Υπουργεία, τηρουµένων των
διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδοµέ-
νων. Για την πρόσβαση της οµάδας στο Μητρώο τηρείται
ειδικό διαβαθµισµένο πρωτόκολλο. Με απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, ορίζονται τα µέλη της οµάδας, το
χρονικό σηµείο έναρξης και λήξης των εργασιών της, ο
καθορισµός των κριτηρίων έρευνας και όλες οι διαδικα-
σίες εργασιών, τα θέµατα διασφάλισης απορρήτου και ε-
µπιστευτικότητας και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για το
έργο και τη λειτουργία της.
Καµία µεταβίβαση ακινήτου δεν µπορεί να λάβει χώρα,

εφόσον είναι αντίθετη στην ελληνική νοµοθεσία.»

Άρθρο 74 

Η παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«1. Οι δικαιούχοι πληρωµής, στο πλαίσιο των συναλ-
λαγών τους µε πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους
που δεν εµπίπτουν στην εµπορική, επιχειρηµατική ή ε-
παγγελµατική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, ανά-
λογα µε τον κύριο Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητάς τους
(ΚΑΔ) και εντός ορισµένης προθεσµίας, η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δηµοσίευση
του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να α-
ποδέχονται µέσα πληρωµής µε κάρτα για την ολοκλήρω-
ση των πράξεων πληρωµής.»

Άρθρο 75
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)

Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (A΄58), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 69 του
ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία
εκδίδεται µετά από πρόταση του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται η έκταση ε-
φαρµογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις
των φορολογούµενων της παραγράφου 1, καθώς και κά-
θε άλλο θέµα σχετικό µε τα ανωτέρω. Με απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κα-
θορίζεται η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για
τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δε-
δοµένων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τα ανωτέρω.»

Άρθρο 76
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251)

Στην παρ. 16 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α΄251),
όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 74 του
ν. 4446/2016, µετά τη φράση «Με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών» προστίθεται η φράση «, η οποία εκδί-
δεται µετά από πρόταση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,».

Άρθρο 77 
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα,
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επιλέγονται µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µε βάση κριτήρια ανάλυσης
κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πη-
γές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά, µε βάση άλλα κριτή-
ρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και δεν δηµοσιοποιού-
νται.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2.α. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δηµοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται έως το τέλος
κάθε έτους και δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε,
καθορίζεται ο αριθµός των µερικών ή και πλήρων ελέγ-
χων που θα διενεργούνται εντός του επόµενου έτους
κατά προτεραιότητα, µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύ-
νου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πλη-
ροφόρησης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε βάση άλλα
κριτήρια, σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση,
λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των ελεγκτών κατά
το χρόνο έκδοσης της απόφασης και του αριθµού των
διενεργηθέντων ελέγχων κατά τους προηγούµενους
δώδεκα µήνες από τον µήνα έκδοσης της απόφασης.
Στην απόφαση ορίζεται, επίσης, το ποσοστό των πλήρων
και µερικών ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις, υπο-
θέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις που αφορούν στην τε-
λευταία πενταετία, συµπεριλαµβανοµένου και του έτους
έκδοσης της απόφασης, το οποίο δεν µπορεί να υπολεί-
πεται του ποσοστού 70% του συνόλου πλήρων και µερι-
κών ελέγχων, αντίστοιχα, των κατά προτεραιότητα ε-
λεγχόµενων υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα. Ειδικά, για το έτος 2016 το ανωτέρω ποσοστό ορί-
ζεται σε 50% και για το έτος 2017 σε 60%.
β. Για ελέγχους που διενεργούνται από 1.1.2018, πο-

σοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων που ορίζονται στο
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρούσας παρα-
γράφου, αφορούν κατ΄ αρχήν σε ελέγχους της τελευ-
ταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσµία υπο-
βολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Οι έλεγχοι
του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να επεκτείνονται
στα δύο προηγούµενα, πέραν της τελευταίας τριετίας,
φορολογικά έτη ή χρήσεις, µε βάση κριτήρια κατά τα ο-
ριζόµενα στο παρόν άρθρο.»

Άρθρο 78 
Τροποποιήσεις του Κώδικα Είσπραξης 

Δηµοσίων Εσόδων

1. Στο άρθρο 36 του ν.δ. 356/1974 (Α΄90) προστίθενται
νέες παράγραφοι ως εξής: 

«6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται µετά την έκ-
δοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρµόζονται οι
διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. 

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισµού της εµπορικής α-
ξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρµόδιο όργανο
προσδιορισµού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισµού
της αµοιβής του, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.»

2. Στο άρθρο 39 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέα πα-
ράγραφος ως εξής:

«7. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται µετά την έκ-
δοση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36 ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της

παρ. 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας.»

Άρθρο 79 
Πρόστιµο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα 

φορολογικά στοιχεία

1. Για παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται η επιβο-
λή προστίµων του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 (Α΄179) και
της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 55 του
ν. 4174/2013 (Α΄170), για τις οποίες κατά την ηµεροµη-
νία κατάθεσης του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι ορι-
στικές πράξεις επιβολής προστίµων, δεν επιβάλλονται
τα πρόστιµα των προαναφεροµένων διατάξεων, αλλά ε-
πιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%)
του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή που δεν α-
ποδόθηκε, ανεξάρτητα εάν δεν προκύπτει τελικά ποσό
φόρου για καταβολή. 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και ε-
πί εκκρεµών κατά την κατάθεση του παρόντος υποθέσε-
ων, εφόσον η εφαρµογή τους συνεπάγεται ευνοϊκότερο
καθεστώς για τον υπόχρεο. Ως εκκρεµείς υποθέσεις νο-
ούνται οι υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον της Διεύ-
θυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας κατόπιν
άσκησης εµπρόθεσµης ενδικοφανούς ή δικαστικής προ-
σφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου ή αίτησης αναίρεσης ή
για τις οποίες εκκρεµεί η προθεσµία άσκησης ενδικοφα-
νούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου µέσου
ή αίτησης αναίρεσης, καθώς και υποθέσεις για τις οποίες
έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις ή αποφάσεις αλλά
δεν έχουν κοινοποιηθεί. Ως εκκρεµείς νοούνται, επίσης,
οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκ-
δοθεί αµετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκ-
δοθεί µη αµετάκλητη απόφαση και δεν έχει κοινοποιηθεί
στον φορολογούµενο.

3. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1
επί των υποθέσεων της παραγράφου 2, απαιτείται η εκ
µέρους του ενδιαφεροµένου ταυτόχρονη υποβολή σχε-
τικής αίτησης και ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης
αποδοχής των ως άνω παραβάσεων, κάθε πράξης ή από-
φασης της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών ή του δικα-
στηρίου, και καταβολή του συνόλου της οφειλής, που
προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων της παρα-
γράφου 1, άµεσα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσι-
µων ηµερών από την υποβολή της δήλωσης αποδοχής,
άλλως δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγρά-
φου 1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να µην έχει εκδο-
θεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση κατά το χρόνο υπο-
βολής της δήλωσης αποδοχής. Ποσά που έχουν κατα-
βληθεί δεν επιστρέφονται, δεν συµψηφίζονται και δεν α-
ναζητούνται, λόγω εφαρµογής της παρούσας παραγρά-
φου. 
Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται στον προϊστάµενο της

αρχής που εξέδωσε την πράξη. Στις περιπτώσεις που η
υπόθεση εκκρεµεί ενώπιον των δικαστηρίων, µε την ως
άνω δήλωση αποδοχής συνυποβάλλεται και σχετική βε-
βαίωση της γραµµατείας του αρµόδιου δικαστηρίου για
το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση. Αν έχει εκδο-
θεί µη αµετάκλητη απόφαση, η ως άνω βεβαίωση πρέπει
να διαλαµβάνει αν η απόφαση επιδόθηκε στον αντίδικο
του Δηµοσίου και, σε καταφατική περίπτωση, την ηµερο-
χρονολογία της επίδοσης. Επί υποθέσεων που είχαν ήδη
συζητηθεί, αλλά δεν είχε εκδοθεί ακόµη απόφαση ή είχε
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εκδοθεί αλλά δεν είχε καταστεί αµετάκλητη, λόγω ύπαρ-
ξης προθεσµίας άσκησης ή λόγω άσκησης ενδίκου µέ-
σου κατά της απόφασης, η κατά τα ανωτέρω συνυπο-
βαλλοµένη δήλωση ανέκκλητης αποδοχής και η συνε-
πεία αυτής καταβολή της οφειλής κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου ενέχει, κατά περίπτω-
ση, και παραίτηση των διαδίκων από του δικαιώµατός
τους να απαιτήσουν τη συµµόρφωση προς την τυχόν εκ-
δοθησοµένη δικαστική απόφαση ή να ασκήσουν οποιο-
δήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο κατ’ αυτής ή πα-
ραίτηση από του δικογράφου του ασκηθέντος ενδίκου
µέσου. Ειδικώς δε, σε υποθέσεις που δεν έχουν συζητη-
θεί ή έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση του
δικαστηρίου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της
περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν.
2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας, Α΄97), τα
αποτελέσµατα της οποίας επέρχονται µε την περιέλευ-
ση στη γραµµατεία του δικαστηρίου σχετικής βεβαίωσης
του Προϊσταµένου της φορολογικής αρχής που εξέδωσε
την πράξη, µε περιεχόµενο την περάτωση της διαδικα-
σίας του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3986/2011

1. Στην παρ. 8β του άρθρου 36 του ν. 3986/2011
(Α΄152) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η προκαλούµενη από την ως άνω παροχή συνολική
δαπάνη σε βάρος του τακτικού Κρατικού Προϋπολογι-
σµού κάθε έτους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα
οκτώ εκατοµµύρια (58.000.000) ευρώ.»

2. Η προηγούµενη παράγραφος ισχύει από 1.1.2018.

Άρθρο 80Α
Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 3986/2011

1. Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρ-
θρου 38 του ν. 3986/2011 ως εξής:

«Το συνολικό ποσό που µεταβιβάζεται κατ’ έτος, σύµ-
φωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, από τον Τακτικό Προϋ-
πολογισµό στους Δήµους και τις Περιφέρειες δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα τρία δισεκατοµµύρια τετρακόσια εκα-
τοµµύρια (3.400.000.000) ευρώ.»

2. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από την 1.1.2018.

Άρθρο 81
Τροποποίηση του ν. 4389/2016 (Α΄94)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 197 του
ν. 4389/2016 (Α΄94) αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Την ηµεροµηνία καταχώρησης του καταστατικού
της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.ΜΗ., το σύνολο των µετοχών κυριότη-
τας του Ελληνικού Δηµοσίου στις δηµόσιες επιχειρήσεις
που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Δ΄, στο Παράρτηµα
Ε΄ και στο Παράρτηµα ΣΤ΄, τα οποία αποτελούν αναπό-
σπαστα µέρη του παρόντος νόµου, µεταβιβάζονται αυτο-
δικαίως και χωρίς αντάλλαγµα στην ΕΔΗΣ.»

2.α. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 198 του
ν. 4389/2016 (Α΄94) αναριθµούνται ως παράγραφος 1. 
β. Στο άρθρο 198 του ν. 4389/2016 (Α΄94) προστίθεται

παράγραφος 2, ως εξής: 
«2. Από την ηµεροµηνία καταχώρισης του Καταστατι-

κού της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.Μ.Η., µεταβιβάζονται αυτοδικαί-
ως και χωρίς αντάλλαγµα από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΔΗΣ τα

περιουσιακής φύσης δικαιώµατα, δικαιώµατα διαχείρι-
σης και εκµετάλλευσης, κεκτηµένα οικονοµικά συµφέ-
ροντα, άυλα δικαιώµατα και δικαιώµατα λειτουργίας, συ-
ντήρησης και εκµετάλλευσης υποδοµών, τα οποία είχαν
µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ δυνάµει της υπ’ αριθµ.
195/2011 (Β΄2501) απόφασης της Διϋπουργικής Επιτρο-
πής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων σχετικά
µε το δικαίωµα παραχώρησης σε τρίτους, µέσω συµβά-
σεων παραχώρησης, των δικαιωµάτων που αφορούν στη
διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση,
συντήρηση και εκµετάλλευση όλων των κρατικών αερο-
δροµίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκη-
ση ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συµπε-
ριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων διοίκησης, διαχεί-
ρισης και εκµετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων
που σχετίζονται µε τη λειτουργία τους, καθώς και των
χώρων εµπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται µέσα
ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόµια και υπό τους ό-
ρους που θα καθορίζονται στη σχετική σύµβαση παρα-
χώρησης, εξαιρουµένων ρητά των κρατικών Περιφερεια-
κών αεροδροµίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας, Ιονίου
και Αιγαίου, τα οποία έχουν ήδη παραχωρηθεί µε συµβά-
σεις παραχώρησης, οι οποίες κυρώθηκαν µε τα άρθρα
215 και 216 του παρόντος νόµου.»

3. Το Παράρτηµα Δ΄ του ν. 4389/2016 (Α΄94) , αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄(Επιχειρήσεις που µεταβιβάζονται
στην ΕΔΗΣ): 

1. ΟΑΣΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές του (ΟΣΥ Α.Ε.- ΣΤΑΣΥ
Α.Ε.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3920/2011 που α-
φορούν τις διεταιρικές σχέσεις των ΟΑΣΑ Α.Ε., ΟΣΥ
Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

2. ΟΣΕ Α.Ε. 
3.ΟAKA 
4. ΕΛΤΑ Α.Ε..»
4. Μετά το Παράρτηµα Ε΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94),

προστίθεται Παράρτηµα ΣΤ΄, το οποίο αποτελεί αναπό-
σπαστο µέρος του ν. 4389/2016:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ (Επιχειρήσεις που µεταβιβάζονται
στην ΕΔΗΣ- Οµάδα Γ΄):

1. Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε. 
2. Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
3. ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.
4. Ανώνυµη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)
5. Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.

(Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ)
6. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. Α.Ε.)
7. ΔΕΘ -HELEXPO Α.Ε. 
8. Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε..»

Άρθρο 82
Καταβολή προµήθειας για την υπερβάλλουσα

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 

Στο άρθρο 27Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται
νέα παράγραφος 12, ως εξής:

«12. Για το υπερβάλλον ποσό της εγγυηµένης από το
Ελληνικό Δηµόσιο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτη-
σης, όπως αυτό προκύπτει από τη θετική διαφορά µετα-
ξύ του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή και του φο-
ρολογικού συντελεστή που εφαρµόζονταν πριν την ισχύ
του ν. 4334/2015, τα νοµικά πρόσωπα των παραγράφων
5, 6 και 7 του άρθρου 26 καταβάλλουν στο Ελληνικό Δη-
µόσιο ετήσια προµήθεια. 
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Το ποσό της προµήθειας υπολογίζεται πολλαπλασιά-
ζοντας µε συντελεστή 1,5% το γινόµενο της διαφοράς
µεταξύ του ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης και του
συντελεστή φορολόγησης 26% που εφαρµόζονταν πριν
την ισχύ του ν. 4334/2015 διά του ίδιου συντελεστή 26%
επί το συνολικό ποσό εγγυηµένης από το Ελληνικό Δη-
µόσιο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ανά υπό-
χρεο πρόσωπο.

[Προµήθεια = 1,5% x (ισχύον φορολογικός συντελε-
στής % -26%)/26%] x συνολικό ποσό εγγυηµένης από το
Ελληνικό Δηµόσιο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτη-
σης ανά υπόχρεο πρόσωπο].
Η καταβολή της προµήθειας γίνεται εντός έξι (6) µη-

νών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους, για όσο χρο-
νικό διάστηµα ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµό-
ζεται στα υπόχρεα πρόσωπα είναι µεγαλύτερος του
26%, σε λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου που τη-
ρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού. Κατά την πρώτη εφαρ-
µογή της παρούσας παραγράφου, η προµήθεια καταβάλ-
λεται έως τις 30.6.2017.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν έγ-

γραφης ενηµέρωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος για
τους υπόχρεους και το συνολικό ποσό της εγγυηµένης
από το Ελληνικό Δηµόσιο αναβαλλόµενης φορολογικής
απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο, όπως το ποσό αυτό
βεβαιώνεται από τον ορκωτό ελεγκτή του µετά τη δηµο-
σίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων κάθε έ-
τους, καθορίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους το ακριβές ποσό της προµήθειας ανά υπόχρεο πρό-
σωπο, σύµφωνα µε τον παραπάνω τύπο.»

Άρθρο 83

Στο ν. 4172/2013 (Α΄ 167) µετά το άρθρο 39 προστίθε-
ται νέο άρθρο 39Α ως εξής:

«Άρθρο 39A
Εισόδηµα από βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων 

στο πλαίσιο της οικονοµίας διαµοιρασµού

1. Το εισόδηµα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα,
από τη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτου της οικονοµίας
διαµοιρασµού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 111 του
ν. 4446/2016 (Α΄167), όπως ισχύει, είναι εισόδηµα από
ακίνητη περιουσία και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρ-
θρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013
(Α΄ 167), όπως ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκµισθώνο-
νται επιπλωµένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπη-
ρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασµάτων. Σε περί-
πτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες,
το εισόδηµα αυτό αποτελεί  εισόδηµα από επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα του άρθρου 21 του  ν. 4172/2013, ό-
πως ισχύει.

2. Το εισόδηµα που αποκτάται από νοµικά πρόσωπα ή
νοµικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια µίσθωση ακινή-
του της οικονοµίας διαµοιρασµού, όπως ορίζεται στην
προηγούµενη παράγραφο, θεωρείται εισόδηµα από ακί-
νητη περιουσία.

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύ-
ουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το φορολο-

γικό έτος που αρχίζει από 1.1.2017 και εφεξής.»

Άρθρο 84
Τροποποιήσεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016

Το άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 111
Ρυθµίσεις για τη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων
στο πλαίσιο της οικονοµίας του διαµοιρασµού

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο
νοείται: 
α) το διαµέρισµα,
β) η µονοκατοικία, εξαιρουµένων των µονοκατοικιών

οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κα-
τάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,
γ) οποιαδήποτε άλλη µορφή οικήµατος µε δοµική και

λειτουργική αυτοτέλεια,
δ) τα δωµάτια εντός διαµερισµάτων ή µονοκατοικιών.
Ως οικονοµία του διαµοιρασµού ορίζεται κάθε µοντέλο

όπου οι ψηφιακές πλατφόρµες δηµιουργούν µια ανοικτή
αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών
που συχνά παρέχουν ιδιώτες.
Ως ψηφιακές πλατφόρµες ορίζονται οι ηλεκτρονικές,

διµερείς ή πολυµερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότε-
ρες οµάδες χρηστών επικοινωνούν µέσω διαδικτύου µε
τη µεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρµας προκει-
µένου να διευκολυνθεί µία συναλλαγή µεταξύ τους.
Ως βραχυχρόνια µίσθωση ορίζεται η µίσθωση ακινήτου

που συνάπτεται µέσω των ψηφιακών πλατφορµών για
συγκεκριµένη χρονική διάρκεια, µικρότερη του έτους.
Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας µίσθωσης

(στο εξής «διαχειριστής ακινήτου») ορίζεται το φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα, που α-
ναλαµβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψη-
φιακές πλατφόρµες µε σκοπό τη βραχυχρόνια µίσθωση
και γενικά µεριµνά για τη βραχυχρόνια µίσθωση του ακι-
νήτου. Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύ-
ριος του ακινήτου ή νοµέας ή επικαρπωτής ή υπεκµισθω-
τής ή τρίτος. 

2. Προβλέπεται δυνατότητα βραχυχρόνιας µίσθωσης
ακινήτου, µέσω των ψηφιακών πλατφορµών στο πλαίσιο
της οικονοµίας του διαµοιρασµού, υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α. Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο «Μη-

τρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής» που τηρείται
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
β. O αριθµός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυ-

χρόνιας Διαµονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρ-
τηση του ακινήτου, σε εµφανές σηµείο, στις ψηφιακές
πλατφόρµες, καθώς και σε κάθε µέσο προβολής.
γ. Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων δια-

θέτουν Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α΄155)
και της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 (Α΄175),
δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων
Βραχυχρόνιας Διαµονής, έχουν όµως την υποχρέωση να
αναγράφουν, σε εµφανές σηµείο, τον αριθµό του Ειδι-
κού Σήµατος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) κατά την ανάρτηση
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του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρµες, καθώς και σε
κάθε µέσο προβολής.
Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας

Διαµονής πραγµατοποιείται ανά εκµισθούµενο ακίνητο.
3.α. Το εισόδηµα που αποκτάται στο πλαίσιο των δια-

τάξεων του άρθρου 39Α του ν. 4172/2013 (Α΄167) απαλ-
λάσσεται του ΦΠΑ.
β. Ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ειδικό Σή-

µα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) υποχρεούται στην υποβολή Δή-
λωσης Βραχυχρόνιας Διαµονής, σε ηλεκτρονική εφαρ-
µογή που θα δηµιουργηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν υπο-
βάλλει Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας. 
Στην ίδια υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Βραχυχρό-

νιας Διαµονής υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 5 του
άρθρου. 46 του ν. 4179/2013.

4.α. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νοµέας ή ο επικαρπω-
τής ή ο υπεκµισθωτής εφόσον αναθέτει σε τρίτο τη δια-
χείριση του ακινήτου του µε σκοπό τη βραχυχρόνια µί-
σθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφο-
ριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην
οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του
ακινήτου. Σε περίπτωση µη υποβολής αυτής, θεωρείται ο
ίδιος διαχειριστής του ακινήτου. 
β. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, όταν διαχει-

ριστής του ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι
υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβο-
λή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακί-
νητης Περιουσίας.
γ. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νοµέας ή ο επικαρπωτής

ή ο υπεκµισθωτής εφόσον εκµισθώνει ακίνητο µε δικαίω-
µα υπεκµίσθωσης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση
υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μί-
σθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

5.α. Σε περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων των
οριζόµενων στις παραγράφους 2 και 8 επιβάλλεται αυτο-
τελές διοικητικό πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ στους διαχειριστές ακινήτων. Το πρόστιµο αποτε-
λεί δηµόσιο έσοδο, επιβάλλεται και εισπράττεται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από την Α.Α.Δ.Ε.. Α-
πό τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινή-
του βραχυχρόνιας µίσθωσης υποχρεούται εντός δεκαπέ-
ντε (15) ηµερολογιακών ηµερών να προβεί στις απαραί-
τητες ενέργειες συµµόρφωσης. Σε περίπτωση µη τήρη-
σης εκ νέου προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8, ε-
ντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής
του προστίµου, το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται στο δι-
πλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόµενης ίδιας παρά-
βασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.
β. Σε περίπτωση µη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς

Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαµονής επιβάλλεται στον δια-
χειριστή ακινήτου πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του µι-
σθώµατος όπως αυτό εµφανίζεται στην ψηφιακή πλατ-
φόρµα κατά την ηµέρα που πραγµατοποιείται ο έλεγχος. 

γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης Δήλωσης Βραχυχρό-
νιας Διαµονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστι-
µο ύψους εκατό (100) ευρώ. 
δ. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης στο αίτηµα της

Α.Α.Δ.Ε., κατά την παράγραφο 7 επιβάλλονται τα πρό-
στιµα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου

54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
6. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, µπορεί να

διενεργούνται έλεγχοι και από µικτά συνεργεία ελέγχου
που αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του
Υπουργείου Τουρισµού. Επιπλέον µπορεί να ζητείται η
συνδροµή της Οικονοµικής Αστυνοµίας.

7. Η Α.Α.Δ.Ε. µπορεί να ζητεί από κάθε ψηφιακή πλατ-
φόρµα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονοµία του
διαµοιρασµού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτη-
τη για την ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων, κα-
θώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Οικονοµικών και Τουρισµού µπορεί, για λό-
γους που σχετίζονται µε την προστασία της κατοικίας,
να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύ-
ουν περιορισµοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια
µίσθωση ως εξής:
α. Να µην επιτρέπεται η βραχυχρόνια µίσθωση άνω

των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήµα-
τος.
β. Η µίσθωση κάθε ακινήτου να µην υπερβαίνει τις ενε-

νήντα (90) ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος και για νησιά
κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα
(60) ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρ-
κειας του προηγούµενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον
το συνολικό εισόδηµα του εκµισθωτή ή του υπεκµισθω-
τή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για µίσθω-
ση ή υπεκµίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες
(12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Τουρισµού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζονται οι ό-
ροι συνεργασίας του Ελληνικού Δηµοσίου µε την εκά-
στοτε ψηφιακή πλατφόρµα.

10. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζο-
νται οι λεπτοµέρειες για την έναρξη ισχύος και τη λει-
τουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµο-
νής και για τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυ-
χρόνιας Διαµονής, τη διενέργεια του ελέγχου, τα όργα-
να επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 5, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 85
Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος 

λειτουργίας ιδιωτικών φορέων
παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ

1. Αρµόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανά-
κληση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου,
διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ια-
τρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον Ιατρι-
κός Σύλλογος. Στην περίπτωση που το διαγνωστικό ερ-
γαστήριο διαθέτει αποκλειστικά και µόνο µηχανήµατα ιο-
ντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ.Οδ., αρµόδιος για
τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον
Οδοντιατρικός Σύλλογος. Αρµόδια αρχή για τη χορήγη-
ση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας οδο-
ντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπον
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Οδοντιατρικός Σύλλογος. Στο πλαίσιο της άσκησης της
διοικητικής εποπτείας και ελέγχου οι Ιατρικοί και Οδο-
ντιατρικοί Σύλλογοι επιβάλλουν τις προβλεπόµενες κα-
τά τα άρθρα 13 και 17 του π.δ. 84/2001 (Α΄70) διοικητι-
κές κυρώσεις και πρόστιµα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Όλες οι πράξεις της προηγούµενης παραγράφου
πρέπει να εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσµία ενός
(1) µηνός από την κατάθεση σε αυτούς των σχετικών εγ-
γράφων, αιτήσεων και δικαιολογητικών και των εισηγή-
σεων της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστί-
µων και σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από
την κατάθεση των καταγγελιών που υποβάλλονται σε
αυτούς και αφορούν σε φορείς αρµοδιότητάς τους. Αν
παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες αυτές, αρµόδιος για
την έκδοση των πράξεων της παραγράφου 1 καθίσταται
ο κατά τόπον οικείος Περιφερειάρχης. Στην περίπτωση
που το Δ.Σ. του Ιατρικού ή του Οδοντιατρικού Συλλόγου
αποφασίσει αρνητικά επί αίτησης για έκδοση πράξης της
παραγράφου 1 ή αποφασίσει την µη επιβολή διοικητικής
κύρωσης ή προστίµου ή ανάκλησης της βεβαίωσης, ο κα-
τά τόπον αρµόδιος Περιφερειάρχης µπορεί να επιληφθεί
της υπόθεσης και να εκδώσει τις πράξεις της παραγρά-
φου 1 εντός δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της α-
πόφασης του Δ.Σ. και των σχετικών γνωµοδοτήσεων της
Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Ο-
ποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να
υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου
Περιφερειάρχη κατά των πράξεων της παραγράφου 1 ε-
ντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση ή την αποδε-
δειγµένη λήψη γνώσης των πράξεων αυτών. Οι πράξεις
της παραγράφου 1, µετά των σχετικών γνωµοδοτήσεων
κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην κατά τόπον αρµόδια
Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και στο Υπουρ-
γείο Υγείας. Οι πράξεις του Περιφερειάρχη, µετά των
σχετικών γνωµοδοτήσεων, της παρούσας παραγράφου
κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Υγείας και
στους κατά τόπον αρµόδιους Ιατρικούς ή Οδοντιατρι-
κούς Συλλόγους.

3. Στην έδρα κάθε Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλό-
γου συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α. Ένα µέλος του Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού ή Οδοντια-

τρικού Συλλόγου αντίστοιχα.
β. ΄Εναν διπλωµατούχο µηχανικό σχετικής ειδικότη-

τας, της οποίας το γνωστικό αντικείµενο ή τα επαγγελ-
µατικά δικαιώµατα συνάδουν µε τις αρµοδιότητες της
παραγράφου 1, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Ιατρικό
ή Οδοντιατρικό Σύλλογο µετά από πρόταση του Τεχνι-
κού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή του οικείου περι-
φερειακού τµήµατος αυτού. To T.E.E. ή το οικείο περιφε-
ρειακό τµήµα αυτού οφείλει µέσα σε διάστηµα δεκαπέ-
ντε (15) ηµερών από το αίτηµα του οικείου Συλλόγου να
προτείνει το µέλος αυτό. Μετά την πάροδο του ως άνω
διαστήµατος ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο, χωρίς
πρόταση του T.E.E. ή του οικείου περιφερειακού τµήµα-
τος αυτού.
γ. ΄Εναν ιατρό ή οδοντίατρο του οικείου ή σε περίπτω-

ση αδυναµίας όµορου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλό-
γου.
Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ. του

Συλλόγου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρω-
µατικά µέλη και τυχόν αµοιβή των µελών, που καταβάλ-
λεται από το Σύλλογο.

4. Έργο της Επιτροπής της προηγούµενης παραγρά-
φου είναι:
α. Η γνωµοδότηση για την έκδοση των πράξεων της

παραγράφου 1 των κατά τόπον αρµόδιων Ιατρικών και Ο-
δοντιατρικών Συλλόγων της, µετά από επιτόπιο έλεγχο.
β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων της παρα-

γράφου 1 κατά τη λειτουργία τους.
Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής ανατίθενται σε υπάλ-

ληλο του οικείου Συλλόγου κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ ή
ελλείψει τούτου σε υπάλληλο των αντίστοιχων κατηγο-
ριών µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή έργου ή σε ένα εκ
των µελών της Επιτροπής.
Κατά την κρίση του Συλλόγου, ανάλογα µε τις ανά-

γκες, µπορεί να συσταθούν περισσότερες της µίας Επι-
τροπές, η κάθε µία όµως καλύπτει συγκεκριµένη γεω-
γραφική περιοχή.

5. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Επιτροπή, η
οποία αποτελείται από:
α. Έναν ιατρό της Διεύθυνσης Υγείας και Δηµόσιας Υ-

γιεινής της Περιφέρειας ή έναν ιατρό που υπηρετεί σε
νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. που εδρεύει στην οικεία Περιφέ-
ρεια.
β. Έναν διπλωµατούχο µηχανικό σχετικής ειδικότητας

της οποίας το γνωστικό αντικείµενο ή τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα συνάδουν µε τις αρµοδιότητες της παραγρά-
φου 1 που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας ή της οικείας
Περιφέρειας.
γ. Έναν εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρι-

κού Συλλόγου, κατά περίπτωση, που ορίζεται από το
Δ.Σ. µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίηση
του σχετικού εγγράφου της αρµόδιας υπηρεσίας, διαφο-
ρετικά ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.
Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Πε-

ριφερειάρχη, ο οποίος ορίζει πρόσωπα που δεν περιλαµ-
βάνονται στη σύνθεση της επιτροπής ιδιωτικών κλινικών
του άρθρου 4 του π.δ. 247/1991 (Α΄93).

6. Έργο της Επιτροπής της προηγούµενης παραγρά-
φου είναι:
α. Η γνωµοδότηση για την έκδοση των πράξεων του

Περιφερειάρχη της παραγράφου 2, µετά από επιτόπιο έ-
λεγχο.
β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων της παρα-

γράφου 1 κατά τη λειτουργία τους.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα

απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί
όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση, αναστολή και α-
νάκληση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυΐα-
τρείων, οδοντιατρείων, πολυοδοντιατρείων, διαγνωστι-
κών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και
αποκατάστασης. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω Υπουρ-
γικής Απόφασης παραµένουν σε ισχύ οι υπ’ αριθµ.
Υ3β/Γ.Π./οικ. 24948/13.3.2012 (Β΄713) και Υ3β/Γ.Π. οικ.
55762/26.6.2014 (Β΄1802) υπουργικές αποφάσεις, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά το µέρος που δεν
έρχονται σε αντίθεση µε τις παρούσες διατάξεις.

8. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα σύµφωνα µε τις παρα-
γράφους1 και 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν δηµό-
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σια έσοδα, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµο-
σίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει.

9. Οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., οι ο-
ποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λειτουρ-
γούν χωρίς να έχουν προβεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του π.δ. 84/2001 στην έκδοση της απαιτούµενης βεβαίω-
σης λειτουργίας, απαλλάσσονται της υποχρέωσής τους
αυτής και σε βάρος τους δεν επιβάλλονται διοικητικές
κυρώσεις και πρόστιµα για όσο χρόνο παραµένουν εγκα-
τεστηµένοι και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ίδιο ε-
παγγελµατικό χώρο.

Άρθρο 86
Τιµολόγηση Μη Συνταγογραφούµενων Φαρµάκων

(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι διατά-
ξεις του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), καθώς και
οι διατάξεις περί τιµολόγησης, ανωτάτων τιµών παραγω-
γού ή εισαγωγέα, λιανικής ή χονδρικής διάθεσης, περί
τιµολόγησης γενοσήµων και φαρµάκων αναφοράς, περί
διαδικασίας και δικαιολογητικών για τον καθορισµό ή την
µεταβολή τιµής, περί χορηγούµενων πιστώσεων και περί
περιορισµών στις εκπτώσεις, δεν έχουν εφαρµογή επί
των φαρµακευτικών προϊόντων τα οποία ταξινοµούνται,
µε απόφαση του Ε.Ο.Φ., στα «µη συνταγογραγούµενα
φάρµακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), µε την επιφύλαξη της παραγρά-
φου 2 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υπο-
λογισµού και αναθεώρησης της ενδεικτικής τιµής λιανι-
κής πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., η οποία δεν θα είναι υπο-
χρεωτική για τα κατά το νόµο δικαιούµενα πρόσωπα διά-
θεσης των φαρµάκων αυτών, µε βάση την τιµολόγηση
που καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρ-
θρου, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των φαρµάκων αυ-
τών. Η ενδεικτική τιµή λιανικής πώλησης, που καθορίζε-
ται κατά τα ανωτέρω, τίθεται υποχρεωτικώς επί εµφα-
νούς σηµείου της συσκευασίας του προϊόντος
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. υπό την ένδειξη «ενδεικτική τιµή λιανικής
πώλησης». Εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις
περί γνωστοποίησης πωλήσεων και για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ..

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται ο
τρόπος και η διαδικασία υπολογισµού και αναθεώρησης
της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκοµειακής τιµής, κα-
θώς και ο τρόπος διάθεσης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. που προορί-
ζονται για νοσοκοµειακή χρήση, δηλαδή η ανώτατη τιµή
και ο τρόπος διάθεσης των φαρµάκων αυτών από τα κα-
τά το νόµο δικαιούµενα πρόσωπα προς το Δηµόσιο, τα
Δηµόσια Νοσοκοµεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντί-
δας, τα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύ-
ονται από το Υπουργείο Υγείας και παρέχουν πρωτοβάθ-
µια, δευτεροβάθµια ή τριτοβάθµια φροντίδα υγείας, κα-
θώς και τις ιδιωτικές κλινικές, µε βάση την τιµολόγηση
που καθορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρ-
θρου, µη εφαρµοζόµενου του άρθρου 17 του
ν.δ. 96/1973.

3. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που κυκλοφορούν κατά τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος στην Ελλάδα ή που θα κυκλοφορήσουν
στην Ελλάδα µετά την δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
λαµβάνουν ως τιµή βάσης, για τον καθορισµό της ενδει-
κτικής τιµής λιανικής πώλησης, το µέσο όρο των τριών
χαµηλότερων τιµών των κρατών-µελών της Ε.Ε., όπου
βρέθηκε τιµή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τιµο-
λόγηση του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. µε βάση το προηγού-
µενο εδάφιο, το προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. λαµβάνει ως τιµή βά-
σης, για τον καθορισµό της ενδεικτικής τιµής λιανικής
πώλησης, το µέσο όρο των τιµών στα δύο κράτη-µέλη, ό-
που βρέθηκε τιµή. Αν το φαρµακευτικό προϊόν
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. τιµολογείται σε ένα µόνο κράτος-µέλος, τό-
τε λαµβάνεται η χαµηλότερη τιµή µεταξύ της ισχύουσας
τιµής, εφόσον υπάρχει, και της τιµής που έχει στο άλλο
κράτος-µέλος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθο-
ρίζεται περαιτέρω το σχετικό θέµα.

4. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που θα κυκλοφορήσουν µετά την δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου και ως προς τα οποία υ-
πάρχουν ήδη σε κυκλοφορία και έχουν λάβει τιµή προϊό-
ντα όµοια ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικό-
τητες και τις φαρµακοτεχνικές µορφές, λαµβάνουν ως
τιµή βάσης, για τον καθορισµό της ανώτατης νοσοκοµει-
ακής τιµής, την ίδια ή κατώτερη τιµή µε αυτή των οµοίων
ήδη κυκλοφορούντων. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που θα κυκλοφο-
ρήσουν στην Ελλάδα µετά την δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου, που δεν υπάγονται στην περίπτωση του
προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνουν ως τιµή βάσης, για
τον καθορισµό της ανώτατης νοσοκοµειακής τιµής τον
µέσο όρο των τριών χαµηλότερων τιµών σε κράτη –µέλη
της Ε.Ε., όπου βρέθηκε τιµή. Σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατή η τιµολόγηση, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδά-
φιο, εφαρµόζονται περαιτέρω τα προβλεπόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου κυκλοφορούν στην Ελ-
λάδα, λαµβάνουν ως τιµή βάσης, για τον καθορισµό της
ανώτατης νοσοκοµειακής τιµής, την τιµή που έχουν ήδη
λάβει έως την δηµοσίευση του παρόντος νόµου στο τε-
λευταίο δελτίο τιµών, εκτός εάν είναι χαµηλότερη η τιµή
που προκύπτει από το µέσο όρο των τριών χαµηλότερων
τιµών σε χώρες-µέλη της Ε.Ε., όπου βρέθηκε τιµή ή από
την περαιτέρω εφαρµογή της προηγούµενης παραγρά-
φου, όταν δεν είναι δυνατή η τιµολόγηση µε βάση τις
τρεις χώρες-µέλη της Ε.Ε..

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από
πρόταση του Ε.Ο.Φ., εκδίδεται ειδικός κατάλογος όλων
των κυκλοφορούντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα, που θα
εµπεριέχει τις ενδεικτικές τιµές λιανικής πώλησης και
τις υποχρεωτικές ανώτατες νοσοκοµειακές τιµές των
φαρµάκων αυτών, όπως αυτές οι τιµές προκύπτουν βά-
σει του παρόντος άρθρου. Η απόφαση αυτή θα αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και θα εµπε-
ριέχει µόνο τις ενδεικτικές λιανικές τιµές. Ο ως άνω κα-
τάλογος τίθεται σε ισχύ από την έκδοση της απόφασης
του Υπουργού Υγείας, ή ειδικά ως προς την νοσοκοµεια-
κή τιµή, από το χρονικό σηµείο που θα καθοριστεί στην
ως άνω απόφαση. Με όµοια απόφαση, ο κατάλογος αυ-
τός αναθεωρείται ανά εξάµηνο, σύµφωνα µε τα προβλε-
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πόµενα στο παρόν άρθρο. 
6. Έως την πρώτη εφαρµογή της τιµολόγησης που

προβλέπεται στο παρόν άρθρο, τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. διατηρούν
ως ενδεικτική τιµή λιανικής πώλησης και ως ανώτατη νο-
σοκοµειακή τιµή, την αντίστοιχη τιµή που έλαβαν στο τε-
λευταίο δελτίο τιµών που εκδόθηκε έως τη δηµοσίευση
του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ., η οποία εκδίδεται ε-
ντός ενός µηνός από την δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας
κατάλογος των ενδεικτικών τιµών λιανικής πώλησης
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. που εµπεριέχουν τις τιµές του τελευταίου
δελτίου τιµών, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Η
τιµολόγηση και ανατιµολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., ενόψει
της έκδοσης ή αναθεώρησης του καταλόγου της παρα-
γράφου 5 του παρόντος άρθρου, δεν µπορεί να οδηγήσει
σε αύξηση της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκοµειακής
τιµής, σε σχέση µε το τελευταίο δελτίο τιµών που εκδό-
θηκε έως την δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ή σε
σχέση µε εκδοθέντα κατάλογο τιµών, κατ’ εφαρµογή της
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η πρώτη εφαρµο-
γή του παρόντος άρθρου ορίζεται το αργότερα έως τις
30.9.2017. Τυχόν εκπτώσεις που έχουν δοθεί από τα κα-
τά το νόµο δικαιούµενα πρόσωπα σε ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., έως
την δηµοσίευση του παρόντος νόµου, θεωρούνται νόµι-
µες.

7. Συνιστάται στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων
(Ε.Ο.Φ.) βάση δεδοµένων (παρατηρητήριο τιµών) των
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., στον οποίον υποχρεωτικά καταχωρούνται οι
τιµές πώλησης των φαρµάκων αυτών. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του Ε.Ο.Φ., καθορί-
ζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του, το είδος
των τιµών που καταχωρούνται, οι υπόχρεοι προς κατα-
χώρηση των σχετικών δεδοµένων, οι προϋποθέσεις δη-
µοσιότητάς του, οι τυχόν διοικητικές κυρώσεις και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Το παρατηρητήριο τιµών δεν
δηµοσιεύεται.

Άρθρο 87
Διατάξεις για τη φαρµακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Το άρθρο 35 του ν. 3918/2011 (Α΄31), αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«1. Για κάθε φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα που συντα-
γογραφείται από ιατρό και το τίµηµα του οποίου καλύ-
πτεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)
και τον Εθνικό Οργανισµό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) θεσπίζεται «τιµή κοινωνικής ασφάλισης» (ε-
φεξής Τ.Κ.Α.), η οποία συνίσταται επί της τιµής παραγω-
γού και εισαγωγέα, όπως αυτή ορίζεται στην εκάστοτε ι-
σχύουσα υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο
τιµολόγησης των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, µει-
ωµένη κατά τα ποσοστά επιπρόσθετης έκπτωσης των
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2. Τα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νοσοκοµεία του
Ε.Σ.Υ. και των αποκεντρωµένων µονάδων αυτών, το Ω-
νάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκοµείο Πα-
παγεωργίου, καθώς και όλα τα νοσοκοµεία του Δηµοσί-
ου οποιασδήποτε µορφής προµηθεύονται τα φαρµακευ-
τικά προϊόντα µε ποσοστό έκπτωσης 5% επί της νοσοκο-
µειακής τιµής, όπως αυτή η τιµή εκάστοτε καθορίζεται
στην ισχύουσα υπουργική απόφαση που καθορίζει τον
τρόπο τιµολόγησης των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµά-
των. Το ποσό της έκπτωσης του 5% ως άνω υπολογίζε-
ται επί του τιµολογίου αγοράς των νοσοκοµείων. Εξαι-
ρούνται τα φαρµακευτικά προϊόντα που θα ενταχθούν
στη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον η τιµή µε την οποία
θα κατακυρωθούν στο διαγωνισµό, είναι µικρότερη από
αυτήν που προκύπτει από την προηγούµενη επιστροφή
επί της νοσοκοµειακής τιµής. Το ποσοστό αυτής της έκ-
πτωσης συνυπολογίζεται και αφαιρείται κατά τον τελικό
υπολογισµό του συνολικού ποσοστού επιστροφής (re-
bate) που ορίζεται στην επόµενη παράγραφο.

3. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας φαρµάκων (ΚΑΚ) υ-
ποχρεούνται κάθε τρίµηνο σε ποσό επιστροφής ίσο µε
το ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων, του προηγού-
µενου τριµήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτή-
των και µορφών του εκάστοτε φαρµακευτικού προϊό-
ντος, σύµφωνα µε τον τύπο που ακολουθεί:
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Όπου:
Po, ορίζεται το τελικό ποσοστό επιστροφής των συνο-

λικών πωλήσεων, σε τιµές της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου, του προηγούµενου τριµήνου όλων των συ-
σκευασιών, περιεκτικοτήτων και µορφών του εκάστοτε
φαρµακευτικού προϊόντος.

Pomax, ορίζεται ως το µέγιστο τελικό ποσοστό επι-
στροφής των συνολικών πωλήσεων του προηγούµενου
τριµήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και
µορφών του εκάστοτε φαρµακευτικού προϊόντος που
λαµβάνει την τιµή 0,50.

Pvmax, ορίζεται ως το µέγιστο τελικό ποσοστό επι-
στροφής όγκου των συνολικών πωλήσεων του προηγού-
µενου τριµήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτή-
των και µορφών του εκάστοτε φαρµακευτικού προϊό-
ντος, το οποίο λαµβάνει την τιµή 0,30.

PHCD, ορίζεται ως το ποσοστό επιστροφής για φάρ-
µακα όταν χορηγούνται από τα φαρµακεία ΕΟΠΥΥ και
νοσοκοµείων ΕΣΥ, λόγω της τιµής προµήθειας τους σε
Νοσοκοµειακή Τιµή - 5%, το οποίο λαµβάνει την τιµή
0,133, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου.

PNew, ορίζεται ως το ποσοστό επιστροφής, το οποίο
λαµβάνει τιµή 0,25, για νέα φάρµακα που βρίσκονται σε
περίοδο προστασίας των δεδοµένων τους ως προς τη
δραστική τους ουσία και εντάσσονται στη θετική λίστα α-
ποζηµίωσης, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
ήτοι είτε έχουν υποβάλει αίτηση που εκκρεµεί κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου ήτοι είτε θα υποβά-
λουν αίτηση µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 3816/2010 (Α΄6). Το επιπλέον αυτό ποσό επιστρο-
φής ισχύει µέχρις ότου αρχίσει η αποζηµίωση των φαρ-
µάκων αυτών µε την τιµή που επιτυγχάνεται µέσω της
διαδικασίας διαπραγµάτευσης του άρθρου 3 του ν.
4208.2013 (Α΄ 252) και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ανώτα-
το όριο, έως δύο (2) έτη από την ένταξή τους. 
Εξαιρούνται από την εφαρµογή της τιµής 0,25 τα ορ-

φανά φάρµακα, όπως ορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 3816/2010.
αi, συντελεστές της εξίσωσης που λαµβάνουν τιµές

αο=-14, α1 = 2.5•10 -6, α2 = 1•10 -16.
βi, συντελεστές που προστίθενται στους αi, για τις ει-

δικές περιπτώσεις φαρµάκων τα οποία δεν διαθέτουν γε-
νόσηµα ή µια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της πε-
ριέχει µία µοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες
χωρίς γενόσηµα φάρµακα, µε λιανική τιµή υψηλότερη α-
πό την τιµή αποζηµίωσης, οι οποίοι λαµβάνουν τιµές βο
= 2,5, β1 = 1•10-6, β2 = 1,5•10-16.
Ι50, Κατάλληλη δείκτρια συνάρτησης που λαµβάνει

την τιµή 1 όταν φάρµακα τα οποία δεν διαθέτουν γενό-
σηµα ή µία θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της πε-
ριέχει µία µοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες
χωρίς γενόσηµα φάρµακα, µε λιανική τιµή υψηλότερη α-
πό την τιµή αποζηµίσωσης, αλλιώς λαµβάνει την τιµή 0.

INew, Κατάλληλη δείκτρια συνάρτηση που λαµβάνει
την τιµή 1 για νέα φάρµακα που βρίσκονται σε περίοδο
προστασίας των δεδοµένων τους ως προς τη δραστική
τους ουσία και εντάσσονται στη θετική λίστα αποζηµίω-
σης, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 12 του ν. 3816/2010 µέχρις ότου αρχίσει η αποζη-
µίωση των φαρµάκων αυτών µε την τιµή που επιτυγχάνε-
ται µέσω της διαδικασίας διαπραγµάτευσης του άρθρου

3 του ν. 4208/2013 και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ανώτατο
όριο, έως δύο (2) έτη από την ένταξή τους, αλλιώς λαµ-
βάνει την τιµή 0. Δεν λαµβάνουν την τιµή 1 τα ορφανά
φάρµακα, όπως ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υ-
γείας στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010.

IHGD, Κατάλληλη δείκτρια συνάρτησης που λαµβάνει
τιµή 1 για φάρµακα που χορηγούνται από φαρµακεία Ε-
ΟΠΥΥ και νοσοκοµεία ΕΣΥ της παραγράφου 2 του παρό-
ντος άρθρου, λόγω της τιµής προµήθειάς τους, αλλιώς
λαµβάνει την τιµή 0.
Χ, οι συνολικές πωλήσεις σε τιµές της παραγράφου 1

του παρόντος άρθρου, του προηγούµενου τριµήνου ό-
λων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και µορφών του
εκάστοτε φαρµακευτικού προϊόντος.
Το τελικό ποσό που καλείται να επιστρέψει κάθε

Κ.Α.Κ. προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του ανωτέ-
ρω ποσοστού ( ) µε τις συνολικές πωλήσεις του προη-
γούµενου τριµήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικο-
τήτων και µορφών του εκάστοτε φαρµακευτικού προϊό-
ντος που υπολογίζονται στη βάση της τιµής παραγωγού,
όπως ορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις τιµολόγη-
σης. Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής
λαµβάνονται υπόψη οι πωλήσεις του προηγούµενου τρι-
µήνου βάσει των στοιχείων που αντλεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
οι Φ.Κ.Α. από το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφη-
σης, το σύστηµα σάρωσης συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
από το άθροισµα των τιµολογίων που εκδίδουν οι φαρ-
µακευτικές εταιρείες προς τα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
στο σύνολό τους και σε κάθε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. ξε-
χωριστά. Το ποσό καταβάλλεται αντίστοιχα για το πρώτο
τρίµηνο µέχρι 31 Μαΐου, για το δεύτερο τρίµηνο µέχρι
31 Αυγούστου, για το τρίτο τρίµηνο µέχρι 30 Νοεµβρίου
του ίδιου έτους και για το τέταρτο τρίµηνο µέχρι 28 Φε-
βρουαρίου του επόµενου έτους. Η είσπραξη των εν λό-
γω ποσών γίνεται αποκλειστικά µε ευθύνη και µέριµνα
των υπηρεσιών των φορέων, στα πλαίσια περιστολής
της φαρµακευτικής δαπάνης. Για τους φορείς που δεν
διαθέτουν σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή
σάρωσης συνταγών το ποσό που υποχρεούται να απο-
δώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
φαρµακευτικών προϊόντων προκύπτει από τα στοιχεία
των συνολικών πωλήσεών της ανά φαρµακευτικό ιδιο-
σκεύασµα, αφού αφαιρεθούν οι πωλήσεις προς τα νοσο-
κοµεία και οι παράλληλες εξαγωγές σύµφωνα µε τα
στοιχεία του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.)
και για τον υπολογισµό του ποσού αυτού λαµβάνεται υ-
πόψη η σχέση δηµόσιας προς ιδιωτική φαρµακευτική δα-
πάνη, ήτοι 80% - 20%.

4. Η καταβολή του ποσού επιστροφής των παραγρά-
φων 2 και 3 από τον Κ.Α.Κ. ή φαρµακευτική εταιρεία
µπορεί να γίνει είτε µε απευθείας κατάθεση µετρητών
στον λογαριασµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή του ΦΚΑ και του νο-
σοκοµείου, είτε µέσω συµψηφισµού του ποσού επιστρο-
φής µε αντίστοιχες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή του νοσο-
κοµείου προς τις φαρµακευτικές εταιρείες για προµή-
θεια φαρµάκων στα φαρµακεία τους. 

5.Ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. δύναται να συµψηφίζει µε απόφαση Δι-
οικητικού Συµβουλίου τα οφειλόµενα από τους Κατό-
χους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών ιδιο-
σκευασµάτων ποσά, που προκύπτουν από την υποχρέω-
σή τους επιστροφής (rebate) των παραγράφων 2 και 3
του παρόντος άρθρου, µε ισόποσες οφειλές του προς
τους Κ.Α.Κ., από την προµήθεια φαρµακευτικών ιδιο-
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σκευασµάτων για τα φαρµακεία του, τα Νοσοκοµεία του
Ε.Σ.Υ., τους συµβεβληµένους παρόχους και τους επο-
πτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς και Οργα-
νισµούς καθώς και τα υπαγόµενα σε αυτό Ν.Π.Ι.Δ.. και
Ν.Π.Δ.Δ. Εφόσον µετά τον συµψηφισµό ως ανωτέρω,
παραµένει ανεξόφλητο ποσό απαιτήσεων ή σε περίπτω-
ση κατά την οποία φαρµακευτικές εταιρείες ή Κ.Α.Κ.
φαρµακευτικών σκευασµάτων δεν έχουν απαιτήσεις έ-
ναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά µόνο έναντι νοσοκοµείων,
τότε οι απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Υ. έναντι των φαρµακευ-
τικών εταιρειών ή των Κ.ΑΚ από το ποσό επιστροφής (re-
bate) που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του πα-
ρόντος άρθρου δύνανται να εκχωρούνται κατόπιν από-
φασης του Διοικητικού του Συµβουλίου, προς τα νοσοκο-
µεία έναντι καταβολής νοσοκοµειακής φαρµακευτικής
δαπάνης ασφαλισµένων του, τα δε νοσοκοµεία συµψη-
φίζουν υποχρεωτικά το ποσό των ανωτέρω εκχωρούµε-
νων προς αυτά απαιτήσεων µε οφειλές τους προς τις
φαρµακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. φαρµακευτικών
σκευασµάτων. Ο συµψηφισµός γίνεται µόνο µεταξύ των
εκχωρηθέντων προς τα νοσοκοµεία, κατά το προηγούµε-
νο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισµένων οφειλών
των νοσοκοµείων προς φαρµακευτικές εταιρείες ή Κατό-
χους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών σκευ-
ασµάτων που δηµιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και
συµψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παρα-
γράφου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγούµε-
νων εδαφίων.

6. α) Σε περίπτωση µη έγκαιρης απόδοσης του ποσού
επιστροφής των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρ-
θρου, αυτά εισπράττονται µε τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. 
β) Τα φαρµακευτικά προϊόντα για τα οποία δεν αποδό-

θηκε το ποσό της επιστροφής διαγράφονται από τον κα-
τάλογο αποζηµιούµενων φαρµάκων της παρ.1 του άρ-
θρου 12 του ν. 3816/2010. 
γ) Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωσης καταβολής του

ποσού επιστροφής για φορολογική χρήση.
7. Για τα εµβόλια του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολια-

σµών και τα φάρµακα που εισάγονται µέσω ΙΦΕΤ, οι Κά-
τοχοι Άδειας Κυκλοφορίας απαλλάσσονται της υποχρέ-
ωσης καταβολής των επιστροφών του παρόντος.

8. Για τις ειδικές περιπτώσεις που επιλέγεται φάρµακο
το οποίο δεν διαθέτει γενόσηµο ή µια θεραπευτική κατη-
γορία στο σύνολό της περιέχει µία µοναδική ή περισσό-
τερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσηµα φάρµακα, όπου
επιλέγεται φάρµακο µε λιανική τιµή υψηλότερη από την
τιµή αποζηµίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την
προβλεπόµενη θεσµοθετηµένη συµµετοχή το ήµισυ της
διαφοράς µεταξύ της τιµής αποζηµίωσης και της λιανι-
κής τιµής του φαρµάκου.

9. Στην περίπτωση των φαρµάκων της περίπτωσης α΄
της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, τα οποία χο-
ρηγούνται από ιδιωτικά φαρµακεία, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβά-
λει πέραν του rebate της παραγράφου 1 του παρόντος
rebate τέτοιο ώστε η τελική τιµή αγοράς για τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να είναι αντίστοιχη µε εκείνη που επιτυγχά-
νεται όταν προµηθεύεται το φάρµακο αυτό από τα φαρ-
µακεία του.».

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρό-
ταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαµβάνει υπόψη
της τη γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουργι-

κή απόφαση οικ.3457/2014 (Β΄ 64), δύνανται να τίθενται
ετήσιοι προϋπολογισµοί φαρµακευτικής δαπάνης σε επί-
πεδο φαρµάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτι-
κής κατηγορίας (ATC4). Η ρύθµιση αυτή δύναται να ε-
φαρµόζεται ειδικότερα σε περιπτώσεις εισαγωγής πολ-
λών νέων φαρµάκων σε συγκεκριµένες θεραπευτικές
κατηγορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι επιµέρους στόχοι
συνυπολογίζονται στον καθορισµό της υπέρβασης της
φαρµακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στον επιµε-
ρισµό της υπέρβασης ανά φαρµακευτική εταιρεία ή κά-
τοχο άδειας κυκλοφορίας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η
υπ’ αριθµ. οικ.Γ5/63587/2015 υπουργική απόφαση
(Β΄1803).

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρό-
ταση της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουργικής από-
φασης οικ.3457/2014 (Β΄ 64), η οποία υποχρεωτικά εν-
σωµατώνει τους συνταγογραφικούς περιορισµούς της
Επιτροπής της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 3816/2010 (Επιτροπή Θετικής Λίστας), για µεµο-
νωµένα φάρµακα ή οµάδες φαρµάκων ή για φάρµακα για
τα οποία έχει τεθεί ετήσιος προϋπολογισµός φαρµακευ-
τικής δαπάνης, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγρα-
φο του παρόντος άρθρου, δύνανται να εκδίδονται πρω-
τόκολλα συνταγογράφησης, η τήρηση των οποίων καθί-
σταται υποχρεωτική για την αποζηµίωση των φαρµάκων
αυτών. Η ως άνω επιτροπή για την ανάπτυξη των πρωτο-
κόλλων συνταγογράφησης λαµβάνει υπόψη της επιστη-
µονικά κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων επι-
δηµιολογικής συχνότητας (επιπολασµός και επίπτωση)
και αναγκών κάλυψης σε νόσους και νοσηλείες, καθώς
επίσης και οικονοµικά κριτήρια, στα οποία συµπεριλαµ-
βάνεται η δηµοσιονοµική επίπτωση της αποζηµίωσης του
φαρµάκου βάσει της τιµής αποζηµίωσης, όπως εκάστοτε
καθορίζεται. Για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης,
η Επιτροπή Διαπραγµάτευσης που ορίζεται στη διάταξη
του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 (Α΄252) στέλνει άµεσα το
τυχόν αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης στην Επιτροπή
Θετικής Λίστας για να ενσωµατωθούν στις εισηγήσεις
της.

4. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του άρθρου
12 του ν. 3816/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Σε κάθε περίπτωση η, κατόπιν εισήγησης της Επιτρο-
πής Διαπραγµάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013, α-
πόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δια-
βιβάζεται στην Επιτροπή Θετικής Λίστας και λαµβάνεται
υπ’ όψιν από αυτήν κατά την κατάρτιση, αναθεώρηση και
συµπλήρωση του Θετικού Καταλόγου και ενδεικτικά για
την απόρριψη εισαγωγής νέου φαρµάκου, για την απέ-
νταξη ήδη ενταγµένου, για την αλλαγή γραµµής θερα-
πείας ή για συγκεκριµένες ενδείξεις. H Επιτροπή Θετι-
κής Λίστας, όταν της διαβιβάζεται η κατά το προηγούµε-
νο εδάφιο απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συνεδριά-
ζει εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
για την τροποποίηση του Θετικού Καταλόγου και διαβι-
βάζει αµελλητί την εισήγηση της στον Υπουργό Υγείας.
Η Επιτροπή Διαπραγµάτευσης δύναται να ζητάει γνωµο-
δότηση από την Επιτροπή Θετικής Λίστας, σχετικά µε το
αν πληρούνται τα κριτήρια ένταξης υπό διαπραγµάτευση
φαρµάκου, το οποίο δεν περιλαµβάνεται στον τρέχοντα
δηµοσιευµένο Θετικό Κατάλογο.»

5. Στο άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ.
90168/2013 (Β΄2543) προστίθεται παράγραφος 3.4, ως
εξής:

«3.4. Μεθοδολογία αξιολόγησης και εκτέλεσης εργα-
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σιών: Η διαπραγµάτευση δύναται να διενεργείται και µε
τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, συµπεριλαµβανοµένης
της χρήσης ειδικών ηλεκτρονικών εφαρµογών. Η µέρα
κατάθεσης της αίτησης ορίζεται ως η ηµεροµηνία που
λαµβάνεται αριθµός πρωτοκόλλου από τη γραµµατεία
της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης και κοινοποιείται στον
αιτούντα. Η προθεσµία ξεκινά από την επόµενη ηµέρα
της κατάθεσης, η οποία ορίζεται ως η πρώτη µέρα της
Διαδικασίας. Τα ακριβή χρονοδιαγράµµατα καθορίζονται
µε απόφαση της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, µετά από
πρόταση της οικείας Υποεπιτροπής κατάθεσης των φα-
κέλων µπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε διαδικα-
στική λεπτοµέρεια για την ηλεκτρονική διαδικασία της
διαπραγµάτευσης.»

6. Στο άρθρο 20 του ν. 3918/2011 (Α΄31) προστίθενται
παράγραφοι 11 και 12 ως εξής:

«11. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146)
εφαρµόζεται αναλόγως για τα µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τακτικά και αναπληρωµατικά,
για τα µέλη της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης τακτικά και
αναπληρωµατικά, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 4208/2013.

12. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τακτικά και αναπληρωµατικά, και τα µέλη της
Επιτροπής Διαπραγµάτευσης, τακτικά και αναπληρωµα-
τικά, δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για ενέργειες ή
παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 4208/2013, εκτός αν ε-
νήργησαν µε δόλο ή βαρεία αµέλεια ή παραβίασαν το α-
πόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν
σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
ή παρέβησαν το καθήκον εχεµύθειας του άρθρου 26 του
ν. 3528/2007 (Α΄26). Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27 και
36 του ν. 3528/2007 εφαρµόζονται αναλογικά σε όλα τα
παραπάνω πρόσωπα.»

7. Στο άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ.
90168/2013 (Β΄ 2543), προστίθενται οι παράγραφοι 3.5
και 3.6, ως εξής:

«3.5. Υποχρέωση διαδικασίας Διαπραγµάτευσης: Η
προσέλευση στη διαδικασία Διαπραγµάτευσης είναι υ-
ποχρεωτική για τα εµπλεκόµενα µέρη. Σε περίπτωση µη
προσέλευσης ή µη κατάληξης σε συµφωνία ο Οργανι-
σµός διατηρεί το δικαίωµα µη αποζηµίωσης φαρµάκων ή
υπηρεσιών υγείας.

3.6 Παράσταση νοµικής υπηρεσίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τη
διαδικασία διαπραγµάτευσης: Κατά τη διαπραγµάτευση
φαρµάκων στις συναντήσεις µε τους Κ.Α.Κ. ή τους νόµι-
µους αντιπροσώπους τους παρίσταται ο προϊστάµενος
της νοµικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε περίπτωση
κωλύµατος παρίσταται µόνιµος νοµικός σύµβουλος του
Οργανισµού, ως εµπειρογνώµονας κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης.»

8. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 13 του
ν. 4052/2012 (Α΄41) η φράση «του άρθρου 22 και του άρ-
θρου 26 του παρόντος νόµου» αντικαθίσταται από τη
φράση «του άρθρου 34 και του άρθρου 35 του
ν. 3918/2011 (Α΄31), όπως ισχύει». 

9. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζε-
ται αναδροµικά από 1.1.2017, εκτός εάν ορίζεται διαφο-
ρετικά στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 88
Διατάξεις για τα γενόσηµα

1. Τα φαρµακεία που χορηγούν γενόσηµα φάρµακα
συνταγογραφούµενα και αποζηµιούµενα από τον Εθνικό
Οργανισµό Παροχής Υγειονοµικών Υπηρεσιών
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(Φ.Κ.Α.), τα οποία υπερβαίνουν µηνιαίως, κατ’ όγκο πω-
λήσεων, το 25%, των φαρµάκων που περιλαµβάνονται
στις συνταγές που εκτελούνται σε αυτά, λαµβάνουν υ-
ποχρεωτική έκπτωση από τις φαρµακευτικές εταιρείες.
Ο ανωτέρω ελάχιστος ποσοστιαίος στόχος, ο οποίος
δεν µπορεί να υπολείπεται του 25%, δύναται να αναπρο-
σαρµόζεται κατ’ έτος, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε
επίπεδα άνω του µέσου όρου διείσδυσης γενοσήµων
φαρµάκων από τα φαρµακεία του αµέσως προηγούµε-
νου έτους, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία που
τηρεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

2. Η υποχρεωτική έκπτωση της προηγούµενης παρα-
γράφου υπολογίζεται ποσοστιαία, αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 3% για τις πρώτες δέκα ποσοστιαίες µονάδες άνω
του παραπάνω ελάχιστου ποσοστιαίου στόχου (δηλαδή
άνω του 25% ή άνω του ποσοστιαίου στόχου που κάθε
φορά ισχύει, σύµφωνα µε τη σχετική υπουργική απόφα-
ση), υποδιαιρούµενου αναλογικά του ποσοστού έκπτω-
σης ανά ποσοστιαία µονάδα, αυξάνεται κλιµακωτά για
κάθε επόµενη δεκάδα ποσοστιαίων µονάδων κατά 3%
και υπολογίζεται επί της αξίας, σε τιµή παραγωγού, των
συνολικών µηνιαίων πωλήσεων στο φαρµακείο των γε-
νόσηµων φαρµάκων της ανωτέρω κατηγορίας, δυνάµει
των στοιχείων που διαθέτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

3. Οι ανωτέρω εκπτώσεις των φαρµακευτικών εταιρει-
ών προς τα φαρµακεία δεν συµπεριλαµβάνονται στον
προϋπολογισµό της φαρµακευτικής δαπάνης του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η συνολική αξία των ανωτέρω εκπτώσεων ε-
πιµερίζεται µεταξύ των φαρµακευτικών εταιρειών, σύµ-
φωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα µηχανισµό υπολογι-
σµού αυτόµατης επιστροφής της περίπτωσης α΄ του άρ-
θρου 11 του ν. 4052/2012, εκκαθαρίζεται ανά µήνα και
καταβάλλεται ανά τρίµηνο από τις φαρµακευτικές εται-
ρείες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους Φ.Κ.Α., οι οποίοι συµψη-
φίζουν το ποσό έκπτωσης που προκύπτει ως άνω υπέρ
του φαρµακείου µε το ποσό επιστροφής (rebate) για το
οποίο υποχρεούται το φαρµακείο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και τους Φ.Κ.Α. του ιδίου τριµήνου, και έως το ποσό re-
bate του φαρµακείου. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εξειδικεύονται οι
λεπτοµέρειες και η διαδικασία υπολογισµού της παρεχό-
µενης προς τα φαρµακεία υποχρεωτικής έκπτωσης και
ρυθµίζεται η διαδικασία συµψηφισµού του ποσοστού έκ-
πτωσης στα φαρµακεία. 

Άρθρο 89
Νέα κριτήρια αξιολόγησης φαρµάκων

θετικού καταλόγου

1. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου
12 του ν. 3816/2010 (Α΄6) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συµπλή-
ρωση του καταλόγου εφαρµόζεται σύστηµα κατάταξης
φαρµακευτικών προϊόντων, σύµφωνα µε το σύστηµα Α-
νατοµικής Θεραπευτικής Χηµικής Κατηγοριοποίησης
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(Anatomic Therapeutic Chemical Classification – ATC) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και εισάγεται
σύστηµα τιµών αναφοράς (Τ.Α.) ανά κατηγορία φαρµα-
κευτικών προϊόντων. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Φ.Κ.Α. αποζη-
µιώνουν τα φάρµακα που τελούν σε περίοδο προστασίας
των δεδοµένων τους ως προς τη δραστική τους ουσία
και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την ε-
θνική διαδικασία ή την αποκεντρωµένη διαδικασία ή την
διαδικασία αµοιβαίας αναγνώρισης ή την κεντρική διαδι-
κασία του Κανονισµού 726/2004/ΕΚ (EE L 136), εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)
Αποζηµιώνονται τουλάχιστον στα δύο τρίτα (2/3) των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυκλοφο-
ρούν, τα κράτη στα οποία κυκλοφορούν δεν µπορεί να εί-
ναι λιγότερα από εννέα (9) και από τα ανωτέρω κράτη
που αποζηµιώνουν το φάρµακο, τουλάχιστον τα µισά πε-
ριλαµβάνονται στα κάτωθι ειδικώς αναφερόµενα κράτη-
µέλη που διαθέτουν µηχανισµό Αξιολόγησης Τεχνολο-
γιών Υγείας για τα φάρµακα ανθρώπινης χρήσης, ήτοι: η
Αυστρία, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ι-
σπανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Φιν-
λανδία και 2) Λαµβάνουν θετική αξιολόγηση από την Ε-
πιτροπή της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου,
δυνάµει κριτηρίων τεχνολογιών υγείας, εφαρµοζόµενων
σε συνδυασµό µεταξύ τους, τα οποία είναι: α) Η ανεκ-
πλήρωτη ιατρική ανάγκη, β) η προστιθέµενη θεραπευτική
αξία του υπό αξιολόγηση φαρµακευτικού προϊόντος σε
σχέση µε τις υφιστάµενες θεραπείες, γ) η αξιοπιστία και
η αντιπροσωπευτικότητα των στοιχείων κλινικής τεκµη-
ρίωσης και δ) η σχέση κόστους-οφέλους ή αποτελεσµα-
τικότητας µετά από συνεκτίµηση των δηµοσιονοµικών ε-
πιπτώσεων στη δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη σε συ-
νάρτηση µε τα φαρµακοεπιδηµιολογικά και φαρµακοοι-
κονοµικά δεδοµένα της χώρας. Σε περίπτωση που η Επι-
τροπή της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου ε-
κτιµά ότι ένα προϊόν δεν ανταποκρίνεται στο τελευταίο
κριτήριο κόστους - οφέλους ή αποτελεσµατικότητας, το
παραπέµπει στην Επιτροπή Διαπραγµάτευσης του άρ-
θρου 3 του ν. 4208/2013 (Α΄252) και εκδίδει την εισήγη-
σή της προς τον Υπουργό µόνον µετά από επιτυχή κατά-
ληξη της διαδικασίας διαπραγµάτευσης. Η προϋπόθεση
της περίπτωσης 2 των προηγούµενων εδαφίων της πα-
ρούσας, εφαρµόζεται για όλα τα φάρµακα που θα εντα-
χθούν στην θετική λίστα, ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται
σε περίοδο προστασίας των δεδοµένων τους ή όχι και ε-
πίσης εφαρµόζεται για την αναθεώρηση του θετικού κα-
ταλόγου. H Επιτροπή της περίπτωσης γ΄ της παρούσας
παραγράφου αποφασίζει για τις θεραπευτικές ενδείξεις,
τις γραµµές θεραπείας, τις περιεκτικότητες και τις συ-
σκευασίες, για τις οποίες αποζηµιώνονται τα φαρµακευ-
τικά προϊόντα που εντάσσονται στο θετικό κατάλογο,
µετά από την αξιολόγησή τους δυνάµει των ανωτέρω
κριτηρίων. Προκειµένου να αποζηµιωθεί θεραπευτική έν-
δειξη φαρµάκου, επιπρόσθετη και διάφορη της µίας ή
των περισσότερων θεραπευτικών ενδείξεων για τις οποί-
ες έχει ενταχθεί στο θετικό κατάλογο απαιτείται η υπο-
βολή προηγούµενης αίτησης από µέρους του Κατόχου
Άδειας Κυκλοφορίας και η αξιολόγησή του από την Επι-
τροπή µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια. Με απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας, µετά από γνώµη της Επιτροπής της πε-
ρίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου µπορούν να ε-
ξαιρούνται από τα κριτήρια της ως άνω περίπτωσης 1)
του δευτέρου εδαφίου της παρούσας, φάρµακα τα οποία

έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ως ορφανά, ή φάρµακα
για την θεραπεία της µεσογειακής αναιµίας, µόνο εφό-
σον καλύπτονται από διεθνή κλινικά πρωτόκολλα και
λαµβάνουν θετική αξιολόγηση σύµφωνα µε τα κριτήρια
της ως άνω περίπτωσης 2 του δευτέρου εδαφίου της πα-
ρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από
γνώµη της Επιτροπής της περίπτωσης γ΄ της παρούσας,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. και δεν µπο-
ρεί να εκδοθεί πριν την 1.6.2018, δύναται να αναθεωρεί-
ται ο προαναφερόµενος κατάλογος των χωρών της Ε.Ε.
που διαθέτουν µηχανισµό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υ-
γείας. Η έκδοση νέας, µετά την πρώτη, υπουργικής από-
φασης του προηγούµενου εδαφίου επιτρέπεται µόνο µε-
τά την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση και δηµο-
σίευση της τελευταίας υπουργικής απόφασης µε το ίδιο
αντικείµενο. Με όµοια απόφαση, εξειδικεύεται ο τρόπος
κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιο-
ρισµού των τιµών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία
και οι διαδικασίες αναθεώρησης και συµπλήρωσης του
καταλόγου, καθώς και οι αποζηµιούµενες ενδείξεις,
γραµµές θεραπείας, περιεκτικότητες και συσκευασίες α-
νά φαρµακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Κατά τα λοιπά και έως την έκδοση της απόφασης του
προηγούµενου εδαφίου της παρούσας, εφαρµόζονται οι
ισχύουσες κανονιστικές πράξεις.»

2. Η περίπτωση ε΄ της παρ.1 του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010 (Α΄6), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση
της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου, οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας
(Κ.Α.Κ.), των οποίων τα φαρµακευτικά προϊόντα: i) εντά-
χθηκαν ύστερα από αίτηση συµπερίληψης στο θετικό κα-
τάλογο συνταγογραφούµενων ιδιοσκευασµάτων, αλλά
έχουν αντιρρήσεις για τον τρόπο κατάταξης των προϊό-
ντων τους στο σύστηµα τιµών αναφοράς, ή ii) δεν εντά-
χθηκαν στο θετικό κατάλογο ύστερα από αίτηση µη συ-
µπερίληψης στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούµενων
ιδιοσκευασµάτων λόγω µη αποδοχής του διαµορφούµε-
νου καθεστώτος αποζηµίωσης, ή iii) δεν εντάχθηκαν στο
θετικό κατάλογο συνταγογραφούµενων ιδιοσκευασµά-
των και ταυτόχρονα δεν αναφέρονται στον αρνητικό κα-
τάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων του εδαφίου
η΄ της παρούσας παραγράφου, ή iv) εντάχθηκαν στον
αρνητικό κατάλογο του εδαφίου η΄ της παρούσας παρα-
γράφου, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση θεραπείας
τους ενώπιον της ειδικής επιτροπής. Με την αίτηση συ-
νυποβάλλονται τα στοιχεία για την υποστήριξή της και οι
αιτούντες καλούνται για προφορική ανάπτυξη των ισχυ-
ρισµών τους, ενώπιον της ειδικής επιτροπής. Εντός τριά-
ντα ηµερών από την υποβολή της αίτησης η ειδική επι-
τροπή θετικού καταλόγου της περίπτωσης γ΄ της παρού-
σας παραγράφου, εφόσον, µε βάση τα αντικειµενικά κρι-
τήρια που ορίζονται στις κείµενες διατάξεις κρίνει το αί-
τηµα ως βάσιµο, καταρτίζει συµπληρωµατικό κατάλογο,
που εγκρίνεται µε τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα
παράγραφο. Αιτήσεις που απορρίπτονται ή γίνονται δε-
κτές πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως από την ειδική ε-
πιτροπή.»

3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζε-
ται και επί των εκκρεµών αιτήσεων ενώπιον της επιτρο-
πής της περιπτώσεως γ΄ της παρ.1 του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010. 
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Άρθρο 90
Συγχώνευση κατόχων άδειας κυκλοφορίας 

και παραγωγής φαρµάκων

Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.1316/1983 (Α΄3) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«5. Στην περίπτωση συγχώνευσης νοµικών προσώπων
που είναι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας και παραγωγής
φαρµάκων, τα συγχωνευόµενα πρόσωπα υποχρεούνται
να ενηµερώνουν εκ των προτέρων τον Ε.Ο.Φ. σχετικά µε
κάθε τροποποίηση που θα ήθελαν να επιφέρουν, ένεκα
της εν λόγω συγχώνευσης, σε οποιαδήποτε από τις πλη-
ροφορίες που παρείχαν για τη χορήγηση των αδειών πα-
ραγωγής. Οι άδειες παραγωγής των συγχωνευόµενων
προσώπων τροποποιούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία και διατηρούνται σε ισχύ, αφού υποβληθεί αί-
τηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά και διαπιστωθεί από
τον Ε.Ο.Φ., κατόπιν ελέγχου, ότι συντρέχουν οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
Στην περίπτωση µεταφοράς της παραγωγής φαρµα-

κευτικών προϊόντων σε άλλη εγκατάσταση παραγωγής
απαιτείται η προηγούµενη έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. των
στοιχείων που θα τροποποιηθούν στην άδεια παραγωγής
ένεκα της εν λόγω µεταφοράς, καθώς και αντίστοιχη
τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας.»

Άρθρο 91
Οχήµατα µεταφοράς φαρµάκων

Η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν.1965/1991 (Α΄146) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«Ο παραγωγός, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος κα-
τόχου άδειας κυκλοφορίας φαρµακευτικών και διαγνω-
στικών προϊόντων, και κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφο-
ρίας ή χονδρικής πώλησης φαρµάκων εν γένει, που µε-
ταφέρει τα ανωτέρω προϊόντα µε τη χρήση οχηµάτων εί-
ναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ανεξάρτητα από το αν είναι
κύριος των οχηµάτων µεταφοράς, για τη µεταφορά των
εν λόγω προϊόντων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την
ποιότητα και το αναλλοίωτο αυτών, και έχει την ευθύνη
ότι τα οχήµατα είναι κατάλληλα για την ανωτέρω προο-
ριζόµενη χρήση και εξοπλισµένα έτσι ώστε τα προϊόντα
να µην εκτίθενται σε συνθήκες που µπορούν να επηρεά-
σουν την ποιότητά τους και να φθείρουν τη συσκευασία
τους. Τα ανωτέρω πρόσωπα τηρούν υποχρεωτικά τις κα-
τευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε την ορθή πρακτική διανοµής φαρµάκων για ανθρώπι-
νη χρήση.» 

Άρθρο 92
Κατανοµή µέρους εσόδων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 90 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντικαθίσταται ως εξής:

«Συγκεκριµένα, σε ετήσια βάση: α) κατ’ ανώτατο όριο
τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) ευρώ, διανέµεται στο
προσωπικό του Οργανισµού, ανάλογα µε τη θέση, το
βαθµό του, καθώς και το βαθµό συµµετοχής του τόσο
κατά το στάδιο του σχεδιασµού των νέων µεθοδολογιών
ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέ-
ρω ελέγχων, β) κατ’ ανώτατο όριο δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ, αξιοποιείται για την προαγωγή προ-
γραµµάτων ενηµέρωσης προς τους ασφαλισµένους του
Οργανισµού, αναφορικά µε τους σκοπούς και τους στό-

χους του σε δεδοµένη χρονική περίοδο, γ) κατ’ ανώτατο
όριο τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) ευρώ, χρησιµο-
ποιείται για την ανάπτυξη των υποδοµών του Οργανι-
σµού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται µε τον
έλεγχο και τον εξορθολογισµό των δαπανών, καθώς και
µε την ανάπτυξη συστηµάτων δηµιουργίας νέων πηγών
εσόδων, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις, δ) κατ’ α-
νώτατο όριο ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καλύ-
πτει υποχρεώσεις του Οργανισµού προς την Π.Φ.Υ. των
Δ.Υ.Πε. και ε) κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό δέκα τοις εκα-
τό (10%) καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανι-
σµού.»

Άρθρο 93 
Έλεγχος συνταγογράφησης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρό-
ταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαµβάνει υπόψη
της την γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουρ-
γικής απόφασης οικ.3457/2014 (Β΄ 64), µπορεί να τίθε-
νται κλειστοί προϋπολογισµοί, οικονοµικοί ή άλλοι στό-
χοι και όρια (πλαφόν) και λοιπά αναγκαία µέτρα ελέγχου
της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Στη συγκεκριµέ-
νη απόφαση µπορεί ο προϋπολογισµός, οι στόχοι, οι πε-
ριορισµοί, οι προϋποθέσεις και τα µέτρα να διαφέρουν α-
νάλογα µε την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθµό των α-
σθενών που θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και παθή-
σεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δηµογραφικά
δεδοµένα της, το µήνα του έτους (εποχικότητα), τις τυ-
χόν µεταβολές των τιµών των φαρµακευτικών προϊό-
ντων, την εισαγωγή νέων φαρµάκων (πρωτοτύπων ή γε-
νοσήµων) στο θετικό κατάλογο συνταγογράφησης και
τέλος την εξέλιξη της φαρµακευτικής δαπάνης σε σχέση
µε τους εκάστοτε στόχους. Επίσης, δύναται η συνταγο-
γράφηση των φαρµάκων να συνδέεται µε την πάθηση
του ασθενούς, όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση το In-
ternational Classification of Disease. Τα όρια προσδιορίζο-
νται από την στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων α-
πό την έκδοση των συνταγών των προηγούµενων ετών
σε ολόκληρη την Επικράτεια, ανάλογα µε την ειδικότητα
του ιατρού, την Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει και
την επισκεψιµότητα για τον αντίστοιχο µήνα του έτους.
Τα όρια ανά ειδικότητα ιατρού, περιοχή και µήνα του έ-
τους περιλαµβάνονται σε αναλυτικούς πίνακες στην οι-
κεία υπουργική απόφαση. Τα παραπάνω όρια αφορούν
κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισµένους
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του γνωστοποιούνται µέσω του συ-
στήµατος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τα όρια
αυτά ενσωµατώνονται στο σύστηµα της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης και το σύστηµα ενηµερώνει καθηµε-
ρινά τον ιατρό για την ύπαρξη ή όχι υπέρβασης, καθώς
και το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας σε ηµερήσια βάση
τον αριθµό των διαφορετικών ασθενών και τον προκαθο-
ρισµένο µέσο όρο δαπάνης αυτών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρό-
ταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαµβάνει υπόψη
της την γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουρ-
γικής απόφασης οικ.3457/2014 (Β΄ 64), καθορίζονται οι
ελάχιστοι ποσοστιαίοι στόχοι συνταγογράφησης γενο-
σήµων φαρµάκων κατά όγκο σε συσκευασίες. Οι στόχοι
προσδιορίζονται µε τη στατιστική επεξεργασία των δε-
δοµένων συνταγογράφησης των προηγούµενων ετών µε
βάση τη διαθεσιµότητα των γενοσήµων και τις κατανα-
λώσεις εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Τα όρια α-
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νά θεραπευτική οµάδα και τρόπο χορήγησης περιλαµβά-
νονται σε αναλυτικούς πίνακες στην οικεία υπουργική α-
πόφαση. Οι στόχοι αφορούν κάθε ιατρό που συνταγο-
γραφεί για τους ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του
γνωστοποιούνται µέσω του συστήµατος της ηλεκτρονι-
κής συνταγογράφησης. Οι στόχοι αυτοί ενσωµατώνο-
νται στο σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
και το σύστηµα ενηµερώνει καθηµερινά τον ιατρό για το
ποσοστό της συνταγογράφησης γενοσήµων στις θερα-
πευτικές κατηγορίες που έχει συνταγογραφήσει και το
µέσο ποσοστό του στόχου συνταγογράφησης γενοσή-
µων που έχει επιτευχθεί. Για τον υπολογισµό του στόχου
ανά θεραπευτική κατηγορία, λαµβάνεται υπόψη ότι σύµ-
φωνα µε τους υφιστάµενους στόχους το µερίδιο των γε-
νοσήµων φαρµάκων για εξωτερικούς ασθενείς πρέπει να
αυξηθεί κατ’ όγκο στο 60% έως το Μάρτιο του 2018. Οι
φαρµακοποιοί είναι υποχρεωµένοι κατά την εκτέλεση
συνταγών να ακολουθούν την διαδικασία που προβλέπε-
ται από το άρθρο 46, παρ. β΄ του ν. 4316/2014. Στις ανω-
τέρω διατάξεις υπάγονται και τα σκευάσµατα που έχουν
απολέσει το καθεστώς προστασίας τους και έχουν λιανι-
κή τιµή ή διαµορφώνουν λιανική τιµή µέσω έκπτωσης
προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ίση ή µικρότερη από το µέσο όρο
της λιανικής τιµής γενοσήµων σκευασµάτων ίδιας δρα-
στικής, µορφής, περιεκτικότητας και συσκευασίας µε α-
ναγωγή στη µηνιαία θεραπεία. Από την εφαρµογή της
παρούσης παραγράφου εξαιρείται η συνταγογράφηση
που αφορά σε χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου
(υπό αιµοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό µε-
ταµόσχευση), σε καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (µηχανι-
κή καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, µεταµόσχευση
καρδιάς), σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανε-
πάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, µη αντιρ-
ροπούµενη κίρρωση, µεταµόσχευση ήπατος), σε µεταµο-
σχευθέντες ρευστών ή συµπαγών οργάνων, σε καρκινο-
παθείς, σε πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, σε πά-
σχοντες από κυστική ίνωση και σε ασθενείς µε πνευµονι-
κή υπέρταση. Εξαιρούνται επίσης τα εµβόλια του Εθνι-
κού Προγράµµατος Εµβολιασµών για παιδιά και εφή-
βους, και τα φάρµακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει
ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µέσω των επιτροπών του. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, δύνανται να εξαιρούνται από την ε-
φαρµογή της παρούσης επιπλέον κατηγορίες ασθενών
και ειδικές κατηγορίες ιατρών, καθώς και περιοχές της
χώρας που έχουν περιορισµένο αριθµό ιατρών ειδικότη-
τας, µετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα µε απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να εξαιρούνται και µεµονωµένοι α-
σθενείς (µοναδικά ΑΜΚΑ) που αντιµετωπίζουν σοβαρά
προβλήµατα υγείας που απαιτούν τη λήψη δαπανηρών
θεραπειών. Σε αυτή τη περίπτωση τα αιτήµατα εξετάζο-
νται από την αρµόδια Ειδική Επταµελή Επιτροπή της υπ’
αριθµ. οικ. 12449/7.2.2014 (Β΄256) υπουργικής απόφα-
σης. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρό-
ταση της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουργικής από-
φασης οικ.3457/2014 (Β΄ 64), η οποία υποχρεωτικά εν-
σωµατώνει τους συνταγογραφικούς περιορισµούς της
Επιτροπής της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 3816/2010 (Επιτροπή Θετικής Λίστας), δύνανται
να εκδίδονται πρωτόκολλα συνταγογράφησης, η τήρηση
των οποίων καθίσταται υποχρεωτική για την αποζηµίωση
των φαρµάκων αυτών, καθώς υπόκεινται και σε έλεγχο
από τον Οργανισµό. Η ως άνω επιτροπή για την ανάπτυ-

ξη των πρωτοκόλλων προϋποθέσεων συνταγογράφησης
λαµβάνει υπόψη της επιστηµονικά κριτήρια, συµπεριλαµ-
βανοµένων στοιχείων επιδηµιολογικής συχνότητας (επι-
πολασµός και επίπτωση) και αναγκών κάλυψης σε νό-
σους και νοσηλείες, καθώς επίσης και οικονοµικά κριτή-
ρια, στα οποία συµπεριλαµβάνεται η δηµοσιονοµική επί-
πτωση της αποζηµίωσης του φαρµάκου βάσει της τιµής
αποζηµίωσης, όπως εκάστοτε καθορίζεται. Για την εφαρ-
µογή της παρούσας διάταξης, η Επιτροπή Διαπραγµά-
τευσης που ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3 του ν.
4208/2013 (Α΄252) στέλνει άµεσα το τυχόν αποτέλεσµα
της διαπραγµάτευσης στην Επιτροπή Θετικής Λίστας για
να ενσωµατωθούν στις εισηγήσεις της. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας καθορίζεται µέγιστο όριο παράκαµψης
των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης σε µηνιαία βάση,
µετά από πρόταση της Επιτροπής του άρθρο 15 τηςυ-
πουργικής απόφασης οικ.3457/2014 (Β΄64).

4. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που προβλέπο-
νται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου,
σε ποσοστό άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ο ιατρός κα-
λείται από τη Διεύθυνση Φαρµάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να δι-
καιολογήσει τη συνταγογράφησή του, δίνοντας έγγρα-
φες εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση του
σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται
η παράβαση που διαπιστώθηκε. Σε περίπτωση µη επαρ-
κούς αιτιολόγησης της υπέρβασης, το Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, ως εξής:
α) Σε ποσοστό απόκλισης από 10,01 % έως 20 % επι-

βάλλεται πρόστιµο ύψους 2.000 ευρώ. Σε περίπτωση ε-
πανάληψης της ίδιας παράβασης εντός του ανωτέρω εύ-
ρους ποσοστών, τότε επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 2.000
ευρώ πολλαπλασιαζόµενο κάθε φορά µε συντελεστή ίσο
µε τον αύξοντα αριθµό της επανάληψης της παράβασης.
Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης εντός του
ανωτέρω εύρους ποσοστών, επιβάλλεται σωρευτικά µε
το προαναφερόµενο χρηµατικό πρόστιµο και προσωρι-
νός αποκλεισµός από την συνταγογράφηση σε ασφαλι-
σµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από δύο (2) µήνες µέχρι έξι (6)
µήνες.
β) Σε ποσοστό απόκλισης από 20,01 % έως 30%, επι-

βάλλεται πρόστιµο ύψους 3.000 ευρώ. Σε περίπτωση ε-
πανάληψης της ίδιας παράβασης εντός του ανωτέρω εύ-
ρους ποσοστών, τότε επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 3.000
ευρώ πολλαπλασιαζόµενο κάθε φορά µε συντελεστή ίσο
µε τον αύξοντα αριθµό της επανάληψης της παράβασης.
Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης εντός του
ανωτέρω εύρους ποσοστών, επιβάλλεται σωρευτικά µε
το προαναφερόµενο χρηµατικό πρόστιµο και προσωρι-
νός αποκλεισµός από την συνταγογράφηση σε ασφαλι-
σµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από έξι (6) µήνες µέχρι δώδεκα
(12) µήνες.
γ) Σε ποσοστό απόκλισης πάνω από 30,01 %, επιβάλ-

λεται πρόστιµο ύψους 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανά-
ληψης της ίδιας παράβασης πάνω από το ανωτέρω πο-
σοστό, τότε επιβάλεται πρόστιµο ύψους 5.000 ευρώ
πολλαπλασιαζόµενο κάθε φορά µε συντελεστή ίσο µε
τον αύξοντα αριθµό της επανάληψης της παράβασης.
Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης πάνω από
το ανωτέρω ποσοστό, επιβάλλεται σωρευτικά µε το προ-
αναφερόµενο χρηµατικό πρόστιµο και 
ι) ως προς τους συµβεβληµένους µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ια-

τρούς, οριστική καταγγελία της σύµβασης και οριστικός
αποκλεισµός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισµέ-

49



νους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή 
ιι) ως προς τους µη συµβεβληµένους µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ιατρούς, οριστικός αποκλεισµός από την συνταγογράφη-
ση σε ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5.  Για την αξιολόγηση της συνταγογραφικής συµπερι-
φοράς των ιατρών της Επικράτειας οι ιατροί ταξινοµού-
νται σύµφωνα µε την ειδικότητα τους και την περιοχή
που συνταγογραφούν. Η αξιολόγηση της συνταγογρά-
φησης γίνεται σε µηνιαία βάση λαµβάνοντας υπόψη τα
παρακάτω κριτήρια:
α. Ο «αριθµός των συνταγών» που εκδίδονται από τον

ιατρό. 
β. Το «µέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισµένο» σε

σχέση µε αυτό της ειδικότητα του ιατρού που συνταγο-
γραφεί.
γ. Η «µέση δαπάνη» ανά συνταγή σε σχέση µε αυτό

της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.
δ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών

ουσιών» σε σχέση µε αυτό της ειδικότητας του ιατρού
που συνταγογραφεί.
ε. Το «ποσοστό συνταγογράφησης ανά δραστική ου-

σία (ΑΤC5)» για τις πρώτες 10 που συνταγογραφεί σε
σχέση µε αυτό της ειδικότητας του.
στ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική

οµάδα (ATC4)» για τις πρώτες 10 που συνταγογραφεί σε
σχέση µε αυτό της ειδικότητας του.
ζ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης εκτός εγκεκριµέ-

νων ενδείξεων και δοσολογίας» σε σχέση µε αυτό της
ειδικότητας του.
η. Το «ποσοστό εµβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρµα-

κευτική εταιρεία» σε σχέση µε αυτό της ειδικότητας του.
θ. Το «ποσοστό δαπάνης των πέντε περισσότερο δα-

πανηρών ασφαλισµένων ως προς το σύνολο της δαπά-
νης συνταγογράφησης» σε σχέση µε αυτό της ειδικότη-
τας του.
ι. Το «ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά φαρµακείο»

σε σχέση µε αυτό του συνόλου των ιατρών.
Ο έλεγχος των ανωτέρω κριτηρίων από α έως θ, τα ο-

ποία δύνανται να εξειδικεύονται µε αποφάσεις του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε την παρακά-
τω διαδικασία: Για κάθε ιατρό µε την ίδια ειδικότητα υπο-
λογίζεται η τιµή του εκάστου κριτηρίου από α έως ι. Σε έ-
λεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται οι ιατροί,
των οποίων η τιµή ενός κριτηρίου από α έως θ ανωτέρω,
βρίσκεται στο υψηλότερο 1% ποσοστό επί του συνόλου
τιµών που λαµβάνονται από όλους τους ιατρούς της ί-
διας ειδικότητας για κάθε κριτήριο χωριστά. Επίσης, σε
έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται οι ιατροί,
των οποίων η τιµή του κριτηρίου ι ανωτέρω, βρίσκεται
στο υψηλότερο 1% ποσοστό επί του συνόλου τιµών που
λαµβάνονται από όλους τους ιατρούς όλων των ειδικο-
τήτων για το κριτήριο αυτό. 
Στις περιπτώσεις που ο ιατρός υπερβαίνει το όριο σε

ένα από τα κριτήρια σε ποσοστό παραπάνω από το 10%,
ακολουθείται η διαδικασία προηγούµενης ακρόασης και
επιβάλλονται, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγή-
σεις, τα πρόστιµα που προβλέπονται στην παράγραφο 4
του παρόντος άρθρου, µε εξαίρεση τις προβλεπόµενες
στην παράγραφο αυτή κυρώσεις περί προσωρινού ή ορι-
στικού αποκλεισµού από την συνταγογράφηση ή περί ο-
ριστικής καταγγελίας της σύµβασης.
Στις περιπτώσεις που ένας ιατρός ξεπερνάει το όριο

σε τουλάχιστον τρία από τα δέκα ανωτέρω κριτήρια σε
ποσοστό παραπάνω από το 10%, ακολουθείται η διαδι-

κασία προηγούµενης ακρόασης και επιβάλλονται, εφό-
σον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις, όλες οι κυρώ-
σεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος
άρθρου.
Για την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων,

ως όριο τίθεται η ανώτερη τιµή η οποία αντιστοιχεί στο
99% των µη ελεγχόµενων ιατρών.

6. Ο έλεγχος της εκτέλεσης των συνταγών από τα ι-
διωτικά φαρµακεία λαµβάνει χώρα µε βάση τους κάτωθι
δείκτες αξιολόγησης:
α. Ποσοστό συνταγών εκτέλεσης συγκεκριµένου ια-

τρού στο φαρµακείο.
β. Ποσοστό εµβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρµακευτι-

κή εταιρεία.
γ. Ποσοστό γενοσήµων.
Ο έλεγχος των κριτηρίων α και β γίνεται µε την παρα-

κάτω διαδικασία: Για κάθε ιδιωτικό φαρµακείο προσδιορί-
ζεται ο ιατρός ή η φαρµακευτική εταιρεία µε τη µεγαλύ-
τερη ποσόστωση στην συνταγογράφηση ή τα εµβαλλά-
για φαρµάκων αντίστοιχα. Σε έλεγχο της συνταγογρά-
φησης υποβάλλονται τα ιδιωτικά φαρµακεία, των οποίων
η τιµή ενός κριτηρίου α ή β ανωτέρω, βρίσκεται στο υψη-
λότερο 1% ποσοστό επί του συνόλου τιµών που λαµβά-
νονται από όλα τα φαρµακεία για κάθε κριτήριο χωριστά.
Ο έλεγχος του κριτηρίου γ γίνεται µε την παρακάτω

διαδικασία: Για κάθε ιδιωτικό φαρµακείο προσδιορίζεται
το ποσοστό της αξίας πώλησης των γενοσήµων σε σχέ-
ση µε το συνολικό ποσό της αξίας πώλησης των λοιπών
φαρµάκων. Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλο-
νται τα ιδιωτικά φαρµακεία, των οποίων η τιµή του κριτη-
ρίου γ ανωτέρω, βρίσκεται στο χαµηλότερο 1% ποσοστό
επί του συνόλου των τιµών που λαµβάνονται από όλα τα
φαρµακεία για το κριτήριο αυτό.
Στις περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου σε κάποιο από

τα κριτήρια, σε ποσοστό πάνω από 10%, πραγµατοποιεί-
ται έλεγχος για το κριτήριο που έχει υπερβεί το φαρµα-
κείο, καθώς και επί του συνόλου των συνταγών του φαρ-
µακείου. Οι φαρµακοποιοί καλούνται σύµφωνα µε τη δια-
δικασία προηγούµενης ακρόασης που περιγράφεται
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και σε περί-
πτωση που οι εξηγήσεις δεν κρίνονται επαρκείς, επιβάλ-
λονται τα πρόστιµα που προβλέπονται στην παράγραφο
5 του παρόντος άρθρου κατ’ αναλογία των αντίστοιχων
στην παράγραφο 5 περιπτώσεων υπέρβασης. Για την ε-
φαρµογή του προηγούµενου εδαφίου στα ιδιωτικά φαρ-
µακεία, ως προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός από τη
συνταγογράφηση νοείται ο προσωρινός ή οριστικός απο-
κλεισµός από την εκτέλεση των συνταγών. Για την ε-
φαρµογή της προηγούµενης παραγράφου, ως όριο τίθε-
ται η ανώτερη τιµή η οποία αντιστοιχεί στο 99% των µη
ελεγχόµενων φαρµακοποιών.
Το τυχόν επιβαλλόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο

παρακρατείται από οποιονδήποτε από τους επόµενους
λογαριασµούς συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του φαρµακοποιού,
και αν δεν υποβληθεί νεότερος το ποσό εισπράττεται κα-
τά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσό-
δων ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

7. Κατά των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων των
προηγούµενων παραγράφων, οποιοσδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον µπορεί να ασκήσει, µέσα σε τριάντα (30) ηµέ-
ρες από την κοινοποίηση ή από την αποδεδειγµένα λήψη
γνώσης, ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού
Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας έχει αρµοδιότητα να αποφα-
σίσει αιτιολογηµένα επί της προσφυγής, ακυρώνοντας
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εν µέρει ή εν όλω την πράξη επιβολής κυρώσεων, εντός
τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, σε διαφορετι-
κή περίπτωση τεκµαίρεται ότι έχει απορριφθεί αυτή σιω-
πηρώς. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής κα-
θώς και η άσκησή της δεν αναστέλλουν τις αποφάσεις
διοικητικών κυρώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ο Υπουργός Υ-
γείας δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή του να ανα-
στείλει τις σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε
περίπτωση εµπρόθεσµης άσκησης ενδικοφανούς προ-
σφυγής από πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον, ε-
φόσον συντρέχουν µία από τις εξής περιπτώσεις: 
α) Η ενδικοφανής προσφυγή είναι προδήλως βάσιµη ε-

πί της ουσίας της.
β) Η ζηµία που πρόκειται να υποστεί ο προσφεύγων,

σταθµιζόµενη προς το δηµόσιο συµφέρον, είναι µη επα-
νορθώσιµη. Οι παραβάσεις των φαρµακοποιών και των
ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Φαρµακευτικό
και Ιατρικό Σύλλογο αντίστοιχα. 

Άρθρο 94
Υποστηρικτικοί χώροι φαρµακαποθηκών

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2004 (Α΄68), αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«1. Η φαρµακαποθήκη είναι ανεξάρτητος ενιαίος χώ-
ρος ευρισκόµενος σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (ηµιυ-
πόγειο, ισόγειο, ένα ή περισσότερους ορόφους), ο οποί-
ος διαθέτει φυσικό και τεχνητό φωτισµό, αερισµό, απο-
χέτευση, κλιµατισµό, ψυκτικούς χώρους, είναι σύµφω-
νος µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις και διαθέ-
τει άδεια χονδρικής πώλησης φαρµάκων από τον Ε.Ο.Φ..
Επιτρέπεται η λειτουργία ενός ή περισσοτέρων υπο-

στηρικτικών αποθηκευτικών χώρων φαρµακαποθήκης,
είτε σε διαφορετικό και ανεξάρτητο κτήριο ευρισκόµενο
εντός της ίδιας περιφέρειας, είτε σε άλλη περιφέρεια α-
πό αυτήν στην οποία βρίσκεται η έδρα της φαρµακαπο-
θήκης, υποκείµενων στις ίδιες προδιαγραφές που ορίζο-
νται για τον κύριο χώρο. Ο κάτοχος άδειας χονδρικής
πώλησης φαρµάκων από εγκαταστάσεις φαρµακαποθή-
κης τηρεί υποχρεωτικά τους όρους της άδειάς του και
της φαρµακευτικής νοµοθεσίας, τις κατευθυντήριες
γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ορθή
πρακτική διανοµής φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση, και
έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα οχήµατα και ο
χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός για τη διανοµή, αποθή-
κευση ή το χειρισµό των φαρµάκων είναι κατάλληλα για
τη σχετική χρήση, και εξοπλισµένα έτσι ώστε τα µεταφε-
ρόµενα φάρµακα να µην εκτίθενται σε συνθήκες που να
µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητά τους και να φθεί-
ρουν την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία τους.» 

Άρθρο 95
Τιµολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1.α. Τα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφια της
περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του
ν. 4461/2017 (Α΄38) αντικαθίστανται ως εξής:

« Η ισχύς του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από
1.6.2017. Σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά άπαξ ετησίως, δηλώνονται οι
τρεις χαµηλότερες τιµές αγοράς του συγκεκριµένου εί-
δους (αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό ή διατροφικό σκεύα-
σµα ή είδη πρόσθετης περίθαλψης, εξαιρουµένων των

τεχνητών µελών και θεραπευτικών µέσων), µε τις οποίες
αυτό (µε τη συγκεκριµένη περιεκτικότητα και συσκευα-
σία) κοστολογείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τι-
µή αποζηµίωσης του προϊόντος προσδιορίζεται κατ’ α-
νώτατο όριο από το µέσο όρο των τριών χαµηλότερων
τιµών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά
τα λοιπά ισχύει η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016
(Α΄ 241). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση
των προηγούµενων εδαφίων ο Οργανισµός απέχει από
τον καθορισµό και την καταβολή αποζηµίωσης για το οι-
κείο προϊόν, ενώ παράλληλα δύναται να προµηθευτεί
προϊόντα µιας κατηγορίας µε διαγωνιστική διαδικασία
και να τα διαθέσει από τα φαρµακεία του.»
β. Μετά το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ.

1 του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 προστίθεται εδάφιο
ως εξής: 

«Η ισχύς του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από
1.6.2017.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του
ν. 4461/2017 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:

«Δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2017 έως
30.4.2017 και αφορούν είδη που χορηγήθηκαν σε ασφα-
λισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από παρόχους που σύναψαν
σύµβαση µε τον Οργανισµό έως 30.4.2017, θεωρούνται
νόµιµες και εκκαθαρίζονται.»

Άρθρο 96
Τροποποίηση του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων

από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 262)

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3730/2008 (Α΄262) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επι-
χειρήσεων µαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυ-
χής,».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. Η τοποθέτηση προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή
σε προθήκες οι οποίες βρίσκονται εντός του καταστήµα-
τος µετά το χώρο των ταµείων και στις οποίες παρέχεται
πρόσβαση µε τη µεσολάβηση προσωπικού του καταστή-
µατος, τηρουµένων των διατάξεων της εθνικής και κοι-
νοτικής νοµοθεσίας. 
Εξαιρούνται τα καταστήµατα αφορολόγητων ειδών, τα

περίπτερα και τα καταστήµατα που πωλούν αποκλειστι-
κά προϊόντα καπνού.»

Άρθρο 97
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται:
α. το άρθρο 10 και οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου

17 του π.δ. 84/2001 (Α΄70), 
β. το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 και οι παρά-

γραφοι 2 και 5 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α΄228),
γ. η υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. ΔΥΓ3/ Γ.Π.οικ.

70519/2014 (Β΄ 2243), 
δ. το άρθρο 13 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ.

οικ. 3457/2014 (Β΄64), 
ε. η παράγραφος 5 του άρθρου 2, το πρώτο, δεύτερο,

τρίτο, τέταρτο, πέµπτο, έκτο, έβδοµο και όγδοο εδάφιο
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της παρ.6 του άρθρου 2 και το πέµπτο εδάφιο της παρ.7
της υπ’αριθµ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/25.10.2012 υπουργι-
κής απόφασης (Β΄2912).
στ. Το άρθρο 45 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).
2. Από την 1.1.2017 καταργείται η παρ. 8 της υποπαρα-

γράφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου ν.
4254/2014 (Α΄85).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 98

Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«5. Οι κάθε είδους αποδοχές των θέσεων των Διοικη-
τικών Γραµµατέων και των Τοµεακών Γραµµατέων αντι-
στοιχούν στις αποδοχές των Γενικών Γραµµατέων, όπως
προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου
9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι κάθε είδους αποδοχές
των θέσεων των Αναπληρωτών Διοικητικών Γραµµατέων
και Ειδικών Τοµεακών Γραµµατέων αντιστοιχούν στις α-
ποδοχές των Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων, όπως
προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου
9 του ν. 4354/2015.

Άρθρο 99

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως έχει τροποποιηθεί µε την
παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4464/2017 (Α΄ 46), προ-
στίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητες
των τµηµάτων και τα µέλη εκάστου τµήµατος.»

Άρθρο 100

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016
(Α΄224) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για το έτος 2017, οι Υπηρεσίες αποστέλλουν στην
Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήµατά τους για
κάλυψη θέσεων µε µετάταξη ή απόσπαση, από 1η Σε-
πτεµβρίου έως 15 Σεπτεµβρίου.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4456/2017 (Α΄24), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετατάξεις για τις οποίες εκδίδεται ανακοίνωση-
πρόσκληση ή υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου µέχρι
και 31.7.2017, δύνανται να ολοκληρωθούν σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4456/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τακτικοί υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανή-
κουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες
δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
και Ν.Π.Ι.Δ., µετά από ανακοίνωση-πρόσκληση που εκδό-
θηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να µεταταχθούν
στην υπηρεσία που είναι αποσπασµένοι, µε αίτηση που
υποβάλλουν µέχρι και 31.7.2017, µε τη διαδικασία, τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προη-
γούµενη παράγραφο.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4456/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Αποσπάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση του
υπαλλήλου ή εκδίδεται ανακοίνωση-πρόσκληση µέχρι
και 31.7.2017 διενεργούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κατά τις 2.12.2016 διατάξεις. Οι κατά τα ανωτέρω διε-
νεργούµενες αποσπάσεις, λήγουν αυτοδικαίως στις
15.4.2018.»

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, όπως ι-
σχύει, προστίθεται περίπτωση κα΄ ως εξής:

«κα) σε Γραφεία Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανι-
σµού Τουρισµού (ΕΟΤ) του άρθρου 23 του π.δ. 343/2001
(Α΄231), όπως ισχύει, για υπαλλήλους του Υπουργείου
Τουρισµού.»

6. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 38 του
ν. 4456/2017, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως ε-
ξής:

«3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται α-
πό την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του Ενιαίου Συ-
στήµατος Κινητικότητας, στις 15.9.2017, οι διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180), της
παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226), µε εξαί-
ρεση τις περιπτώσεις µετάθεσης και µετάταξης σε κλά-
δο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός
του ίδιου φορέα, της παρ. 16 του άρθρου ένατου του
ν. 4057/2012 (Α΄54), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007
(Α΄263), της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002
(Α΄220), όπως προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 284
του ν. 3852/2010 (Α΄87), τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26), τα άρθρα 73,
74, 78, 79, 181, 182, 184 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄143),
τα άρθρα 246 και 247 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και το άρ-
θρο 58 του ν. 3979/2011 (Α΄138).»

7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 του ν. 4440/2016,
µετά τη φράση «Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού», προστίθεται η
φράση «, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ., εφόσον ανήκουν στη Γενική
Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυ-
βέρνησης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 101
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄94)

για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

1. Η παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. α. Τα ετήσια ποσοστά αποµείωσης σε σχέση µε τον
Αύγουστο του 2015, του µεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λια-
νική αγορά του διασυνδεδεµένου συστήµατος, µέχρι και
το έτος 2019 καθορίζονται ως εξής:

(αα) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες µονάδες
(8%), µε σκοπό το µερίδιο της ΔΕΗ να αντιστοιχεί σε
87,24%.

(ββ) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες µονάδες
(12%), µε σκοπό το µερίδιο της ΔΕΗ να αντιστοιχεί σε
75,24%.

(γγ) Για το έτος 2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες µονάδες
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(13%), µε σκοπό το µερίδιο της ΔΕΗ να αντιστοιχεί σε
62,24%.

(δδ) Για το έτος 2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες µονάδες
(13%), µε σκοπό το µερίδιο της ΔΕΗ να αντιστοιχεί σε
49,24%.
β. Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς

δηµοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, µε τα ακόλου-
θα ποσοστά επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέρ-
γειας του διασυνδεδεµένου συστήµατος του προηγού-
µενου έτους:

(αα) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες µονάδες
(8%).

(ββ) Για το έτος 2017: Δεκαέξι ποσοστιαίες µονάδες
(16%). Η φυσική παράδοση τεσσάρων ποσοστιαίων µο-
νάδων (4%) εκ της ποσότητας του έτους 2017 άρχεται
την 1η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.

(γγ) Για το έτος 2018: Δεκαεννέα ποσοστιαίες µονά-
δες (19%). Η φυσική παράδοση έξι ποσοστιαίων µονά-
δων (6%) εκ της ποσότητας του έτους 2018 άρχεται την
1η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.

(δδ) Για το έτος 2019: Είκοσι δύο ποσοστιαίες µονά-
δες (22%). Η φυσική παράδοση εννέα ποσοστιαίων µο-
νάδων (9%) εκ της ποσότητας του έτους 2019 άρχεται
την 1η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 η φρά-
ση «του τρίτου εξαµήνου από την παρέλευση του εξαµή-
νου αναφοράς», αντικαθίσταται από τη φράση «του πρώ-
του εξαµήνου από την παρέλευση του εξαµήνου αναφο-
ράς». 

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 η φρά-
ση, «του τρίτου εξαµήνου από την παρέλευση του εξα-
µήνου αναφοράς», αντικαθίσταται από τη φράση «του
πρώτου εξαµήνου από την παρέλευση του εξαµήνου α-
ναφοράς». 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 139 του
ν. 4389/2016 µετά τις λέξεις «Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας», απαλείφονται οι λέξεις «κοινή υπουργική από-
φαση».

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 139 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται ε-
ντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
και αναθεωρείται κατά το µήνα Ιούνιο εκάστου έτους,
λαµβάνοντας υπόψη τις δηµοσιευµένες οικονοµικές κα-
ταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. της προηγούµενης χρήσης και
το αναθεωρηµένο κόστος αγοράς δικαιωµάτων εκπο-
µπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως προσδιορίζεται στην
παράγραφο 5.»

Άρθρο 102
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄94) 

για ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας εγκρίνεται το καταστατικό της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ
ΑΕ, στο οποίο ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν το
µετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή µείωση
του µετοχικού κεφαλαίου, τα δικαιώµατα του µετόχου,
τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρ-
µοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συµβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανοµή των κερδών, τις

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκα-
θάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, όπως και κάθε
άλλο σχετικό θέµα που προβλέπεται από την κείµενη νο-
µοθεσία για τις ανώνυµες εταιρίες, ιδίως του κ.ν.
2190/1920 (Α΄28).»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 145 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον Υ-
πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον νόµιµο εκ-
πρόσωπό του.»

Άρθρο 103
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄179)

Το άρθρο 63Α του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθη-
κε µε την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παρ.
Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012 και αντικατα-
στάθηκε δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.
4111/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ειδικώς όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο οποίος
συστάθηκε µε το π.δ. 33/2007 (Α΄31) κατ’ εξουσιοδότη-
ση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (Α’
313), δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και
63 για τους διαχωρισµένους Διαχειριστές Συστηµάτων
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, για όσο διάστηµα η ΔΕΠΑ
Α.Ε. εξακολουθεί να συµµετέχει στο µετοχικό του κεφά-
λαιο. Στην περίπτωση αυτή στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις των άρθρων 63Β ως και 63Θ και η παρά-
γραφος 4 του άρθρου 63 Ι.

2. Μέχρι την 31.12.2017 το 66% των µετοχών που κα-
τέχει η ΔΕΠΑ Α.Ε. επί του µετοχικού κεφαλαίου του ΔΕ-
ΣΦΑ Α.Ε. θα πωληθεί και µεταβιβαστεί µέσω διεθνούς
διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙ-
ΠΕΔ Α.Ε.) και το υπόλοιπο 34% θα µεταβιβαστεί στο Ελ-
ληνικό Δηµόσιο. Το πωλούµενο ποσοστό του 66% του
προηγούµενου εδαφίου, θα αποτελείται, µετά τη µεταβί-
βαση των µετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ Α.Ε. επί του µε-
τοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στους µετόχους
της, από το 35% των µετοχών που θα αντιστοιχεί στη
συµµετοχή της ΕΛΠΕ Α.Ε. επί του µετοχικού κεφαλαίου
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και το 31% των µετοχών που θα αντι-
στοιχεί στη συµµετοχή του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. επί του µετοχι-
κού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε..
Οι όροι συµµετοχής στην εν λόγω διαγωνιστική διαδι-

κασία των υποψήφιων επενδυτών πρέπει να εξασφαλί-
ζουν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ύπαρξη σχε-
τικής τεχνογνωσίας µεταξύ των µετόχων του ΔΕΣΦΑ
Α.Ε.. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να έχουν την ιδιό-
τητα Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς πιστοποιηµέ-
νου µε τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας
2009/73/ΕΚ και να είναι µέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
(ΕΝΤSO-G), ή να αποτελούν κοινοπραξίες, στις οποίες
τουλάχιστον ένα µέλος τους θα πρέπει να έχει πιστοποι-
ηθεί ως Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς σύµφωνα
µε τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας
2009/73/ΕΚ, να είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Διαχειριστών Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
(ΕΝΤSO-G) και να ασκεί τουλάχιστον από κοινού έλεγχο
της κοινοπραξίας µε τα λοιπά µέλη αυτής υπό την έννοια
του Κανονισµού 139/2004/ΕΚ.
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3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγρά-
φου 2 του παρόντος εφαρµόζονται και στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
υποχρεωτικά οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 104

1. Oι παράγραφοι 4, 5, 10 και 11 του άρθρου 2 του
ν. 3887/2010 (Α΄ 174), όπως ισχύει, καταργούνται. 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123)
καταργείται. 

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 14 του
ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές
εµπορευµατικές µεταφορές µπορούν να θέτουν σε κυ-
κλοφορία, για κάθε ρυµουλκό όχηµα Δ.Χ. που κατέχουν,
απεριόριστο αριθµό ρυµουλκούµενων ή ηµι-ρυµουλκού-
µενων οχηµάτων.» 

4. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 3 του ν. 3887/2010 η φράση «του π.δ. 91/1988
(Α΄ 42)» αντικαθίσταται από τη φράση «σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου ΙΕ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει.» και διαγράφονται
το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο. 

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ββ΄ της υποπα-
ραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στην περίπτωση αυτή, το φορτηγό που µισθώνεται θα
πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του µε-
ταφορικού έργου του µισθωτή.» 

6. Οι αποφάσεις του Υφυπουργού και του Υπουργού Υ-
ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων αντιστοίχως µε α-
ριθµ. Β1/οικ/38810/3156/2014 «Οικονοµική επιφάνεια µε-
ταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της άδειας άσκη-
σης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων»
(Β΄1809) και µε αριθµ. Β1/13082/1410/2012 «Απόδειξη
της οικονοµικής επιφάνειας για την έκδοση Άδειας Οδι-
κών Μεταφορών» (Β΄888) καταργούνται. 

7. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010, όπως ισχύ-
ει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Το ύψος της οικονοµικής επιφάνειας για την έκδο-
ση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφο-
ρέα εµπορευµάτων για κάθε µεταφορέα, ανεξαρτήτως
της ηµεροµηνίας εισόδου του στο επάγγελµα και του τύ-
που της µεταφορικής επιχείρησης, ορίζεται στο ποσό
των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιµοποιείται
µόνο ένα όχηµα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κά-
θε επιπλέον χρησιµοποιούµενο όχηµα. Το ύψος της οι-
κονοµικής επιφάνειας αποδεικνύεται ως εξής:
α) Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει στην κυριότητά

της Φ.Δ.Χ., µε βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνο-
µα της µεταφορικής επιχείρησης σε µια ή περισσότερες
τράπεζες που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν νό-
µιµα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βε-
βαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί µέχρι µία (1) εβδοµάδα
πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας ά-
σκησης επαγγέλµατος και σε αυτήν εµφανίζονται τα
στοιχεία της µεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υ-
πόλοιπο τουλάχιστον ίσο µε τα ποσά αυτής της περίπτω-
σης ή µε εγγυητική επιστολή τράπεζας που είναι εγκατε-

στηµένη και λειτουργεί νόµιµα σε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει στην κυριό-

τητά της Φ.Δ.Χ., µε εγγυητική επιστολή τράπεζας που εί-
ναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα σε κράτος µέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η επιχείρηση αποκτή-
σει την κυριότητα Φ.Δ.Χ. εφαρµόζεται η διάταξη της πε-
ρίπτωσης α΄.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-

ρών επιτρέπεται να αναπροσαρµόζονται τα παραπάνω
ποσά.» 

Άρθρο 105

1. Στις παραγράφους 6 και 11 του άρθρου 1 του
ν. 4427/2016 (Α΄ 188) η φράση «Συνθήκης του Σικάγο»
αντικαθίσταται από τη φράση «Σύµβασης του Σικάγο».

2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου
1 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση
κοινών κανόνων στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας
και του Κανονισµού (ΕΕ) 139/2014 της Επιτροπής για τη
θέσπιση απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για τα
Αεροδρόµια.»

3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου
1 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα Αερολιµενι-
κά Τέλη,».

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρθρου
1 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη χάραξη του
πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ου-
ρανού, του Κανονισµού 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την παροχή υ-
πηρεσιών Αεροναυτιλίας και του Εκτελεστικού Κανονι-
σµού (ΕΕ) 391/2013 της Επιτροπής για τον καθορισµό
κοινού συστήµατος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπη-
ρεσιών.»

5. Μετά από την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου
1 του ν. 4427/2016 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) η εθνική αρµόδια αρχή ασφάλειας από έκνοµες ε-
νέργειες, για τους σκοπούς του Κανονισµού (ΕΚ)
300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου για την θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της
ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και του παραρτή-
µατος 17 της Σύµβασης του Σικάγο για την Πολιτική Αε-
ροπορία.»

Άρθρο 106

1. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. Γ΄ του άρθρου 4 του
ν. 4427/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ζ. Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθµισης και Εποπτείας
της Οικονοµικής Λειτουργίας των Αερολιµένων.» 

2. Στο άρθρο 4 του ν. 4427/2016 προστίθεται παρ.
«Δ΄» ως εξής:

«Δ. Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί αυτο-
τελές Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβου-
λίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).»

Άρθρο 107

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4427/2016 η φράση
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«Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιµένων» αντικαθίσταται α-
πό τη φράση «Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθµισης και Ε-
ποπτείας της Οικονοµικής Λειτουργίας των Αερολιµέ-
νων». 

Άρθρο 108

Μετά από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4427/2016
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Εντός των Αεροδροµίων, η Διεύθυνση Αεροπορι-
κών Αρχών Περιφερειακών Αεροδροµίων και Αεροπορι-
κής Αρχής Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (ΔΑΑ) εκπρο-
σωπεί την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η στελέχωση
της εν λόγω Διεύθυνσης γίνεται από µόνιµους υπαλλή-
λους του Κλάδου ΠΕ1 Αερολιµενικών ή υπαλλήλους ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ειδικότητας ΠΕ Α-
ερολιµενικών.»

Άρθρο 109

Προστίθεται άρθρο 25Α, µετά το άρθρο 25 του ν.
4427/2016, ως εξής:

«Άρθρο 25Α 
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Νοµικού Συµβούλου
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στην Αρχή 

Πολιτικής Αεροπορίας

1. Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) συνιστά-
ται αυτοτελές Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το οποίο λειτουργεί
σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις και στε-
λεχώνεται µε ένα Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, ένα
Πάρεδρο και ένα Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.. 

2. Στην αρµοδιότητα του Γραφείου Νοµικού Συµβού-
λου της Α.Π.Α. ανήκει η δικαστική και η εν γένει νοµική
υποστήριξη της Αρχής, καθώς και η γνωµοδότηση επί ε-
ρωτηµάτων που υποβάλλονται από τον Διοικητή της. 

3. Οι οργανικές θέσεις των Νοµικών Συµβούλων του
Κράτους, των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. και των Δικαστικών
Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά µία για κάθε
βαθµό. 

4. Η γραµµατειακή υποστήριξη και η αναγκαία υλικοτε-
χνική υποδοµή, για τη λειτουργία του Γραφείου του Νο-
µικού Συµβούλου παρέχεται από την Α.Π.Α.» 

Άρθρο 110

Μετά την παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4427/2016 προ-
στίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί
αυτοτελές Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).»

Άρθρο 111

Στο άρθρο 61 του ν. 4427/2016 επέρχονται οι ακόλου-
θες τροποποιήσεις:

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου Α΄ αντικαθίσταται
ως εξής: 

«γ. Τον καθορισµό διαδικασιών διευκολύνσεων στους
αερολιµένες που διαχειρίζεται η Υ.Π.Α.» 

2. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου Α΄ η λέξη «εκ-

πόνηση» αντικαθίσταται από την λέξη «εφαρµογή» και η
φράση «εισήγηση για την έγκριση» αντικαθίσταται από
τη λέξη «εφαρµογή».

3. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου Α΄ η φράση
«καθιέρωση κριτηρίων» αντικαθίσταται από τη λέξη
«διαδικασία».

4. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου Α΄ η φράση
«εκπόνηση απαιτήσεων και προδιαγραφών» αντικαθί-
σταται από τη φράση «εφαρµογή του».

5. Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου Α΄ η φράση
«τον καθορισµό» αντικαθίσταται από τη φράση «την ει-
σήγηση για την καθιέρωση και εφαρµογή» και η φράση
«την εποπτεία λειτουργίας αερολιµενικών υπηρεσιών»
διαγράφεται.

6. Στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου Α΄ η λέξη «εκ-
πόνηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρµογή».

7. Στην περίπτωση ια της παραγράφου Α΄ η λέξη «εκ-
πόνηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρµογή». 

8. Στην περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου Α΄ η φράση
«καθιέρωση κριτηρίων» αντικαθίσταται από τη φράση
«εισήγηση θεµάτων».

9. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου Β΄ η φράση
«πολιτική και το σχεδιασµό» αντικαθίσταται από τη λέξη
«εφαρµογή» και η λέξη «ανάπτυξη» αντικαθίσταται από
την λέξη «εφαρµογή».

10. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου Β΄ η λέξη «α-
νάπτυξη» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρµογή» και η
φράση «εκπόνηση µελετών και» αντικαθίσταται από τη
φράση «µέριµνα για».

11. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου Β΄ η φράση
«τον καθορισµό απαιτήσεων» αντικαθίσταται από τη
φράση «τη µέριµνα της».

12. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου Β΄ αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«δ. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης
της συµµόρφωσης στο πλαίσιο του προβλεπόµενου εσω-
τερικού ποιοτικού ελέγχου.» 

13. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου Β΄ η φράση
«που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης» δια-
γράφεται.

14. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου Β΄ διαγράφεται
και οι επόµενες περιπτώσεις αναριθµούνται αναλόγως. 

15. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου Β΄ διαγράφεται
και οι επόµενες περιπτώσεις αναριθµούνται αναλόγως. 

16. Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου Β΄ διαγράφεται
και οι επόµενες περιπτώσεις αναριθµούνται αναλόγως.

17. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου Β΄ διαγράφεται
και οι επόµενες περιπτώσεις αναριθµούνται αναλόγως. 

18. Στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου Β΄, αναριθ-
µούµενη σε περίπτωση ι΄, η φράση «τη Διεύθυνση Ηλε-
κτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας» αντικαθίσταται α-
πό τη φράση «άλλες Διευθύνσεις».

19. Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου Β΄, αναριθµού-
µενη σε περίπτωση ια΄, αντικαθίσταται ως εξής: 

«ια. Την παρακολούθηση της καταλληλότητας του
χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού ασφαλείας».

20. Μετά από την περίπτωση ιε΄, της παραγράφου Β΄,
αναριθµούµενη σε περίπτωση ια΄, προστίθεται περίπτω-
ση ιβ΄ ως εξής: 

«ιβ. Η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για την πα-
ροχή των υπηρεσιών ασφαλείας σε µονάδες ευθύνης
της Υ.Π.Α..»
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Άρθρο 112

Προστίθεται άρθρο 63Α΄, µετά το άρθρο 63 του
ν. 4427/2016, ως εξής:

«Άρθρο 63Α 
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Νοµικού Συµβούλου του

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στην Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας

1. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συνιστάται
αυτοτελές Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ν.Σ.Κ., το ο-
ποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί Ν.Σ.Κ.
διατάξεις. 

2. Στην αρµοδιότητα του Γραφείου Νοµικού Συµβού-
λου της Υ.Π.Α. ανήκει η δικαστική και η εν γένει νοµική
υποστήριξη της Υπηρεσίας, καθώς και η γνωµοδότηση ε-
πί ερωτηµάτων που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις περί
Ν.Σ.Κ. διατάξεις. 

3. Η γραµµατειακή υποστήριξη και η αναγκαία υλικοτε-
χνική υποδοµή, για τη λειτουργία του Γραφείου του Νο-
µικού Συµβούλου παρέχεται από την Υ.Π.Α.. 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
3086/2002 (Α΄324) µετά τις λέξεις «στον Οργανισµό Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων» προστίθενται οι λέξεις «στην Υ-
πηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.»

Άρθρο 113

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 65 του
ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «,σύµφωνα µε τις
προβλέψεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισµών.» 

Άρθρο 114

1. Μετά την περίπτωση θ΄ του άρθρου 66 του
ν. 4427/2016 προστίθεται νέα περίπτωση που λαµβάνει
την αρίθµηση ι΄ και έχει ως εξής:

«ι. Τη σύσταση και τη µετονοµασία οργανικών µονά-
δων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και την τροποποίηση, προ-
σθήκη ή κατάργηση αρµοδιοτήτων των οργανικών µονά-
δων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και
λειτουργία αυτών.»

2. Η υπάρχουσα περίπτωση ι΄του άρθρου 66 του
ν. 4427/2016 αναριθµείται σε ια΄.

Άρθρο 115

Στην παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 η φράση
«µέχρι 30.6.2017» αντικαθίσταται µε τη φράση «για χρο-
νικό διάστηµα έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του προ-
εδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στο άρθρο 66 του
παρόντος».

Άρθρο 116

Στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 75 του ν. 4427/2016 ο
αριθµός «27» αντικαθίσταται µε τη φράση «27 παρ. 2».

Άρθρο 117 

1. Στην αρχή του άρθρου 76 του ν. 4427/2016 τίθεται ο
αριθµός 1. 

2. Η περίπτωση στ΄ του ιδίου άρθρου αναριθµείται σε
παράγραφο 2. 

3. Μετά την υποπερίπτωση γγ΄της περίπτωσης β΄ της
νέας παραγράφου 1 προστίθεται υποπερίπτωση δδ΄ ως
εξής: 

«Με την πάροδο έξι (6) µηνών από την εφαρµογή της
ως άνω υπουργικής απόφασης και πάντως όχι αργότερα
από τις 30.9.2018, κατόπιν αιτιολογηµένης προς τούτο
εισήγησης των Διοικητών Α.Π.Α. και Υ.Π.Α. µπορεί να εκ-
δοθεί απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφο-
ρών µε την οποία να τροποποιείται η αρχική κατανοµή
οργανικών θέσεων και η τοποθέτηση του προσωπικού µε
σκοπό την αντιµετώπιση προβληµάτων ανεπαρκούς στε-
λέχωσης ή δυσλειτουργίας οργανικών µονάδων της Αρ-
χής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας. Η τροποποίηση της αρχικής κατανοµής και
τοποθέτησης προσωπικού γίνεται σύµφωνα µε τα τυπικά
προσόντα και τον κλάδο ένταξης του προσωπικού.»

Άρθρο 118 
Ηλεκτρονικό µητρώο συντελεστών παραγωγής 

δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών

υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοµών
(Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ηλε-
κτρονικό µητρώο συντελεστών παραγωγής δηµοσίων
και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συ-
ναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρη-
σης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαµβά-
νει: α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τε-
χνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) το Μητρώο Επιχειρή-
σεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). 
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: 
α) «δηµόσιο έργο», το έργο κατά την έννοια της περί-

πτωσης 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
(Α΄147), που ανατίθεται από τις αναθέτουσες αρχές και
τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν.
4412/2016, 
β) «ιδιωτικό έργο», το έργο κατά την έννοια της περί-

πτωσης 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
(Α΄147) που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλον, πλην
των αναφεροµένων στην περίπτωση α΄, 
γ) «δηµόσια µελέτη» και «δηµόσιες τεχνικές και λοι-

πές συναφείς επιστηµονικές υπηρεσίες», αντίστοιχα η
µελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επι-
στηµονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτωσης
α΄ της υποπαραγράφου 9 της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4412/2016, που ανατίθεται από αναθέτουσες αρχές
και φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν. 4412/2016, 
δ) «ιδιωτική µελέτη» και «ιδιωτικές τεχνικές και λοιπές

συναφείς επιστηµονικές υπηρεσίες», αντίστοιχα η µελέ-
τη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµο-
νικών υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτ. α της υπο-
παράγραφος 9 της παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ανατίθε-
ται από οποιονδήποτε άλλον πλην των αναφεροµένων
στην περίπτωση γ΄ και 
ε) «έργο παραχώρησης», το έργο κατά την έννοια της

παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016, που ανατίθεται
στα πλαίσια σύµβασης παραχώρησης έργου του στοιχεί-
ου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016. 

2. Στους σκοπούς των ΜΗ.Τ.Ε. περιλαµβάνεται ιδίως:
α) η ηλεκτρονική τήρηση που αφορά, ειδικότερα, στη
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συλλογή, καταχώριση, έλεγχο και επαλήθευση των στοι-
χείων και δικαιολογητικών των φυσικών και νοµικών
προσώπων που εγγράφονται σε αυτά, καθώς και στην
παρακολούθηση και καταχώριση των µεταβολών κατά-
στασής τους,
β) η έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων, πτυχίων, πι-

στοποιητικών και λοιπών εγγράφων, όπου απαιτείται, ε-
φόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εκτύπωση αυτών
από τον χρήστη του συστήµατος,
γ) η καταχώριση των αποτελεσµάτων του πειθαρχικού

ελέγχου των εγγραφόµενων οικονοµικών φορέων στα
ΜΗ.Τ.Ε.,
δ) η έκδοση βεβαίωσης αναφορικά µε την καταλληλό-

τητα για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας,
την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, την τε-
χνική και επαγγελµατική ικανότητα των εγγραφόµενων
επιχειρήσεων στα Μητρώα,
ε) η διασύνδεση µε λοιπά µητρώα που τηρούνται στα

οικεία επιµελητήρια και συλλόγους και αφορούν στις α-
δειοδοτήσεις ή πιστοποιήσεις φυσικών ή νοµικών προ-
σώπων για την έκδοση χορήγησης βεβαιώσεων και πι-
στοποιητικών.

3. Η Γ.Γ.Υ. δύναται να αναθέτει υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 τη διαχεί-
ριση και λειτουργία του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της προηγούµε-
νης παραγράφου στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
(Τ.Ε.Ε.), καθώς και στα αρµόδια επιµελητήρια και συλλό-
γους δηµοσίου δικαίου διατηρώντας την κυριότητα, απο-
κλειστική αρµοδιότητα, εποπτεία και έλεγχο επ’ αυτού,
δυνάµενη, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να
την ανακαλέσει. Η διαχείριση και λειτουργία του Μητρώ-
ου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) πραγµα-
τοποιείται από την αρµόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ.. Με α-
πόφαση και Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και
του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού, που εποπτεύει
τα επιµελητήρια και τους επαγγελµατικούς συλλόγους
ορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά θέµατα και λεπτοµέρει-
ες της διαχείρισης και λειτουργίας των ΜΥ.ΦΥ.Π.Τ.Ε και
οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετικό µε τα ανωτέρω. 

4.α. Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων
(ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) καταγράφεται η τεχνική εµπειρία και σε
αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τε-
χνική επαγγελµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα και ε-
µπλέκονται στην παραγωγή δηµοσίων και ιδιωτικών έρ-
γων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµο-
νικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας συµ-
µετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίµανσης, εκτέλεσης,
συντήρησης και λειτουργίας τους. 
β. Η καταγραφή της εµπειρίας στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., που

αποκτάται από δηµόσια έργα, µελέτες, τεχνικές και λοι-
πές συναφείς επιστηµονικές υπηρεσίες και από έργα πα-
ραχώρησης είναι υποχρεωτική, ενώ προαιρετική είναι η
καταγραφή της  εµπειρίας που αποκτάται από ιδιωτικά
έργα, µελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστηµονι-
κές υπηρεσίες. Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο ε-
πιθυµεί η αποκτηθείσα εµπειρία του από ιδιωτικά έργα,
µελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστηµονικές υ-
πηρεσίες να προσµετρηθεί στην αντίστοιχη δηµοσίων
τεχνικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστηµονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης για
τη στελέχωση επιχειρήσεων των περιπτώσεων Α1, Β1,
Γ΄ και Δ΄ της παραγράφου 11α, η καταγραφή της εµπει-
ρίας αυτής στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική.
γ. Στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. εγγράφονται Διπλωµατούχοι Μη-

χανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυµάτων του Πανεπι-
στηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιµης
σχολής της αλλοδαπής, µέλη του Τ.Ε.Ε., φυσικά πρόσω-
πα κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ι-
δρύµατος πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότι-
µου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλ-
µατος του οικείου επιµελητήριου ή επαγγελµατικού συλ-
λόγου, πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης,
οι ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατο-
τεχνικό προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Υποδο-
µών και Μεταφορών, πέραν των ανωτέρω, δύναται να
προστίθενται στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., συγκεκριµένα επαγγέλ-
µατα και λοιπές επαγγελµατικές δραστηριότητες, που
σχετίζονται µε την ασφάλεια και την ποιότητα των κατα-
σκευών. 

5. Η εγγραφή στα ακόλουθα επιµέρους µητρώα του
ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. διενεργείται ύστερα από αίτηση του εν-
διαφεροµένου σύµφωνα µε τους όρους, προϋποθέσεις
και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο προεδρικό
διάταγµα της παραγράφου 20 ως εξής: 
α. Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) 
β. Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) 
γ. Μητρώο Εµπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών ε-

παγγελµατικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.).
6. Τα φυσικά πρόσωπα εγγράφονται σε ένα από τα ε-

πιµέρους µητρώα των περιπτώσεων α΄, β’ και γ΄ της πα-
ραγράφου 5. Επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή στα ε-
πιµέρους µητρώα των περιπτώσεων α΄ και β΄ και γ΄ της
παρ. 5 σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. της παραγρά-
φου  20 .

7. Στα Μ.Ε.Μ. και Μ.Ε.Κ. της παραγράφου 5 εγγράφο-
νται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου
4γ, που είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου υπη-
ρετούντες στο δηµόσιο τοµέα της παραγράφου 1 α, του
άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του        ν.
4270/2014 (Α΄143), εφόσον µε βάση τη βεβαίωση της υ-
πηρεσίας τους απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες
των φορέων τους ή αναλαµβάνουν εκπόνηση µελετών,
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών
και επίβλεψη. 

8. Τα πρόσωπα της παραγράφου 7 απαγορεύεται πριν
την παρέλευση τριετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή
για οποιονδήποτε άλλο λόγο αποχώρησής τους από την
υπηρεσία (παραίτηση, απόλυση για πειθαρχικό παράπτω-
µα κ.λπ.), πλην της κατάργησης της οργανικής τους θέ-
σης, να στελεχώνουν µελετητικές και εργοληπτικές επι-
χειρήσεις των περιπτώσεων Α1, Β1 και Επιχειρήσεις
Συµβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης της περίπτωσης Γ΄
της παραγράφου 11 του παρόντος ή να έχουν οποιαδή-
ποτε σχέση εργασίας ή µίσθωσης έργου µε αυτές. 

9. Η εγγραφή στα επιµέρους µητρώα Μ.Ε.Μ., Μ.Ε.Κ.
και Μ.Ε.Τ. των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγρά-
φου 5 του παρόντος, γίνεται ύστερα από αίτηση του εν-
διαφεροµένου, που ζητεί την κατάταξή του σε συγκεκρι-
µένες κατηγορίες µελετών και έργων και στην αντίστοι-
χη σε κάθε κατηγορία τάξη, όπως ορίζεται στο προεδρι-
κό διάταγµα της παραγράφου 20. Για την εγγραφή και
κατάταξη σε αυτά εκδίδεται βεβαίωση µε τη µορφή πτυ-
χίου, η οποία ακολουθεί τις µεταβολές των στοιχείων
στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Η εγγραφή και κατάτα-
ξη στα µητρώα της παραγράφου 5 ισχύει µέχρι τυχόν α-
νακατάταξης, κατόπιν τακτικής ή έκτακτης αναθεώρη-
σης ή διαγραφής σε περίπτωση παύσης άσκησης του ε-
παγγέλµατος ή λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, ό-
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πως ορίζεται στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου
20.

10. Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων
(ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) εγγράφονται οι ατοµικές επιχειρήσεις και τα
νοµικά πρόσωπα, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έ-
χουν ως αντικείµενο, σύµφωνα µε το καταστατικό τους,
την εκπόνηση ιδιωτικών και δηµοσίων µελετών, την πα-
ροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπη-
ρεσιών συµβούλου δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και
την κατασκευή δηµοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων
παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συ-
νεργαζόµενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε αυτούς. 

11.α. Η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών
Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) διενεργείται ύστερα από αίτηση του
νοµίµου εκπροσώπου, σύµφωνα µε τους όρους, προϋπο-
θέσεις και κατόπιν κατάθεσης των δικαιολογητικών, που
προβλέπονται στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου
20 και στα ακόλουθα επιµέρους µητρώα ως εξής: 
Α. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων.
Α.1 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δηµοσίων

Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε). 
Α.2 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έρ-

γων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.).
Β. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 
Β.1 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δηµοσίων

Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε.).
Β.2 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών

Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.).
Γ. Μητρώο Επιχειρήσεων Συµβούλων Διοίκησης - Δια-

χείρισης Έργων. 
Δ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνι-

κών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
H εγγραφή στα Μητρώα Α2, Β2, Γ΄ και Δ΄ είναι προαι-

ρετική για την κατασκευή ιδιωτικών έργων, µελετών, τε-
χνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών
ενώ υποχρεωτική σε αυτά στην περίπτωση που επιχείρη-
ση επιθυµεί η δραστηριότητά της από τον ιδιωτικό τοµέα
να προσµετρηθεί για την κατάταξή της στα Μητρώα Α.1,
Β.1, Γ΄ και Δ΄. 
β. Τα Μητρώα των περιπτώσεων Α.1, Β.1, Γ΄ και Δ΄ α-

ποτελούν τα επαγγελµατικά µητρώα της παρ. 2 του άρ-
θρου 75 και του Παραρτήµατος XΙ΄, του Προσαρτήµατος
Α΄ του ν. 4412/2016 και αντικαθιστούν από την έναρξη
λειτουργίας τους σύµφωνα µε την παράγραφο 24 τα
προβλεπόµενα στο Παράρτηµα ΧΙ΄ τροποποιώντας το α-
ντιστοίχως.

Η εγγραφή στα µητρώα αυτά και η διατήρηση σε ισχύ
της εγγραφής αυτής µε την αναθεώρησή της, αποτελεί
αναγκαία προϋπόθεση για τη συµµετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύµβασης από την επιχείρηση της κατασκευής
δηµοσίου έργου, έργου παραχώρησης, εκπόνησης δηµό-
σιας µελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών ε-
πιστηµονικών υπηρεσιών. Η εγγραφή, κατάταξη και ανα-
θεώρηση των ανωτέρω επιχειρήσεων στηρίζεται σε όλα
τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτη-
σης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλοµένων
στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι ε-
πιχειρήσεις αυτές. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται α-
πό τη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
που είναι αρµόδια για την τήρηση των ΜΗ.Ε.Τ.Ε.. Μετα-
ξύ των στοιχείων αυτών περιλαµβάνονται ιδίως τα πι-
στοποιητικά εµπειρίας, τα οποία συντάσσονται από τον
κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής για κάθε έργο,
και περιέχουν πληροφορίες και αξιολογήσεις για τη δη-

µοπρασία και τη ανάδοχο επιχείρηση, για τις τεχνικές ε-
πιχειρήσεις που έχουν συµπράξει στην κατασκευή του
έργου ως µέλη κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, οι οικονο-
µικές καταστάσεις των χρήσεων των τριών τελευταίων
ετών, οι προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις πριν την
υποβολή αίτησης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµα-
τος, οι ειδικές καταστάσεις τιµολογίων δηµοσίων και ι-
διωτικών έργων, τα τιµολόγια ιδιωτικών έργων όλων των
κατηγοριών, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης των πα-
γίων στοιχείων και της αξίας τους (οικόπεδα, γήπεδα,
κτίρια, µηχανολογικός εξοπλισµός και µεταφορικά µέσα
πλην επιβατικών αυτοκινήτων), δικαιολογητικά για την
απόδειξη της βασικής και της συµπληρωµατικής στελέ-
χωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί α-
παραίτητο για την αξιολόγηση των ανωτέρω επιχειρήσε-
ων. Η στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης, µε στε-
λέχη που είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα α΄ και β΄ και
γ΄ της παραγράφου 5 του παρόντος παρακολουθείται α-
πό την υπηρεσία τήρησης του Μ.Η.Ε.Τ.Ε., ώστε τα στε-
λέχη αυτά να συµµετέχουν ενεργά στο έργο της επιχεί-
ρησης των περιπτώσεων Α1, Β1, Γ΄ και Δ΄. Η υπηρεσία
τήρησης του Μ.Η.Ε.Τ.Ε. µπορεί να παραπέµπει τα ανω-
τέρω στελέχη, των οποίων η συµµετοχή κρίνεται εικονι-
κή ή ανεπαρκής, στο αρµόδιο πειθαρχικό όργανο. Η ελά-
χιστη στελέχωση πρέπει να είναι συνεχής καθ’ όλη τη
διάρκεια της λειτουργίας της και να αποδεικνύεται µε
βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φο-
ρέα. Οποιαδήποτε µεταβολή στελεχών των επιχειρήσε-
ων Α1, Β1, Γ΄ και Δ΄ γίνεται ύστερα από αίτηση της επι-
χείρησης ή του στελέχους στην αρµόδια επιτροπή της
παραγράφου 17 του παρόντος. Με το προεδρικό διάταγ-
µα της παραγράφου 20 του παρόντος καθορίζονται τα ει-
δικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες της παρούσας.

12.α) Επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Mητρώο Μελετη-
τικών Επιχειρήσεων Δηµοσίων Έργων, στελεχώνεται α-
ποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραµµένα στην
κατηγορία του Μητρώου Εµπειρίας Μελετητών, τα οποία
δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστηµα να στελεχώνουν
επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Δηµοσίων Έργων.
β) Επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Mητρώο Εργοληπτι-

κών Επιχειρήσεων Δηµοσίων Έργων στελεχώνεται απο-
κλειστικά από φυσικά πρόσωπα του Μητρώου Εµπειρίας
Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο
διάστηµα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Με-
λετητικών Επιχειρήσεων Δηµοσίων Έργων. 
γ) Επιχείρηση εγγεγραµµένη στα Mητρώα Μελετητι-

κών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων στελεχώνεται από φυσι-
κά πρόσωπα εγγεγραµµένα στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε..
δ) Επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Mητρώο Επιχειρήσε-

ων Συµβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων στελεχώ-
νεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραµµένα
στο Μητρώο Εµπειρίας Μελετητών ή/και στο Μητρώο Ε-
µπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά
το ίδιο διάστηµα να στελεχώνουν επιχείρηση του
Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δηµοσίων Έρ-
γων.
ε) Επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Mητρώο Επιχειρήσε-

ων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελµατικών δρα-
στηριοτήτων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά
πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας τεχνι-
τών και λοιπών τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτή-
των.
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στ) Επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Mητρώο Μελετητι-
κών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων µπορεί να εγγράφε-
ται και στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτι-
κών Έργων και αντιστρόφως.
ζ) Επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Mητρώο Μελετητι-

κών Επιχειρήσεων Δηµοσίων Έργων µπορεί να εγγράφε-
ται και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δηµο-
σίων Έργων, και αντίστροφα, υπό τις ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις σωρευτικά:

1) Η στελέχωση των πτυχίων επιχείρησης, που εγγρά-
φεται ταυτόχρονα στα ανωτέρω Μητρώα γίνεται κατά
διακριτό τρόπο και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη στελέ-
χωση του µελετητικού ή εργοληπτικού πτυχίου της επι-
χείρησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. H προηγούµενη
απαγόρευση υπάρχει και στην περίπτωση µελετητικής ε-
πιχείρησης συνδεδεµένης, κατά την έννοια του άρθρου
42Ε του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, µε εργοληπτική επι-
χείρηση δηµοσίων έργων ή εταιρειών κοινών οικονοµι-
κών συµφερόντων.

2) Επιχείρηση, η οποία έχει συµµετάσχει στην εκπόνη-
ση µελέτης η ίδια ή συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρεία, είτε
µεµονωµένα, είτε ως µέλος ένωσης, δεν επιτρέπεται να
συµµετάσχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην κατασκευή
του εν λόγω έργου ενδεικτικά ως ανάδοχος, µέλος κοι-
νοπραξίας, υπεργολάβος, προµηθευτής αυτών κ.λπ.. Σε
περίπτωση διαπίστωσης µη πλήρωσης των ανωτέρω πε-
ριπτώσεων 1 και 2 η ανάδοχος εταιρεία αποκλείεται από
τον διαγωνισµό ή κηρύσσεται έκπτωτη.
η) Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο µητρώο Α1 υπο-

χρεούνται να διαθέτουν, ανεξαρτήτως τύπου της επιχεί-
ρησης, εντεταλµένο σύµβουλο εγγεγραµµένο στο µη-
τρώο 5α, ο οποίος συνυπογράφει και φέρει την ευθύνη
της µελέτης.
Ως εντεταλµένος σύµβουλος για τους σκοπούς του

προηγούµενου εδαφίου νοείται: α) ο κατά περίπτωση α-
νάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης (ατοµική, Ο.Ε.,
Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κ.λπ.) νόµιµος εκπρόσωπος,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, β) στην περίπτωση
που ο νόµιµος εκπρόσωπος, σύµφωνα µε την προηγού-
µενη περίπτωση, δεν είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο
5α, ως εντεταλµένος σύµβουλος, για την εφαρµογή του
παρόντος, νοείται το πρόσωπο, που πληροί την ως άνω
απαίτηση, στο οποίο χορηγείται µε τις καταστατικές δια-
τάξεις, εξουσία εκπροσώπησης της επιχείρησης για τη
συνυπογραφή των µελετών και την ευθύνη για αυτές.

13. Τα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. των περιπτώσεων Α1, Β1 και Γ΄ της
παραγράφου 11α του παρόντος λειτουργούν και ως επί-
σηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων του
άρθρου 83 του ν. 4412/2016 και οι πληροφορίες που µπο-
ρούν να συναχθούν από την εγγραφή τους σε αυτά ή α-
πό πιστοποιητικό εγγραφής δεν τίθεται σε αµφισβήτηση
χωρίς αιτιολόγηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 83 του ν. 4412/2016. Με το προεδρικό διάταγµα
της παραγράφου 20 ρυθµίζονται και τα θέµατα που κα-
θορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου
10 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016.

14. Το πιστοποιητικό εγγραφής στα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. δύναται
να αντλείται από την αναθέτουσα αρχή, ή τους αναθέτο-
ντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για
τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, προκειµένου για τη συµ-
µετοχή σε διαδικασία σύναψης δηµόσιου έργου ή για τη
συµµετοχή στη διαδικασία παραγωγής δηµόσιου έργου,
από το ΜΗ.Ε.Τ.Ε.. 

15. Για την αποτελεσµατικότερη τήρηση, λειτουργία

και διαχείριση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και ειδικότερα
για τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που
τηρούνται σε αυτά, προβλέπεται η δυνατότητα συλλο-
γής, χρήσης πληροφοριών και δεδοµένων µέσω διασύν-
δεσης της εφαρµογής των ΜΗ.Τ.Ε. µε κάθε άλλο σχετι-
κό ηλεκτρονικό σύστηµα τεχνικών έργων, ιδίως τα ηλε-
κτρονικά συστήµατα τεχνικών έργων και υποδοµών που
συνίστανται στην Γ.Γ.Υ. κατά τις κείµενες διατάξεις, το
ηλεκτρονικό σύστηµα αµοιβών Τ.Ε.Ε., την ηλεκτρονική
έκδοση οικοδοµικών αδειών του ν. 4030/2011 (Α’ 249),
την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του ν. 3843/2010
(Α΄ 62), το λειτουργικό σύστηµα υπαγωγής αυθαιρέτων
του ν. 4178/2013 (Α΄174) όπως ισχύει, το Εθνικό Σύστη-
µα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 και µε το Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ).
των άρθρων 37 και 38 του ν. 4412/2016, τη Γενική Γραµ-
µατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), το Ολο-
κληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.), καθώς και
µε τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήµατα του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

16. Η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων που πε-
ριέχονται στα ηλεκτρονικά µητρώα του παρόντος από
τους διαχειριστές αρµοδίους υπαλλήλους αυτών, γίνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί προστασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και το
ν. 3471/2006 (Α΄ 1133) και οι διαχειριστές αρµόδιοι υ-
πάλληλοι υποχρεούνται σε τήρηση εχεµύθειας και εµπι-
στευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε
αυτά. 

17. Η απόφαση για την εγγραφή και κατάταξη σε κατη-
γορίες και τάξεις στα Μητρώα του παρόντος, γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών µε-
τά από γνώµη των αρµοδίων Επιτροπών Μητρώων ή από
τις Επιτροπές Μητρώων, ανάλογα την τάξη, όπως καθο-
ρίζεται στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 20 του
παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών, συγκροτούνται µε θητεία δύο (2) ετών, που
µπορεί να ανανεώνεται κατ’ ανώτατο για µία επιπλέον
φορά, οι εξής Επιτροπές: α) Επιτροπή Μητρώου Εµπει-
ρίας Μελετητών, β) Επιτροπή Μητρώου Εµπειρίας Κατα-
σκευαστών, γ) Επιτροπή Μητρώου Εµπειρίας τεχνιτών
και λοιπών τεχνικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων,
δ) Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων, ε) Ε-
πιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στ) Επι-
τροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Συµβούλων Διοίκησης -
Διαχείρισης Έργων και ζ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρή-
σεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων. Έκαστη Επιτροπή αποτελείται από δε-
κατρία (13) µέλη, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές
τους µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται και ο Πρόε-
δρος. 

18. α. Οι εγγεγραµµένοι στα ΜΗ.ΤΕ του παρόντος, φυ-
σικά και νοµικά πρόσωπα υπόκεινται στον πειθαρχικό έ-
λεγχο, για κάθε υπαίτια αντισυµβατική πράξη ή παράλει-
ψη αναφορικά µε τη διαδικασία ανάληψης και ανάληψη
δηµοσίου έργου ή µελέτης και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και για α-
συµβίβαστη συµπεριφορά µε την εργολαβική και µελετη-
τική τους ιδιότητα, σύµφωνα µε το ν. 4412/2016, για την
οποία επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περί-
πτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου. Πειθαρχικά πα-
ραπτώµατα συνιστούν ιδίως:

1) Η συνεννόηση για την αποφυγή του πραγµατικού
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συναγωνισµού σε δηµόσιους διαγωνισµούς. 
2) Η δυστροπία επανόρθωσης ελλιπούς ή εσφαλµένης

µελέτης ή επανόρθωσης κακοτεχνιών που έχουν βεβαι-
ωθεί. 

3) Η έκπτωση.
4) Η υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά τη διαδικασία

των διαγωνισµών ή κατά την εκτέλεση των έργων και
µελετών. 

5) Η υποκατάσταση κατά την εκπόνηση της µελέτης ή
έργου, χωρίς έγκριση της υπηρεσίας, η παράνοµη εκχώ-
ρηση του έργου ή τµήµατός του. 

6) Η παράβαση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
β. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται είναι οι α-

κόλουθες, κατά αύξουσα σειρά βαρύτητας:
βα) ο αποκλεισµός από τους διαγωνισµούς,
ββ) ο υποβιβασµός της τάξης του πτυχίου σε µία ή πε-

ρισσότερες κατηγορίες,
βγ) η προσωρινή διαγραφή από το µητρώο για χρονικό

διάστηµα από έξι (6) µήνες έως τρία (3)χρόνια και
βδ) η οριστική διαγραφή από τα µητρώα.
γ. Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης βα΄ επιβάλλε-

ται κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.
Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων ββ΄,
βγ΄ και βδ΄ επιβάλλονται από το πρωτοβάθµιο και δευτε-
ροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο. Η παραποµπή στο πει-
θαρχικό συµβούλιο γίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών ή την Προϊσταµένη Αρχή του έργου. Πα-
ράλληλα µε την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, το
αρµόδιο για την επιβολή τους όργανο µπορεί να επιβάλ-
λει παρεπόµενες χρηµατικές ποινές υπέρ του Δηµοσίου,
που κυµαίνονται από δέκα χιλιάδες έως πενήντα χιλιά-
δες (10.000 - 50.000) ευρώ αναλόγως µε τη βαρύτητα
και τις συνθήκες τέλεσης του αδικήµατος. Για τις ποινές
αυτές η αρµόδια για την τήρηση των µητρώων υπηρεσία
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υ-
ποδοµών και Μεταφορών συντάσσει χρηµατικούς κατα-
λόγους, τους οποίους αποστέλλει στην αρµόδια Δηµό-
σια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) για βεβαίωση και εί-
σπραξη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
δ. Με το προεδρικό διάταγνα της παραγράφου 20 κα-

θορίζονται τα όργανα του πειθαρχικού ελέγχου, η διαδι-
κασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν γένει των πειθαρ-
χικών συµβουλίων, πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων,
στα οποία κατά περίπτωση συµµετέχουν και εκπρόσωποι
των εργοληπτικών και µελετητικών οργανώσεων, του
Τ.Ε.Ε., των επιµελητηρίων και επαγγελµατικών συλλό-
γων, οι δικαιούµενοι να ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η
άσκηση εφέσεως, οι προθεσµίες και παραγραφές, η υπο-
τροπή, οι λόγοι αναστολής και διακοπής αυτής, η σχέση
της πειθαρχικής µε τις λοιπές δίκες και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια µε την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. 

19. Κάθε επιχείρηση της περίπτωσης Β1 της παραγρά-
φου 11, προκειµένου να αναλάβει την εκτέλεση µέρους
ή του συνόλου δηµοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως µέ-
λος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως εγκεκριµένος υπεργο-
λάβος, πρέπει να µην έχει µέσα στη χώρα, πριν τη συµ-
µετοχή της σε διαγωνισµό ανεκτέλεστο µέρος εργολα-
βιών δηµοσίων έργων κατά την έννοια του άρθρου 2 του
ν. 4412/2016, που υπερβαίνει συγκεκριµένο ποσοστό του
ανωτάτου ορίου της τάξης της, όπως αυτό καθορίζεται
µε το προεδρικό διάταγµα της επόµενης παραγράφου.

20. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός οκτώ
(8) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, κατόπιν
πρότασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κα-

θορίζονται, πέραν των θεµάτων της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 18 του παρόντος, της παραγράφου 19 του
παρόντος και της παραγράφου 10 του άρθρου 83 του
ν. 4412/2016, επιπλέον και τα ακόλουθα:
α. οι ειδικότερες λεπτοµέρειες λειτουργίας και τήρη-

σης των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, όπως ενδεικτικά οι αρ-
µόδιες υπηρεσίες τήρησης αυτών, ο τρόπος συγκέντρω-
σης, ελέγχου και καταχώρησης των στοιχείων που είναι
απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση,
διαγραφή, η χορήγηση και το περιεχόµενο των πιστοποι-
ητικών εγγραφής στον επίσηµο κατάλογο,
β. οι κατηγορίες µελετών, τεχνικών και λοιπών συνα-

φών επιστηµονικών υπηρεσιών  και έργων και οι τάξεις
ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο,
γ. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και

κατάταξης στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και τα δικαιολογη-
τικά που υποβάλλονται,
δ. η ανά ειδικότητα ελάχιστη στελέχωση επιχείρησης,
ε. οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης,

αναθεώρησης, ελέγχου, κατάταξης, αναβάθµισης πτυ-
χίων, η χρονική ισχύς αυτών, καθώς και η διαδικασία και
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση,
στ. το ειδικότερο περιεχόµενο των βεβαιώσεων και

πτυχίων που εκδίδονται επί τη βάση των ΜΗ.Τ.Ε. του πα-
ρόντος,
ζ. οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς

διαδικασίας κατά των διοικητικών πράξεων εγγραφής
και κατάταξης σε αυτά, αναθεώρησης και αφαίρεσης
πτυχίων, διαγραφής από το Μητρώο, τα αποφαινόµενα
όργανα και η σχετική διαδικασία,
η. οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συ-

νάρτηση µε το ανεκτέλεστο, το οργανόγραµµα, το χρο-
νικό προγραµµατισµό ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν
και εγγυώνται τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων
και την κατάλληλη επάρκεια σε ανθρώπινους και τεχνι-
κούς πόρους για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έρ-
γου, καθώς και την πιστοληπτική τους ικανότητα,
θ. η συσχέτιση του ανεκτέλεστου µε τους αναγκαίους

ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, 
ι. το ελάχιστα απαιτούµενο προσωπικό, η οργάνωση

και ο εξοπλισµός των συνεργείων εργοταξίου ανά κατη-
γορία και µέγεθος έργου, 
ια. οι αρµόδιες για τη διαχείριση και λειτουργία των

ΜΗ.Τ.Ε. των παραγράφων 4 και 10 του παρόντος, Διευ-
θύνσεις της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδοµών και Μετα-
φορών καθώς και των αρµόδιων φορέων της παραγρά-
φου 2 του παρόντος αντίστοιχα, 
ιβ. οι όροι πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστηµα και

χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος κα-
θώς και διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των πληροφο-
ριών που εισάγονται και τηρούνται σε αυτό υποχρεωτι-
κά,
ιγ. η σύνθεση των επιτροπών της παραγράφου 17 του

παρόντος, οι αρµοδιότητές τους και ο τρόπος λειτουρ-
γίας τους και λήψης αποφάσεων,
ιδ. τα δεδοµένα που διαλειτουργούν στα ηλεκτρονικά

συστήµατα της παραγράφου 15. 
21. Η ανάπτυξη και κατασκευή του ηλεκτρονικού συ-

στήµατος των ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 11 του παρό-
ντος δύναται να ανατεθεί µε απόφαση του Υπουργού Υ-
ποδοµών και Μεταφορών σε φορέα του Δηµοσίου, ή του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν.
4270/2014, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρ-
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θρου 12 του ν. 4412/2016, ο οποίος θα αναλάβει την υ-
ποχρέωση να το παραδώσει έτοιµο προς λειτουργία και
χρήση. Με όµοια απόφαση, δύναται να ανατεθεί µε τους
όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016
και στους φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος η α-
νάπτυξη, κατασκευή και παράδοσή του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. έ-
τοιµο προς λειτουργία και χρήση.

22. Το κόστος κατασκευής και παράδοσης σε λειτουρ-
γία και χρήση του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 10 του πα-
ρόντος, καθώς επίσης και το κόστος κατασκευής, λει-
τουργίας και διαχείρισης του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της παρα-
γράφου 4 του παρόντος, καλύπτονται µε µέριµνα του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

23. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα-
φορών, που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την έκ-
δοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 20
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και
λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρµογής του παρό-
ντος, καθώς και κάθε άλλο θέµα συναφές µε τα ανωτέ-
ρω. 

24. Μέχρι την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των η-
λεκτρονικών συστηµάτων του παρόντος, τα ΜΗ.Τ.Ε. τη-
ρούνται σε έντυπη µορφή. Για τη θέση σε λειτουργία των
ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
πράξη από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών.

25. Mε την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παραγράφου 20 καταργούνται τα άρθρα 80 έως110 του
ν. 3669/2008 που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε την περίπτω-
ση 31  της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/ 2016 και
τα άρθρα 39 και 40 του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν
σε ισχύ µε την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377
του ν. 4412/2016.

Άρθρο 119
Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του ν. 4412/2016

1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 39 του
ν. 3316/2005 (Α΄42), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ µε
την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.
4412/2016, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών διενεργείται ύ-
στερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ο οποίος κατα-
τάσσεται αφενός σε µία ή περισσότερες κατηγορίες µε-
λετών, βάσει των εξειδικευµένων επιστηµονικών και τε-
χνικών γνώσεών του, που αποδεικνύονται από τον τίτλο
και τον τοµέα σπουδών του, καθώς και από την πιστοποι-
ούµενη εµπειρία του και αφετέρου σε τάξεις ανά κατη-
γορία, µε βάση το δυναµικό του.»

2 α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 100 του ν. 3669/2008 (Α΄116), το οποίο διατηρήθη-
κε σε ισχύ µε την περίπτωση 31 της παρ. 1 του άρθρου
377 του ν. 4412/2016, καταργείται.
β. Η φράση «µε µορφή ανώνυµης εταιρείας» της παρ.

6 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, η οποία διατηρήθηκε
σε ισχύ µε την περίπτωση 31 της παρ. 1 του άρθρου 377
του ν. 4412/2016, καταργείται.

3α. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµα-
τος της παραγράφου 20 του άρθρου 118 του παρόντος,
τα άρθρα 105 «Εγγραφή στα Νοµαρχιακά Μητρώα – Υ-
ποχρεώσεις Υπηρεσιών» και 106 «Συµµετοχή στις δηµο-
πρασίες – Όρια προϋπολογισµού» του ν. 3669/2008  και
τα άρθρα  16 έως 21 του π.δ. 437/1981 (Α' 120)  καταρ-
γούνται. 

β. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 105 του
ν. 3669/2008 καταργείται. 
γ. Το τρίτο  εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 105 του

ν. 3669/2008 καταργείται. 
δ. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 105 του

ν. 3669/2008 καταργείται. 
4. Η παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 3669/2008 καταργεί-

ται.
5.α. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 76 του ν.

4412/2016 (Α' 147) ως εξής:
«4. Επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραµµέ-

νες σε τάξεις των µητρώων, επιχειρήσεις που εκπλη-
ρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του
ν. 4412/2016 µπορούν να συµµετέχουν σε διαδικασίες α-
νάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργων, µελετών ή παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών
ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις. Οποιαδήπο-
τε αναφορά αντίθετη στο προηγούµενο εδάφιο καταρ-
γείται.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου

76 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονοµικοί φορείς, που α-

ποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής µπο-
ρούν να συµµετέχουν.»
γ. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου

76 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονοµικοί φορείς, που α-

ποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής µπο-
ρούν να συµµετέχουν.»
δ. Στο τέλος της περίπτωσης  β΄ της παρ. 3 του άρ-

θρου 76 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονοµικοί φορείς, που α-

ποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής µπο-
ρούν να συµµετέχουν.»
ε. Στο άρθρο 77 του ν. 4412/2016 προστίθεται παρά-

γραφος 4 ως εξής: 
«4. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι οικονοµικοί φορείς που

αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής µπο-
ρούν να συµµετέχουν.» 
στ. H φράση «στην καλούµενη τάξη και κατηγορία του

αντίστοιχου Μητρώου» της παρ. 5 του άρθρου 83 του
ν. 4412/2016 διαγράφεται.
ζ. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του

ν. 3316/2005 (Α΄42) καταργείται.
η. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 3669/2008 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«1. Την κατασκευή δηµοσίων έργων επιτρέπεται να α-

ναλαµβάνουν ηµεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγε-
γραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.), καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών
- µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 120
Τροποποίηση διατάξεων του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10 της παρ. Ε΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως
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τροποποιήθηκε µε το άρθρο 47 του ν. 4384/2016 (Α΄78)
και το άρθρο 27 του ν. 4441/2016 (Α΄227), αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«1. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εµπορεύεται λιπά-
σµατα υποχρεούται να απασχολεί σε κάθε εγκατάσταση
εµπορίας λιπασµάτων υπεύθυνο επιστήµονα µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας
της εγκατάστασης. Οι πολύ µικρές και µικρές επιχειρή-
σεις εµπορίας λιπασµάτων, όπως οι κατηγορίες των επι-
χειρήσεων προσδιορίζονται στη Σύσταση αριθµ.
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (L 124/36/20.5.2003), δύνα-
νται να απασχολούν υπεύθυνο επιστήµονα µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας µερικής απασχόλησης. 
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παράγει και εµπορεύε-

ται ή εµπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργού-
µενων φυτικών ειδών υποχρεούται να απασχολεί σε κά-
θε εγκατάσταση παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασια-
στικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών υπεύθυ-
νο επιστήµονα µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης. Οι πολύ µικρές και µικρές επιχειρή-
σεις παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλι-
κού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, όπως οι ανωτέρω
επιχειρήσεις ορίζονται στη Σύσταση αριθµ. 2003/361/ ΕΚ
της Επιτροπής (L 124/36/20.5.2003), µπορούν να απα-
σχολούν υπεύθυνο επιστήµονα µε σύµβαση εξαρτηµέ-
νης εργασίας µερικής απασχόλησης. Φυτωριακές επιχει-
ρήσεις τύπου Α΄, Β΄ και µητρικών φυτειών αµπέλου που
υπάγονται στην έννοια της πολύ µικρής και µικρής επι-
χείρησης µπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήµο-
να µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µερικής απασχό-
λησης ή µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α΄ ή Β΄ ή µητρικών φυτει-
ών αµπέλου που υπάγεται στην έννοια της πολύ µικρής
και µικρής επιχείρησης και η οποία αποτελείται από µία ή
περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής και εµπορίας
του υλικού αυτού εντός του δήµου της έδρας της επιχεί-
ρησης και των όµορων δήµων, νοείται ως ενιαία εγκατά-
σταση για την απασχόληση υπεύθυνου επιστήµονα. Με
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθµίζεται
κάθε θέµα που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις
απασχόλησης υπεύθυνου επιστήµονα στις επιχειρήσεις
της παρούσας περίπτωσης.»

Άρθρο 121
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 (Α΄8)

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 35 του
ν. 4036/2012 (Α΄8), όπως προστέθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 48 του ν. 4384/2016 (Α΄78), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«δ. Σε µεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρµάκων
που: αα) προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε υπαίθριες
καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα χί-
λια τετραγωνικά µέτρα (1.000 τ.µ.) και ββ) δεν φέρουν
εικονόγραµµα κινδύνου µε νεκροκεφαλή και χιαστί οστά
εκδίδεται συνταγή ή τη στιγµή της πώλησης γίνεται ηλε-
κτρονική καταγραφή στο ειδικό έντυπο της πώλησης
των γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο
5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης
γεωργικού φαρµάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία
του επιστήµονα που την εξέδωσε. Στην περίπτωση αυτή,
ο υπεύθυνος επιστήµονας ή/και ο υπάλληλος- πωλητής
γεωργικών φαρµάκων που διενέργησε την πώληση υπο-

χρεούται να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά µε
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλ-
λον από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων, ιδίως σχετικά
µε τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο απο-
θήκευσης, το χειρισµό και την εφαρµογή, καθώς και την
ασφαλή τους διάθεση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµο-
θεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά µε εναλλακτι-
κές λύσεις χαµηλού κινδύνου.»

Άρθρο 122 
Τροποποίηση του π.δ. 79/2007 (Α΄95) 
και κατάργηση του π.δ. 8/2012 (Α΄ 11)

1. Το π.δ 79/2007 (Α΄95), τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση 6 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«6. Έγκριση: η χορήγηση αριθµού έγκρισης, από τη Δι-

εύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προ-
έλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) στις εγκαταστάσεις όπου απαιτείται
έγκριση κατά τα οριζόµενα στον άρθρο 6 του παρόντος
και σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού 853/2004,
και τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α΄230) «Νέο θεσµικό
πλαίσιο για την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και
άλλες διατάξεις.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«2. Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων

Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων είναι αρµόδια:
α) Για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης σε ότι αφορά

στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίµων:
αα) σφαγείων, 
ββ) ιχθυοσκαλών,
γγ) τεµαχισµού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρα-

σκευασµάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και
κατάψυξης αυτών, καθώς και µηχανικώς διαχωρισµένων
αλιευτικών προϊόντων,
δδ) κέντρων αποστολής και κέντρων καθαρισµού ζώ-

ντων δίθυρων µαλακίων,
εε) εγκαταστάσεων αποκελύφωσης δίθυρων µαλα-

κίων,
στστ) αλιευτικών σκαφών,
ζζ) πλοίων ψυγείων,
ηη) νωπού γάλακτος στις κτηνοτροφικές εγκαταστά-

σεις.
β) Για τη συνεργασία µε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων

ΚΑΑ της χώρας, καθώς και µε κάθε δηµόσια υπηρεσία
που έχει αντικείµενο τα τρόφιµα ή συναφές µε αυτά, και 
γ) για δράσεις σχετικές µε τα άρθρα 41 έως και 44 του

Κανονισµού (ΕΚ) 882/2004.»
γ) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Καταχώριση εγκαταστάσεων

1. Οι εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2α πε-
ρίπτωση στστ΄ του παρόντος, υποχρεούνται σε καταχώ-
ριση στην αρµόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) που περιλαµβάνει: 
α) το ονοµατεπώνυµο του φυσικού προσώπου ή την ε-

πωνυµία του νοµικού προσώπου,
β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή

την έδρα του νοµικού προσώπου,
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γ) το εµπορικό σήµα της επιχείρησης τροφίµων, αν υ-
πάρχει,
δ) τον τόπο εγκατάστασης της µονάδας ή στην περί-

πτωση των αλιευτικών σκαφών, τον αριθµό νηολόγησης
του σκάφους,
ε) το είδος της δραστηριότητας, 
στη συνέχεια η ΔΑΟΚ προβαίνει στην καταχώριση της

εγκατάστασης. 
2. Σε καταχώριση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 υπό-

κεινται και οι εγκαταστάσεις χώρων σφαγής πουλερικών
και λαγοµόρφων που θεσπίζονται µε την υπουργική από-
φαση 2379/82701/2016 (B΄ 2330). Πέραν των απαιτήσε-
ων της παράγραφου 1, το ενδιαφερόµενο φυσικό πρό-
σωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του ενδιαφερόµενου νο-
µικού προσώπου υποβάλλει, στην κατά τόπο αρµόδια
ΔΑΟΚ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) γενικό σχεδιάγραµµα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων

µε λεπτοµερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και
τοποθέτηση του βασικού εξοπλισµού στο χώρο,
β) ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας µε ιδιαίτερη

µνεία στη δυναµικότητα.
3. Οι εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίµων της πα-

ραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 852/2014, καταχωρί-
ζονται σύµφωνα µε την διαδικασία της γνωστοποίησης
του ν. 4442/2016 (A΄ 230).

4. Κάθε εγκατάσταση που καταχωρίζεται λαµβάνει α-
ριθµό καταχώρισης, ο οποίος κοινοποιείται στην επιχεί-
ρηση και στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφί-
µων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων, από την αρµόδια ΔΑΟΚ.»
δ) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Έγκριση εγκαταστάσεων

1. Κάθε υπόχρεη για έγκριση εγκατάστασής του άρ-
θρου 3 παράγραφος 2α του παρόντος εκτός αυτών της
περίπτωσης στστ΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου, κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Κανονι-
σµού (ΕΚ) 853/2004, µετά την ολοκλήρωση κατασκευής
της και την εγκατάσταση του εξοπλισµού αυτής, υπο-
βάλλει στην κατά τόπο αρµόδια ΔΑΟΚ, αίτηση για έγκρι-
ση.

2. Η αίτηση της παραγράφου 1 περιέχει τα εξής στοι-
χεία:
α) το ονοµατεπώνυµο του φυσικού προσώπου ή την ε-

πωνυµία του νοµικού προσώπου,
β) τη διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή

την έδρα του νοµικού προσώπου,
γ) το εµπορικό σήµα της επιχείρησης τροφίµων, αν υ-

πάρχει,
δ) τον τόπο εγκατάστασης της µονάδας και συνοδεύε-

ται από:
αα) το γενικό σχεδιάγραµµα (κάτοψη) των εγκαταστά-

σεων, µε λεπτοµερή απεικόνιση και περιγραφή των χώ-
ρων µε τοποθέτηση του βασικού εξοπλισµού στο χώρο
και 
ββ) την ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας µε ιδι-

αίτερη µνεία στη δυναµικότητα,
γγ) τα αναγκαία κατά περίπτωση έγγραφα από τα ο-

ποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφε-
ρόµενου. 
Τα νοµιµοποιητικά στοιχεία της επιχείρησης του ενδια-

φερόµενου, τα οποία τηρούνται στη βάση του Γενικού Ε-
µπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αναζητούνται αυτεπαγ-
γέλτως.

3.α) Κάθε αίτηση έγκρισης εγκατάστασης εξετάζεται
ως προς την πληρότητα των στοιχείων και των δικαιολο-
γητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου από την αρµό-
δια ΔΑΟΚ στην οποία υποβάλλεται. 
β) Αν τα στοιχεία ή/και τα δικαιολογητικά της παρά-

γραφου 2 είναι ελλιπή, η αρµόδια ΔΑΟΚ ενηµερώνει τον
ενδιαφερόµενο σχετικά και τον καλεί µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες να συµπληρώσει τα στοιχεία ή/και να προσκοµί-
σει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν η προθεσµία του
προηγούµενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η αρµόδια
ΔΑΟΚ απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφεροµένου και
τον ενηµερώνει για τους λόγους απόρριψης της αίτησής
του. 
γ) Αν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της παραγρά-

φου 2 είναι πλήρη, κλιµάκιο τουλάχιστον δύο επισήµων
κτηνιάτρων πραγµατοποιεί επιτόπιο έλεγχο στην εγκα-
τάσταση, προκειµένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι
απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθε-
σίας και εισηγείται στον προϊστάµενο της αρµόδιας ΔΑ-
ΟΚ για την έγκριση ή µη της εγκατάστασης. 

4.α) Σε περίπτωση θετικής εισήγησης του κλιµακίου
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, ο προϊστάµενος
της αρµόδιας ΔΑΟΚ τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Υγιει-
νής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης του ενδιαφεροµένου.
β) Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης του κλιµακίου

της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, ενηµερώνεται ά-
µεσα ο ενδιαφερόµενος αναφορικά µε τους λόγους α-
πόρριψης του αιτήµατος.

5. Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζω-
ικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων λαµβάνοντας υπόψη:
α) τη θετική εισήγηση του κλιµακίου επισήµων κτηνιά-

τρων και τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια (έντυπα ε-
λέγχου υγιεινής εγκατάστασης, έντυπο ελέγχου HAC-
CP), και 
β) τα αποτελέσµατα του ελέγχου, σε περιπτώσεις που

κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος α-
πό τους κτηνιάτρους της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφά-
λειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, χορηγεί τον αριθµό
της έγκρισης των εγκαταστάσεων, ή της έγκρισης υπό ό-
ρους ή την παράταση της υπό όρους έγκρισης ή την α-
πόρριψη της έγκρισης που κοινοποιείται δια της αρµό-
διας ΔΑΟΚ στην επιχείρηση τροφίµων. Η χορήγηση ή µη
αριθµού έγκρισης πραγµατοποιείται εντός 30 ηµερών α-
πό την παραλαβή της θετικής εισήγησης της παραγρά-
φου 4 από τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφί-
µων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων.» 
ε) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Κατάλογος εγκεκριµένων και καταχωρισµένων 

εγκαταστάσεων

1. Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζω-
ικής Προέλευσης καταρτίζει και τηρεί κατάλογο εγκεκρι-
µένων και καταχωρισµένων εγκαταστάσεων αρµοδιότη-
τάς της, τον οποίο επικαιροποιεί σε κάθε µεταβολή.
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2. Δηµιουργείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ενιαίος εθνικός διαδικτυακός τόπος ανάρ-
τησης των καταλόγων των εγκεκριµένων και καταχωρι-
σµένων εγκαταστάσεων της χώρας της παραγράφου  2
του άρθρου 3, τον οποίο η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφά-
λειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης και η αρµόδια ΔΑ-
ΟΚ επικαιροποιούν σε κάθε µεταβολή, σύµφωνα µε το
πεδίο αρµοδιότητας τους.»

2. Όπου στο π.δ. 79/2007 γίνεται αναφορά στους ό-
ρους «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας» νοείται ε-
φεξής ο όρος «έγκριση».

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 µπορεί να τροποποι-
ούνται και να καταργούνται µε τις υφιστάµενες νοµοθε-
τικές εξουσιοδοτήσεις. 

4. Το π.δ. 8/2012 (Α΄ 11) καταργείται.
5. Η έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται στις

19 Ιουνίου 2017. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 123
Πεδίο εφαρµογής

Στις διατάξεις του παρόντος Μέρους υπάγονται :
1. Τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και αντίστοι-

χων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού
και Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Τα µέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπι-
κού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστηµίων, τα µέλη του Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), τα µέλη του Διδα-
κτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτα-
των Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.),
το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), το Διδακτικό και Ειδικό Διδα-
κτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδη-
µιών (Α.Ε.Α.) και Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.), οι Καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), το προ-
σωπικό του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), τα
µέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
το Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό
(Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα µέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστη-
µίων και των Α.Τ.Ε.Ι.. 

3. Οι Ερευνητές και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµο-
νες που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και α-
νεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, που υπάγονται στους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων
των κέντρων έρευνας της Ακαδηµίας Αθηνών και του
Κ.Ε.Π.Ε..

4. Οι Ιατροί και Οδοντίατροι του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι Ιατροί και Οδοντίατροι Δηµόσιας Υγεί-
ας Ε.Σ.Υ., οι έµµισθοι ειδικευόµενοι ιατροί, οι Επικουρι-
κοί Ιατροί, οι µόνιµοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρε-
σίας υπαίθρου, καθώς και οι Ιατροί Γενικής Ιατρικής και
Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ.
του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και Περιφερειών.

5. Οι Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. 

6. Οι υπάλληλοι του Διπλωµατικού κλάδου, το επιστη-
µονικό προσωπικό της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, οι υ-
πάλληλοι του κλάδου Εµπειρογνωµόνων, καθώς και οι υ-
πάλληλοι του κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υπο-
θέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

7. Οι Αρχιερείς.
8. Οι Μουσικοί, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.),
της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.), της
Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Άρθρο 124
Κατηγορίες µισθολογικής κατάταξης 

Για τη µισθολογική κατάταξη των µονίµων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
δηµιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα µε
την προέλευση των στελεχών αυτών. Οι κατηγορίες αυ-
τές διακρίνονται ως εξής :
Α. Κατηγορία Α΄: για τα στελέχη που προέρχονται από

τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Σ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωµατι-
κών της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού και Πυρο-
σβεστικού Σώµατος, τους απευθείας ή µε διαγωνισµό
κατατασσόµενους στο Σώµα των αξιωµατικών και τα κοι-
νά Σώµατα από την ονοµασία τους ως αξιωµατικών, για
αξιωµατικούς ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυ-
νοµίας πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και αξιωµατικούς Ειδικών Υ-
πηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και της
Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος.
Β. Κατηγορία Β΄: για υπαξιωµατικούς, ανθυπασπιστές

και αξιωµατικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές
σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων
(Α.Σ.Σ.Υ.), για τους αξιωµατικούς του ν.δ. 649/1970
(Α΄176), για τους υπαξιωµατικούς, ανθυπαστυνόµους
και αντίστοιχους και αξιωµατικούς που προέρχονται από
παραγωγικές ή µη σχολές των Σωµάτων Ασφαλείας, κα-
θώς και για τους αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιµενο-
φύλακες των ίδιων Σωµάτων.
Γ. Κατηγορία Γ΄: για τα στελέχη µε προέλευση από Ε-

ΠΟΠ – Ο.Π.Υ.- ΕΜΘ – ΕΠΥ, καθώς και το προερχόµενο
από την κατηγορία Δ΄ αστυνοµικό προσωπικό. 
Δ. Κατηγορία Δ΄: για τους Ειδικούς Φρουρούς – Συνο-

ριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
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Άρθρο 125
Βασικός µισθός

Οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί όλων των ως άνω στελεχών
ανά κατηγορία κατάταξης διαµορφώνονται ως εξής:
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Άρθρο 126
Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη 

1. Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών
της Κατηγορίας Α΄:
Α. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας

(Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) στο 1ο Κλιµάκιο.
Β. Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Α-

εροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνο-
µίας, Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος στο 2ο Κλι-
µάκιο.
Γ. Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρα-

τιάς, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας
και Υπαρχηγοί Ελληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού
Σώµατος και Λιµενικού Σώµατος στο 3ο Κλιµάκιο.

Τα στελέχη των περιπτώσεων Α΄ έως Γ΄ κατατάσσο-
νται στα προβλεπόµενα Κλιµάκια ανεξαρτήτως των ετών
υπηρεσίας και παραµένουν σε αυτά µέχρι την µε οποιον-
δήποτε τρόπο αποχώρησή τους.

Δ. Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι µέχρι τριάντα (30) έ-
τη υπηρεσίας στο 5ο Κλιµάκιο και µε τριάντα (30) και ά-
νω στο 4ο Κλιµάκιο. 

Ε. Υποστράτηγος και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι έξι έτη
(26) έτη υπηρεσίας στο 9ο Κλιµάκιο, από είκοσι έξι (26)
και µέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 8ο Κλιµάκιο, από είκοσι ο-
κτώ (28) και µέχρι τριάντα (30) στο 7ο Κλιµάκιο, από
τριάντα (30) και µέχρι τριάντα δύο (32) στο 6ο Κλιµάκιο
και µε τριάντα δύο (32) και άνω στο 5ο Κλιµάκιο. 

Στ. Ταξίαρχος και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι τέσσερα
(24) έτη υπηρεσίας στο 13ο Κλιµάκιο, από είκοσι τέσσε-
ρα (24) µέχρι είκοσι πέντε (25) στο 12ο Κλιµάκιο, από εί-
κοσι πέντε (25) µέχρι είκοσι έξι (26) στο 11ο Κλιµάκιο, α-
πό είκοσι έξι (26) µέχρι είκοσι επτά (27) στο 10ο Κλιµά-
κιο, από είκοσι επτά (27) µέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 9ο
Κλιµάκιο, από είκοσι οκτώ (28) µέχρι τριάντα (30) στο 8ο
Κλιµάκιο, από τριάντα (30) και µέχρι τριάντα δύο (32)
στο 7ο Κλιµάκιο και µε τριάντα δύο (32) και άνω στο 6ο
Κλιµάκιο. 
Ζ. Συνταγµατάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαεννέα

(19) έτη υπηρεσίας στο 19ο Κλιµάκιο, από δεκαεννέα
(19) µέχρι είκοσι (20) στο 18ο Κλιµάκιο, από είκοσι (20)
µέχρι είκοσι δύο (22) στο 17ο Κλιµάκιο, από είκοσι δύο
(22) µέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 16ο Κλιµάκιο, από εί-
κοσι τέσσερα (24) µέχρι είκοσι πέντε (25) στο 15ο Κλιµά-
κιο, από είκοσι πέντε (25) µέχρι είκοσι έξι (26) στο 14ο
Κλιµάκιο, από είκοσι έξι (26) µέχρι είκοσι επτά (27) στο
13ο Κλιµάκιο, από είκοσι επτά (27) µέχρι είκοσι οκτώ
(28) στο 12ο Κλιµάκιο, από είκοσι οκτώ (28) µέχρι είκοσι
εννέα (29) στο 11ο Κλιµάκιο, από είκοσι εννέα (29) µέχρι
τριάντα (30) στο 10ο Κλιµάκιο, από τριάντα (30) µέχρι
τριάντα ένα (31) στο 9ο Κλιµάκιο, από τριάντα ένα (31)
και µέχρι τριάντα δύο (32) στο 8ο Κλιµάκιο και µε τριά-
ντα δύο (32) και άνω στο 7ο Κλιµάκιο. 
Η. Αντισυνταγµατάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκα-

τρία (13) έτη υπηρεσίας στο 26ο Κλιµάκιο, από δεκατρία
(13) µέχρι δεκαπέντε (15) στο 25ο Κλιµάκιο, από δεκα-
πέντε (15) µέχρι δεκαεπτά (17) στο 24ο Κλιµάκιο, από
δεκαεπτά (17) µέχρι δεκαοκτώ (18) στο 23ο Κλιµάκιο, α-
πό δεκαοκτώ (18) µέχρι δεκαεννέα (19) στο 22ο Κλιµά-
κιο, από δεκαεννέα (19) µέχρι είκοσι (20) στο 21ο Κλιµά-
κιο, από είκοσι (20) µέχρι είκοσι ένα (21) στο 20ο Κλιµά-
κιο, από είκοσι ένα (21) µέχρι είκοσι δύο (22) στο 19ο

Κλιµάκιο, από είκοσι δύο (22) µέχρι είκοσι τρία (23) στο
18ο Κλιµάκιο, από είκοσι τρία (23) µέχρι είκοσι τέσσερα
(24) στο 17ο Κλιµάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) µέχρι εί-
κοσι πέντε (25) στο 16ο Κλιµάκιο, από είκοσι πέντε (25)
µέχρι είκοσι έξι (26) στο 15ο Κλιµάκιο, από είκοσι έξι
(26) µέχρι είκοσι επτά (27) στο 14ο Κλιµάκιο, από είκοσι
επτά (27) µέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 13ο Κλιµάκιο, από
είκοσι οκτώ (28) µέχρι είκοσι εννέα (29) στο 12ο Κλιµά-
κιο, από είκοσι εννέα (29) µέχρι τριάντα (30) έτη υπηρε-
σίας στο 11ο Κλιµάκιο, από τριάντα (30) µέχρι τριάντα έ-
να (31) στο 10ο Κλιµάκιο και µε τριάντα ένα (31) και άνω
στο 9ο Κλιµάκιο. 
Θ. Ταγµατάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι έντεκα (11) έ-

τη στο 28ο Κλιµάκιο, από έντεκα (11) µέχρι δεκατρία
(13) στο 27ο Κλιµάκιο, από δεκατρία (13) µέχρι δεκαπέ-
ντε (15) στο 26ο Κλιµάκιο, από δεκαπέντε (15) µέχρι δε-
καεπτά (17) στο 25ο Κλιµάκιο, από δεκαεπτά (17) µέχρι
δεκαοκτώ (18) στο 24ο Κλιµάκιο, από δεκαοκτώ (18) µέ-
χρι δεκαεννέα (19) στο 23ο Κλιµάκιο, από δεκαεννέα
(19) µέχρι είκοσι (20) στο 22ο Κλιµάκιο, από είκοσι (20)
µέχρι είκοσι ένα (21) στο 21ο Κλιµάκιο, από είκοσι ένα
(21) µέχρι είκοσι δύο (22) στο 20ο Κλιµάκιο, από είκοσι
δύο (22) µέχρι είκοσι τρία (23) στο 19ο Κλιµάκιο, από εί-
κοσι τρία (23) µέχρι είκοσι πέντε (25) στο 18ο Κλιµάκιο,
από είκοσι πέντε (25) µέχρι είκοσι έξι (26) στο 17ο Κλι-
µάκιο, από είκοσι έξι (26) µέχρι είκοσι επτά (27) στο 16ο
Κλιµάκιο, από είκοσι επτά (27) µέχρι είκοσι οκτώ (28)
στο 15ο Κλιµάκιο, από είκοσι οκτώ (28) µέχρι είκοσι εν-
νέα (29) στο 14ο Κλιµάκιο, από είκοσι εννέα (29) µέχρι
τριάντα (30) στο 13ο Κλιµάκιο, από τριάντα (30) µέχρι
τριάντα ένα (31) στο 12ο Κλιµάκιο και µε τριάντα ένα
(31) και άνω στο 11ο Κλιµάκιο. 
Ι. Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι επτά (7) έτη υπηρε-

σίας στο 31ο Κλιµάκιο, από επτά (7) µέχρι εννέα (9) στο
30ο Κλιµάκιο, από εννέα (9) µέχρι έντεκα (11) στο 29ο
Κλιµάκιο, από έντεκα (11) µέχρι δεκατρία (13) στο 28ο
Κλιµάκιο, από δεκατρία (13) µέχρι δεκαπέντε (15) στο
27ο Κλιµάκιο, από δεκαπέντε (15) µέχρι δεκαεπτά (17)
στο 26ο Κλιµάκιο, από δεκαεπτά (17) µέχρι δεκαοκτώ
(18) στο 25ο Κλιµάκιο, από δεκαοκτώ (18) µέχρι δεκαεν-
νέα (19) στο 24ο Κλιµάκιο, από δεκαεννέα (19) µέχρι εί-
κοσι (20) στο 23ο Κλιµάκιο, από είκοσι (20) µέχρι είκοσι
ένα (21) στο 22ο Κλιµάκιο, από είκοσι ένα (21) µέχρι εί-
κοσι δύο (22) στο 21ο Κλιµάκιο, από είκοσι δύο (22) µέ-
χρι είκοσι τρία (23) στο 20ο Κλιµάκιο, από είκοσι τρία
(23) µέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 19ο Κλιµάκιο, από εί-
κοσι τέσσερα (24) µέχρι είκοσι πέντε (25) στο 18ο Κλιµά-
κιο, από είκοσι πέντε(25) µέχρι είκοσι έξι (26) στο 17ο
Κλιµάκιο, από είκοσι έξι (26) µέχρι είκοσι επτά (27) στο
16ο Κλιµάκιο, από είκοσι επτά (27) µέχρι είκοσι εννέα
(29) στο 15ο Κλιµάκιο, από είκοσι εννέα (29) µέχρι τριά-
ντα ένα (31) στο 14ο Κλιµάκιο, από τριάντα ένα (31) µέ-
χρι τριάντα δύο (32) στο 13ο Κλιµάκιο και από τριάντα
δύο (32) και άνω στο 12ο Κλιµάκιο. 
Ια. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υ-

πηρεσίας στο 33ο Κλιµάκιο, από πέντε (5) µέχρι επτά (7)
στο 32ο Κλιµάκιο, από επτά (7) µέχρι εννέα (9) στο 31ο
Κλιµάκιο, από εννέα (9) µέχρι έντεκα (11) στο 30ο Κλι-
µάκιο, από έντεκα (11) µέχρι δεκατρία (13) στο 29ο Κλι-
µάκιο, από δεκατρία (13) µέχρι δεκαπέντε (15) στο 28ο
Κλιµάκιο, από δεκαπέντε (15) µέχρι δεκαεπτά (17) στο
27ο Κλιµάκιο, από δεκαεπτά (17) µέχρι δεκαοκτώ (18)
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στο 26ο Κλιµάκιο, από δεκαοκτώ (18) έτη µέχρι δεκαεν-
νέα έτη (19) υπηρεσίας στο 25ο Κλιµάκιο, από δεκαεν-
νέα (19) µέχρι είκοσι (20) στο 24ο Κλιµάκιο, από είκοσι
(20) µέχρι είκοσι ένα (21) στο 23ο Κλιµάκιο, από είκοσι έ-
να (21) µέχρι είκοσι δύο (22) στο 22ο Κλιµάκιο, από είκο-
σι δύο (22) µέχρι είκοσι τρία (23) στο 21ο Κλιµάκιο, από
είκοσι τρία (23) µέχρι είκοσι τέσσερα (24) στο 20ο Κλι-
µάκιο, από είκοσι τέσσερα (24) µέχρι είκοσι πέντε (25)
στο 19ο Κλιµάκιο, από είκοσι πέντε (25) µέχρι είκοσι έξι
(26) στο 18ο Κλιµάκιο, από είκοσι έξι (26) µέχρι είκοσι ε-
πτά (27) στο 17ο Κλιµάκιο, από είκοσι επτά (27) µέχρι εί-
κοσι οκτώ (28) στο 16ο Κλιµάκιοκαι από είκοσι οκτώ (28)
και άνω στο 15ο Κλιµάκιο. 
Ιβ. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι τρία (3) έτη

υπηρεσίας στο 35ο Κλιµάκιο, από τρία (3) µέχρι έξι (6)
στο 34ο Κλιµάκιο, από έξι (6) µέχρι επτά (7) στο 33ο Κλι-
µάκιο, από επτά (7) µέχρι δέκα (10) στο 32ο Κλιµάκιο, α-
πό δέκα (10) µέχρι έντεκα (11) στο 31ο Κλιµάκιο, από έ-
ντεκα (11) µέχρι δεκατρία (13) στο 30ο Κλιµάκιο, από δε-
κατρία (13) µέχρι δεκαπέντε (15) στο 29ο Κλιµάκιο, από
δεκαπέντε (15) µέχρι δεκαέξι (16) στο 28ο Κλιµάκιο, από
δεκαέξι (16) µέχρι δεκαεπτά (17) στο 27ο Κλιµάκιο, από
δεκαεπτά (17) µέχρι δεκαοκτώ (18) στο 26ο Κλιµάκιο, α-
πό δεκαοκτώ (18) µέχρι δεκαεννέα (19) στο 25ο Κλιµά-
κιο, από δεκαεννέα (19) µέχρι είκοσι (20) στο 24ο Κλιµά-
κιο, από είκοσι (20) µέχρι είκοσι ένα (21) στο 23ο Κλιµά-
κιο, από είκοσι ένα (21) µέχρι είκοσι τρία (23) στο 22ο
Κλιµάκιο, από είκοσι τρία (23) και άνω στο 21ο Κλιµάκιο.

2. Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών
της Κατηγορίας Β΄:
Α. Συνταγµατάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι τριάντα έξι

(36) έτη υπηρεσίας στο 2ο Κλιµάκιο, από τριάντα έξι (36)
και άνω στο 1ο Κλιµάκιο. 
Β. Αντισυνταγµατάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι

επτά (27) έτη στο 7ο Κλιµάκιο, από είκοσι επτά (27) µέ-
χρι είκοσι οκτώ (28) στο 6ο Κλιµάκιο, από είκοσι οκτώ
(28) µέχρι είκοσι εννέα (29) στο 5ο Κλιµάκιο, από είκοσι
εννέα (29) µέχρι τριάντα (30) στο 4ο Κλιµάκιο, από τριά-
ντα (30) µέχρι τριάντα ένα (31) στο 3ο Κλιµάκιο και µε
τριάντα ένα (31) και άνω στο 2ο Κλιµάκιο. 
Γ. Ταγµατάρχης και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι πέντε

(25) έτη στο 9ο Κλιµάκιο, από είκοσι πέντε (25) µέχρι εί-
κοσι επτά (27) στο 8ο Κλιµάκιο, από είκοσι επτά (27) µέ-
χρι είκοσι οκτώ (28) στο 7ο Κλιµάκιο, από είκοσι οκτώ
(28) µέχρι είκοσι εννέα (29) στο 6ο Κλιµάκιο, από είκοσι
εννέα (29) µέχρι τριάντα ένα (31) στο 5ο Κλιµάκιο, από
τριάντα ένα (31) µέχρι τριάντα τέσσερα (34) στο 4ο Κλι-
µάκιο και µε τριάντα τέσσερα (34) και άνω στο 3ο Κλιµά-
κιο. 
Δ. Λοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι είκοσι ένα (21) έτη

στο 13ο Κλιµάκιο, από είκοσι ένα (21) µέχρι είκοσι δύο
(22) στο 12ο Κλιµάκιο, από είκοσι δύο (22) µέχρι είκοσι
τρία (23) στο 11ο Κλιµάκιο, από είκοσι τρία (23) µέχρι εί-
κοσι πέντε (25) στο 10ο Κλιµάκιο, από είκοσι πέντε (25)
µέχρι είκοσι επτά (27) στο 9ο Κλιµάκιο, από είκοσι επτά
(27) µέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 8ο Κλιµάκιο, από είκοσι
οκτώ (28) µέχρι είκοσι εννέα (29) στο 7ο Κλιµάκιο, από
είκοσι εννέα (29) µέχρι τριάντα ένα (31) στο 6ο Κλιµά-
κιο, από τριάντα ένα (31) µέχρι τριάντα δύο (32) στο 5ο
Κλιµάκιο και µε τριάντα δύο (32) και άνω στο 4ο Κλιµά-
κιο. 

Ε. Υπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαεπτά (17)
έτη υπηρεσίας στο 17ο Κλιµάκιο, από δεκαεπτά (17) µέ-
χρι δεκαοκτώ (18) στο 16ο Κλιµάκιο, από δεκαοκτώ (18)

µέχρι δεκαεννέα (19) στο 15ο Κλιµάκιο, από δεκαεννέα
(19) µέχρι είκοσι ένα (21) στο 14ο Κλιµάκιο, από είκοσι έ-
να (21) µέχρι είκοσι δύο (22) στο 13ο Κλιµάκιο, από είκο-
σι δύο (22) µέχρι είκοσι τρία (23) στο 12ο Κλιµάκιο, από
είκοσι τρία (23) µέχρι είκοσι πέντε (25) στο 11ο Κλιµάκιο,
από είκοσι πέντε (25) µέχρι είκοσι επτά (27) στο 10ο Κλι-
µάκιο, από είκοσι επτά (27) µέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 9ο
Κλιµάκιο, από είκοσι οκτώ (28) µέχρι είκοσι εννέα (29)
στο 8ο Κλιµάκιο, από είκοσι εννέα (29) µέχρι τριάντα ένα
(31) στο 7ο Κλιµάκιο, από τριάντα ένα (31) µέχρι τριάντα
δύο (32) στο 6ο Κλιµάκιο και από τριάντα δύο (32) και ά-
νω στο 5ο Κλιµάκιο. 
ΣΤ. Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατέσ-

σερα (14) έτη υπηρεσίας στο 20ο Κλιµάκιο, από δεκα-
τέσσερα (14) µέχρι δεκαπέντε (15) στo 19ο Κλιµάκιο, α-
πό δεκαπέντε (15) µέχρι δεκαεπτά (17) στο 18ο Κλιµά-
κιο, από δεκαεπτά (17) µέχρι δεκαοκτώ (18) στο 17ο Κλι-
µάκιο, από δεκαοκτώ (18) µέχρι δεκαεννέα (19) στο 16ο
Κλιµάκιο, από δεκαεννέα (19) µέχρι είκοσι ένα (21) στο
15ο Κλιµάκιο, από είκοσι ένα (21) µέχρι είκοσι δύο (22)
στο 14ο Κλιµάκιο, από είκοσι δύο (22) µέχρι είκοσι τρία
(23) στο 13ο Κλιµάκιο, από είκοσι τρία (23) µέχρι είκοσι
πέντε (25) στο 12ο Κλιµάκιο, από είκοσι πέντε (25) µέχρι
είκοσι επτά (27) στο 11ο Κλιµάκιο, από είκοσι επτά (27)
µέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 10ο Κλιµάκιο, από είκοσι ο-
κτώ (28) µέχρι είκοσι εννέα (29) στο 9ο Κλιµάκιο, από εί-
κοσι εννέα (29) µέχρι τριάντα ένα (31) στο 8ο Κλιµάκιο,
από τριάντα ένα (31) µέχρι τριάντα δύο (32) στο 7ο Κλι-
µάκιο και από τριάντα δύο (32) και άνω στο 6ο Κλιµάκιο. 
Ζ. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. Μέχρι δέκα (10) έτη

υπηρεσίας στο 24ο Κλιµάκιο, από δέκα (10) µέχρι έντεκα
(11) στο 23ο Κλιµάκιο, από έντεκα (11) µέχρι δώδεκα
(12) στο 22ο Κλιµάκιο, από δώδεκα (12) µέχρι δεκατέσ-
σερα (14) στο 21ο Κλιµάκιο, από δεκατέσσερα (14) µέχρι
δεκαπέντε (15) στο 20ο Κλιµάκιο, από δεκαπέντε (15)
µέχρι δεκαεπτά (17) στο 19ο Κλιµάκιο, από δεκαεπτά
(17) µέχρι δεκαοκτώ (18) στο 18ο Κλιµάκιο, από δεκαο-
κτώ (18) µέχρι δεκαεννέα (19) στο 17ο Κλιµάκιο, από δε-
καεννέα (19) µέχρι είκοσι ένα (21) στο 16ο Κλιµάκιο, από
είκοσι ένα (21) µέχρι είκοσι δύο (22) στο 15ο Κλιµάκιο,
από είκοσι δύο (22) µέχρι είκοσι τρία (23) στο 14ο Κλιµά-
κιο, από είκοσι τρία (23) µέχρι είκοσι πέντε (25) στο 13ο
Κλιµάκιο, από είκοσι πέντε (25) µέχρι είκοσι επτά (27)
στο 12ο Κλιµάκιο, από είκοσι επτά (27) µέχρι είκοσι οκτώ
(28) στο 11ο Κλιµάκιο, από είκοσι οκτώ (28) µέχρι είκοσι
εννέα (29) στο 10ο Κλιµάκιο, από είκοσι εννέα (29) µέχρι
τριάντα ένα (31) στο 9ο Κλιµάκιο, από τριάντα ένα (31)
µέχρι τριάντα δύο (32) στο 8ο Κλιµάκιο και από τριάντα
δύο (32) και άνω στο 7ο Κλιµάκιο. 
Η. Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υ-

πηρεσίας στο 27ο Κλιµάκιο, από πέντε (5) µέχρι επτά (7)
στο 26ο Κλιµάκιο, από επτά (7) µέχρι εννέα (9) στο 25ο
Κλιµάκιο, από εννέα (9) µέχρι έντεκα (11) στο 24ο Κλι-
µάκιο, από έντεκα (11) µέχρι δώδεκα (12) στο 23ο Κλιµά-
κιο, από δώδεκα (12) µέχρι δεκατέσσερα (14) στο 22ο
Κλιµάκιο, από δεκατέσσερα (14) µέχρι δεκαπέντε (15)
στο 21ο Κλιµάκιο, από δεκαπέντε (15) µέχρι δεκαεπτά
(17) στο 20ο Κλιµάκιο, από δεκαεπτά (17) µέχρι δεκαο-
κτώ (18) στο 19ο Κλιµάκιο, από δεκαοκτώ (18) µέχρι δε-
καεννέα (19) στο 18ο Κλιµάκιο, από δεκαεννέα (19) µέ-
χρι είκοσι ένα (21) στο 17ο Κλιµάκιο, από είκοσι ένα (21)
µέχρι είκοσι δύο (22) στο 16ο Κλιµάκιο, από είκοσι δύο
(22) µέχρι είκοσι τρία (23) στο 15ο Κλιµάκιο, από είκοσι
τρία (23) µέχρι είκοσι πέντε (25) στο 14ο Κλιµάκιο, από

68



είκοσι πέντε (25) µέχρι είκοσι επτά (27) στο 13ο Κλιµά-
κιο, από είκοσι επτά (27) µέχρι είκοσι οκτώ (28) στο 12ο
Κλιµάκιο, από είκοσι οκτώ (28) µέχρι είκοσι εννέα (29)
στο 11ο Κλιµάκιο και από είκοσι εννέα (29) και άνω στο
10ο Κλιµάκιο. 
Θ. Επιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπη-

ρεσίας στο 27ο Κλιµάκιο, από πέντε (5) µέχρι επτά (7)
στο 26ο Κλιµάκιο, από επτά (7) µέχρι εννέα (9) στο 25ο
Κλιµάκιο, από εννέα (9) µέχρι δώδεκα (12) στο 24ο Κλι-
µάκιο, από δώδεκα (12) µέχρι δεκατέσσερα (14) στο 23ο
Κλιµάκιο, από δεκατέσσερα (14) µέχρι δεκαπέντε (15)
στο 22ο Κλιµάκιο, από δεκαπέντε (15) µέχρι δεκαεπτά
(17) στο 21ο Κλιµάκιο και από δεκαεπτά (17) και άνω στο
20ο Κλιµάκιο. 
Ι. Λοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι πέντε (5) έτη υπηρε-

σίας στο 28ο Κλιµάκιο, από πέντε (5) µέχρι δέκα (10) στο
27ο Κλιµάκιο, από δέκα (10) µέχρι έντεκα (11) στο 26ο
Κλιµάκιο, από έντεκα (11) µέχρι δώδεκα (12) στο 25ο
Κλιµάκιο, από δώδεκα (12) µέχρι δεκατέσσερα (14) στο
24ο Κλιµάκιο και από δεκατέσσερα (14) και άνω στο 23ο
Κλιµάκιο. 

3. Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών
της Κατηγορίας Γ΄:
Α. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκαπέντε

(15) έτη υπηρεσίας στο 14ο Κλιµάκιο, από δεκαπέντε
(15) µέχρι δεκαέξι (16) στο 13ο Κλιµάκιο, από δεκαέξι
(16) µέχρι δεκαεπτά (17) στο 12ο Κλιµάκιο, από δεκαε-
πτά (17) µέχρι δεκαεννέα (19) στο 11ο Κλιµάκιο, από δε-
καεννέα (19) µέχρι είκοσι (20) στο 10ο Κλιµάκιο, από εί-
κοσι (20) µέχρι είκοσι ένα (21) στο 9ο Κλιµάκιο, από εί-
κοσι ένα (21) µέχρι είκοσι τρία (23) στο 8ο Κλιµάκιο, από
είκοσι τρία (23) µέχρι είκοσι πέντε (25) στο 7ο Κλιµάκιο,
από είκοσι πέντε (25) µέχρι είκοσι επτά (27) στο 6ο Κλι-
µάκιο, από είκοσι επτά (27) µέχρι είκοσι εννέα (29) στο
5ο Κλιµάκιο, από είκοσι εννέα (29) µέχρι τριάντα ένα
(31) στο 4ο Κλιµάκιο, από τριάντα ένα (31) µέχρι τριάντα
έξι (36) στο 3ο Κλιµάκιο, από τριάντα έξι (36) µέχρι τριά-
ντα εννέα (39) στο 2ο Κλιµάκιο και από τριάντα εννέα
(39) και άνω στο 1ο Κλιµάκιο. 
Β. Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία (13) έτη

υπηρεσίας στο 16ο Κλιµάκιο, από δεκατρία (13) µέχρι
δεκαπέντε (15) στο 15ο Κλιµάκιο, από δεκαπέντε (15)
µέχρι δεκαέξι (16) στο 14ο Κλιµάκιο, από δεκαέξι (16)
µέχρι δεκαεπτά (17) στο 13ο Κλιµάκιο, από δεκαεπτά
(17) µέχρι δεκαεννέα (19) στο 12ο Κλιµάκιο, από δεκα-
εννέα (19) µέχρι είκοσι (20) στο 11ο Κλιµάκιο, από είκο-
σι (20) µέχρι είκοσι ένα (21) στο 10ο Κλιµάκιο, από είκο-
σι ένα (21) µέχρι είκοσι τρία (23) στο 9ο Κλιµάκιο, από εί-
κοσι τρία (23) µέχρι είκοσι πέντε (25) στο 8ο Κλιµάκιο, α-
πό είκοσι πέντε (25) µέχρι είκοσι επτά (27) στο 7ο Κλιµά-
κιο, από είκοσι επτά (27) µέχρι είκοσι εννέα (29) στο 6ο
Κλιµάκιο, από είκοσι εννέα (29) µέχρι τριάντα ένα (31)
στο 5ο Κλιµάκιο, από τριάντα ένα (31) µέχρι τριάντα έξι
(36) στο 4ο Κλιµάκιο και από τριάντα έξι (36) και άνω στο
3ο Κλιµάκιο. 
Γ. Επιλοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία (13) έτη

υπηρεσίας στο 17ο Κλιµάκιο, από δεκατρία (13) µέχρι
δεκαπέντε (15) στο 16ο Κλιµάκιο, από δεκαπέντε (15)
µέχρι δεκαέξι (16) στο 15ο Κλιµάκιο, από δεκαέξι (16)
µέχρι δεκαεπτά (17) στο 14ο Κλιµάκιο, από δεκαεπτά
(17) µέχρι δεκαεννέα (19) στο 13ο Κλιµάκιο, από δεκα-
εννέα (19) µέχρι είκοσι (20) στο 12ο Κλιµάκιο, από είκο-
σι (20) µέχρι είκοσι ένα (21) στο 11ο Κλιµάκιο, από είκο-
σι ένα (21) µέχρι είκοσι τρία (23) στο 10ο Κλιµάκιο, από

είκοσι τρία (23) µέχρι είκοσι πέντε (25) στο 9ο Κλιµάκιο,
από είκοσι πέντε (25) µέχρι είκοσι επτά (27) στο 8ο Κλι-
µάκιο, από είκοσι επτά (27) µέχρι είκοσι εννέα (29) στο
7ο Κλιµάκιο, από είκοσι εννέα (29) µέχρι τριάντα ένα
(31) στο 6ο Κλιµάκιο και από τριάντα ένα (31) και άνω
στο 5ο Κλιµάκιο. 
Δ. Λοχίας και αντίστοιχοι. Μέχρι δεκατρία (13) έτη υ-

πηρεσίας στο 18ο Κλιµάκιο, από δεκατρία (13) µέχρι δε-
καπέντε (15) στο 17ο Κλιµάκιο, από δεκαπέντε (15) µέ-
χρι δεκαέξι (16) στο 16ο Κλιµάκιο, από δεκαέξι (16) µέ-
χρι δεκαεπτά (17) στο 15ο Κλιµάκιο, από δεκαεπτά (17)
µέχρι δεκαεννέα (19) στο 14ο Κλιµάκιο, από δεκαεννέα
(19) µέχρι είκοσι (20) στο 13ο Κλιµάκιο, από είκοσι (20)
µέχρι είκοσι ένα (21) στο 12ο Κλιµάκιο, από είκοσι ένα
(21) µέχρι είκοσι τρία (23) στο 11ο Κλιµάκιο, από είκοσι
τρία (23) µέχρι είκοσι πέντε (25) στο 10ο Κλιµάκιο και α-
πό είκοσι πέντε (25) και άνω στο 9ο Κλιµάκιο. 
Ε. Δεκανέας και αντίστοιχοι. Μέχρι τρία (3) έτη υπηρε-

σίας στο 21ο Κλιµάκιο, από τρία (3) µέχρι πέντε (5) στο
20ο Κλιµάκιο, από πέντε (5) µέχρι δεκατρία (13) στο 19ο
Κλιµάκιο και από δεκατρία (13) και άνω στο 18ο Κλιµά-
κιο. 
Στ. Μόνιµος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έ-

χει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Μέ-
χρι τρία (3) έτη υπηρεσίας στο 22ο Κλιµάκιο, από τρία (3)
µέχρι πέντε (5) στο 21ο Κλιµάκιο και από πέντε (5) και ά-
νω στο 20ο Κλιµάκιο. 

4. Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών
της Κατηγορίας Δ΄:
Ειδικοί Φρουροί – Συνοριακοί Φύλακες. Μέχρι ένα (1)

έτος υπηρεσίας στο 18ο Κλιµάκιο, από ένα (1) µέχρι τρία
(3) στο 17ο Κλιµάκιο, από τρία (3) µέχρι πέντε (5) στο
16ο Κλιµάκιο, από πέντε (5) µέχρι επτά (7) στο 15ο Κλι-
µάκιο, από επτά (7) µέχρι εννέα (9) υπηρεσίας στο 14ο
Κλιµάκιο, από εννέα (9) µέχρι έντεκα (11) στο 13ο Κλι-
µάκιο, από έντεκα (11) µέχρι δεκατρία (13) στο 12ο Κλι-
µάκιο, από δεκατρία (13) µέχρι δεκαπέντε (15) στο 11ο
Κλιµάκιο, από δεκαπέντε (15) µέχρι δεκαεπτά (17) στο
10ο Κλιµάκιο, από δεκαεπτά (17) µέχρι δεκαεννέα (19)
στο 9ο Κλιµάκιο, από δεκαεννέα (19) µέχρι είκοσι ένα
(21) στο 8ο Κλιµάκιο, από είκοσι ένα (21) µέχρι είκοσι
τρία (23) στο 7ο Κλιµάκιο, από είκοσι τρία (23) µέχρι εί-
κοσι πέντε (25) στο 6ο Κλιµάκιο, από είκοσι πέντε (25)
µέχρι είκοσι επτά (27) στο 5ο Κλιµάκιο, από είκοσι επτά
(27) µέχρι είκοσι εννέα (29) στο 4ο Κλιµάκιο, από είκοσι
εννέα (29) µέχρι τριάντα ένα (31) στο 3ο Κλιµάκιο, από
τριάντα ένα (31) µέχρι τριάντα τρία (33) στο 2ο Κλιµάκιο
και από τριάντα τρία (33) και άνω στο 1ο Κλιµάκιο. 

5. α. Οι Δόκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί (Δ.Ε.Α.) λαµβά-
νουν το 53% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας.
β. Οι Ανθυπολοχαγοί εκ Δ.Ε.Α. λαµβάνουν το 71% του

Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας.
6. Μισθολογική κατάταξη µαθητών των Σχολών :
α. Ενόπλων Δυνάµεων : 
αα. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών

Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαµβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της
Α΄ Κατηγορίας.
αβ. Μαθητές Σχολών Μονίµων Υπαξιωµατικών λαµβά-

νουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας.
β. Σωµάτων Ασφαλείας: 
αα. Δόκιµος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαµβάνουν

το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια
του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της
Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου
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έτους φοίτησης. 
ββ. Δόκιµος Υπαστυνόµος και αντίστοιχοι λαµβάνουν

το 54% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια
του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της
Α΄κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου
έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγο-
ρίας κατά το τέταρτο έτος φοίτησης. 
γ. Μαθητές που προέρχονται από τα Σώµατα Ασφαλεί-

ας συνεχίζουν να λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών
που αντιστοιχεί στον κατεχόµενο βαθµό. 

7. Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (µέχρι τριών ε-
τών) λαµβάνουν το Μ.Κ.19 της Γ΄ Κατηγορίας.

8. Οι έφεδροι υψηλής ετοιµότητας (ΕΦ.Υ.ΕΣ.) κατά την
περίοδο που καλούνται υπό τα όπλα λαµβάνουν τις απο-
δοχές ίσες µε αυτές οµοιόβαθµου επαγγελµατία στρα-
τιωτικού, πλην αυτών που κατατάσσονται στους βαθ-
µούς του στρατιώτη και δεκανέα, οι οποίοι λαµβάνουν α-
ποδοχές λοχία της Γ΄ Κατηγορίας. Για την κατάταξη των
εν λόγω εφέδρων σε Μ.Κ. λαµβάνεται υπόψη αποκλει-
στικά και µόνο ο χρόνος πραγµατικής παρασχεθείσας υ-
πηρεσίας υπό τα όπλα µε την ως άνω ιδιότητα. 

9. Για τη µισθολογική εξέλιξη των στελεχών από το
κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο στο αµέσως ανώτερο, α-
παιτείται να έχει συµπληρωθεί ο καθορισµένος χρόνος
υπηρεσίας στο κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο.
Η κατά την προηγούµενη παράγραφο εξέλιξη των στε-

λεχών γίνεται µε πράξη του αρµόδιου για το διορισµό
οργάνου, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

Ως υπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη
αναγνωρίζεται η αναφερόµενη στις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ο χρόνος φοί-
τησης στις στρατιωτικές σχολές ή στις αντίστοιχες σχο-
λές των Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς και ο χρόνος από-
κτησης ιατρικής ειδικότητας, εφόσον η ειδικότητα αυτή
αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης. Δεν αναγνωρίζεται
σε καµία περίπτωση ο χρόνος στρατιωτικής θητείας. 
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγµατοποι-

είται µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου
αρµοδίου οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα ι-
σχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αί-
τησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 127
Επιδόµατα

Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρθρου
παρέχονται και τα εξής επιδόµατα και παροχές κατά µή-
να:
Α. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φο-
ρά ισχύει.
Β. Επίδοµα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ι-

διαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελε-
χών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας
ή πέραν του ωραρίου εργασίας, οριζόµενο ως εξής:
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Το εν λόγω επίδοµα προσαυξάνεται κατά πενήντα πέ-
ντε (55) ευρώ για τα στελέχη που είναι έγγαµα χωρίς τέ-
κνα. Για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν
τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παρο-
χής του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α’ 176), το εν λόγω
επίδοµα προσαυξάνεται κατά εκατόν δεκαπέντε (115)
ευρώ. 
Σε περίπτωση συζύγων που αµείβονται και οι δύο µε

τις διατάξεις του παρόντος, η ως άνω προσαύξηση κατα-
βάλλεται και στους δύο.
Το ως άνω επίδοµα καταβάλλεται µε την απαραίτητη

προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία

µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα
και τις συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του.

Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των στελεχών µε από-
σπαση, µετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια µεγα-
λύτερη των δύο (2) µηνών, από τα εν γένει καθήκοντα,
τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη
χορήγηση του επιδόµατος αυτού, διακόπτεται ισοχρό-
νως και η καταβολή του µε βεβαίωση του οικείου προϊ-
σταµένου.
Γ. Επίδοµα θέσης ευθύνης, οριζόµενο κατά βαθµίδα

θέσης, ως εξής: 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του εν λό-
γω επιδόµατος είναι η πραγµατική άσκηση των καθηκό-
ντων όλων των ανωτέρω.
Δ.α. Στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας (Ελληνι-

κή Αστυνοµία, Πυροσβεστικό και Λιµενικό Σώµα – Ελλη-
νική Ακτοφυλακή), το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των
συνθηκών αποδεδειγµένα εργάζεται πέραν των πέντε
(5) ηµερών την εβδοµάδα, χορηγείται ειδική αποζηµίω-
ση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι ευρώ
(46) για κάθε επιπλέον ηµέρα απασχόλησης.
β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτι-

κό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων που αποδεδειγ-
µένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ει-
δική αποζηµίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο
ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυ-
χτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυ-
χτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορή-
γησης της εν λόγω αποζηµίωσης καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν
λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να κα-
ταβάλλεται το επίδοµα αυξηµένης επιχειρησιακής ετοι-
µότητας µονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις
της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν.
3205/2003 (Α΄297) και σύµφωνα µε τις σχετικές εκδο-
θείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιη-
θεί και ισχύουν. 
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των στελεχών µε από-

σπαση, µετακίνηση ή εκπαιδευτική άδεια µεγαλύτερη
των δύο (2) µηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις
συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των απο-
ζηµιώσεων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβο-
λή τους µε βεβαίωση του οικείου προϊσταµένου.
γ. Στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας που απο-

σπάται ή διατίθεται ως προσωπικό ασφαλείας σε γρα-
φεία µελών της Κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και
ειδικών γραµµατέων καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις
των προηγούµενων περιπτώσεων και η υπερωριακή απο-
ζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Γ2
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Στην περίπτω-
ση που το εν λόγω προσωπικό εκτελεί διοικητικά καθή-
κοντα στα ως άνω γραφεία, δικαιούται υπερωριακή απο-
ζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. Α2 του ίδιου
άρθρου.
Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και του Λιµε-

νικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της
Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος
που υπηρετούν ή είναι αποσπασµένα στο Νοµό Έβρου
και στους Νοµούς Λέσβου, Χίου, Σάµου, Δωδεκανήσων
και Σαµοθράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της
Πολεµικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασµέ-
νο στη Σκύρο, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα ύψους εκατό
ευρώ (100 €).
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε την απαραίτητη

προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία µε
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της
περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης κα-
ταβάλλεται και για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν
σε θεσµοθετηµένες άδειες.

Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων, για ο-

ποιονδήποτε λόγο όπως µετακίνηση, απόσπαση, µετάθε-
ση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χο-
ρήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του µε
βεβαίωση του οικείου Προϊσταµένου.
Τα επιδόµατα των παραγράφων Β΄ έως Ε΄ του παρό-

ντος δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακα-
τάταξης (µέχρι τριών ετών), στους µαθητές των σχολών
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και των
σχολών των Σωµάτων Ασφαλείας, στους τελούντες σε
κατάσταση πολεµικής ή µόνιµης διαθεσιµότητας, καθώς
και στους έφεδρους και δόκιµους έφεδρους αξιωµατι-
κούς.

ΣΤ. Τα επιδόµατα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό,
πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων κα-
ταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων,
Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών
βοµβών και εκρηκτικών µηχανισµών, συνοδών σκύλων
που χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υ-
λών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζηµίωση πυροτε-
χνουργών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, γραφείου
λόγω ανικανότητας ένεκα παθήµατος στην υπηρεσία)
που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλ-
λονται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις
και στο ύψος που έχουν διαµορφωθεί κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. Με κοινές αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού,
οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσµία ενός έ-
τους από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξε-
ων του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι
όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδο-
µάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παρα-
πάνω προθεσµία παύει στο εξής η καταβολή οποιουδή-
ποτε από τα παραπάνω επιδόµατα. 
Ζ. Στο αστυνοµικό προσωπικό που υπηρετεί στα Αστυ-

νοµικά Τµήµατα Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής διατη-
ρείται το ειδικό µηνιαίο επίδοµα µετακίνησης της παρ. 4
του άρθρου 10 του ν. 3103/2003 (Α΄23), στο ίδιο ύψος
και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν έ-
ως την ηµεροµηνία έναρξης του παρόντος νόµου.
Η. Για το αστυνοµικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εσω-

τερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, διατη-
ρείται η ειδική µηνιαία αποζηµίωση που προβλέπεται από
τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.2713/1999
(Α΄89) στο ίδιο ύψος και µε τους ίδιους όρους και προϋ-
ποθέσεις που ίσχυαν έως την ηµεροµηνία έναρξης του
παρόντος νόµου.
Θ. Για το στρατιωτικό προσωπικό της Υπηρεσίας Εσω-

τερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής διατηρείται η ειδική µηνιαία α-
ποζηµίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.
10 του άρθρου 50 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162) στο ίδιο ύ-
ψος και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ί-
σχυαν έως την ηµεροµηνία έναρξης του παρόντος νό-
µου.
Ι. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και

των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών, η οποία εκδίδεται σε
αποκλειστική προθεσµία ενός (1) έτους από την ηµερο-
µηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, κα-
θορίζεται η αποζηµίωση του διδακτικού και εκπαιδευτι-
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κού προσωπικού των στρατιωτικών σχολών και των κέ-
ντρων εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σω-
µάτων Ασφαλείας. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρα-
κτη η παραπάνω προθεσµία παύει στο εξής η καταβολή
της παραπάνω αποζηµίωσης. Μέχρι την έκδοση της εν
λόγω κοινής απόφασης εξακολουθούν να καταβάλλο-
νται τα ποσά που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας διάταξης. 
Κ. Πέρα από τα επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις,

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού,
όλες οι άλλες παροχές, επιδόµατα και αποζηµιώσεις µε
οποιαδήποτε ονοµασία, που προβλέπονται από άλλες
γενικές ή ειδικές διατάξεις καταργούνται.
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Άρθρο 128
Μισθολογική κατάταξη 

Για τη µισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υ-
παλλήλων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται δεκαέξι
(16) µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθµίδα µε ει-
σαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 129
Χρόνος και τρόπος µισθολογικής εξέλιξης 

1. Για τη µισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ε-
νός (1) έτους στο πρώτο µισθολογικό κλιµάκιο (Μ.Κ.1)
και δύο (2) έτη για κάθε επόµενο.

2. Για τη µισθολογική εξέλιξη των λειτουργών ή υπαλ-
λήλων από το κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο στο αµέ-
σως ανώτερο, απαιτείται να έχει συµπληρωθεί ο καθορι-
σµένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο µισθολογικό
κλιµάκιο.

3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο εξέλιξη του
λειτουργού ή υπαλλήλου γίνεται µε πράξη του αρµόδιου
για το διορισµό οργάνου, που δεν δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Ως υπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλι-
ξη υπολογίζεται η αναφερόµενη στις διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για τα µέλη
Δ.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων και τα µέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι.
αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητι-
κό έργο που έχει προσφερθεί σε δηµόσια ή ιδιωτικά πα-
νεπιστήµια του εξωτερικού εφόσον οι τίτλοι σπουδών
που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρµόδιο για
το σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδηµαϊκά ισότιµοι µε αυ-
τούς των Πανεπιστηµίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής.
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγµατοποιεί-
ται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και τα οικονοµικά
αποτελέσµατα ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής
της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιο-
λογητικών.

Άρθρο 130
Βασικός µισθός

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ. 1 της βαθµίδας
του Καθηγητή Πανεπιστηµίου ορίζεται στο ποσό των δύο
χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ (2.122) ευρώ. Ο βασι-
κός µισθός των επόµενων µισθολογικών κλιµακίων δια-
µορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο
Μ.Κ. του ποσού των εξήντα (60) ευρώ. 

2. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών βαθµίδων
των µελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων διαµορφώνεται σε
ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή, ως ε-
ξής :
α. Αναπληρωτής Καθηγητής : 85% 
β. Επίκουρος : 75% 
γ. Λέκτορας : 70%.
3. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των µελών Ε.Π. των Α-

νώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Τ.Ε.Ι.), των µελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), του Διδα-
κτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακα-
δηµιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.), καθώς και των καθηγητών της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), διαµορφώνεται σε ποσοστό
επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου,
ως εξής: 
α. Καθηγητές : 90%
β. Αναπληρωτές Καθηγητές :77%
γ. Επίκουροι : 68% 
δ. Λέκτορες, Καθηγητές Εφαρµογών : 58%. 
4. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Εκπαιδευτικού Προ-

σωπικού των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέ-
σεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 3450/2006 (Α΄64), διαµορφώνεται σε ποσοστό επί
του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου, ως
εξής: 
α. Καθηγητές : 70%
β. Επίκουροι : 62%
γ. Επιµελητές : 56% 
δ. Καθηγητές Ειδικών Μαθηµάτων: 54%. 
5. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των µελών του Ινστιτού-

του Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προ-
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σωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄
86), διαµορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου
Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου, ως εξής:
α. Σύµβουλος Α΄: 82%
β. Σύµβουλος Β΄: 73%
γ. Σύµβουλος Γ΄: 63%
δ. Εισηγητής : 56%.
6. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού Εκπαιδευτι-

κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστηµίων διαµορφώνε-
ται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή
Πανεπιστηµίου, ως εξής :
α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π. : 55%
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π. : 56%
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.Ε.Π. : 59%
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΠΕ Ε.Ε.Π. : 62%
ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : 50%
στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : 53%
ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : 55%
η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. : 60%
θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 47%
ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄  ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 50%
ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 53%
ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. : 56%
7. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού Εκπαιδευτι-

κού Προσωπικού του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) και του Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παι-
δαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), διαµορφώνεται σε ποσοστό πενήντα δύο
τοις εκατό (52%) επί του βασικού µισθού του αντίστοι-
χου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου. 

8. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Α-
καδηµιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτι-
κού (Α.Ε.Ν.), διαµορφώνεται σε ποσοστό πενήντα ένα
τοις εκατό (51%) επί του βασικού µισθού του αντίστοι-
χου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου.
Ο µηνιαίος βασικός µισθός των Επιµελητών και Επι-

στηµονικών Συνεργατών και του λοιπού διδακτικού προ-
σωπικού της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας
(Ε.Σ.Δ.Υ.), διαµορφώνεται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις
εκατό (70%) επί του βασικού µισθού του αντίστοιχου
Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου.

9. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού και Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτα-
των Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)
διαµορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ.
του Καθηγητή Πανεπιστηµίου, ως εξής :
α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 50%
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 51%
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 52%
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 54%
ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 46%
στ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 47%
ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β ΄ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 49%
η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : 53%
θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : 42%
ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : 44%
ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : 47%
ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : 49%.
10. Όλοι οι ως άνω βασικοί µισθοί στρογγυλοποιούνται

στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.
11. Στους εντεταλµένους διδασκαλίας και στους επι-

σκέπτες Καθηγητές των παραγράφων 4 και 6 του άρ-
θρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) µπορεί να καταβάλλε-
ται µηνιαίως αµοιβή, το ύψος και οι προϋποθέσεις της ο-
ποίας καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

12. Στο επιστηµονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980
(Α΄112) των Πανεπιστηµίων της χώρας καταβάλλεται
µηνιαία αποζηµίωση, ανάλογα µε τη βαθµίδα στην οποία
προσλαµβάνεται, η οποία αποτελείται από το ογδόντα
τοις εκατό (80%) του βασικού µισθού του Μ.Κ. 1 της α-
ντίστοιχης βαθµίδας των µελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων,
καθώς και το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επι-
δόµατος διδασκαλίας και έρευνας της αντίστοιχης βαθ-
µίδας και για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω κατα-
βάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως
κάθε φορά ισχύει. 

13. Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων και τα µέλη
Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., που εντάσσονται σύµφωνα µε τις οι-
κείες διατάξεις στην κατηγορία µερικής απασχόλησης,
λαµβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των τακτι-
κών αποδοχών, πλην της οικογενειακής παροχής, της α-
ντίστοιχης βαθµίδας πλήρους απασχόλησης µε τα ίδια έ-
τη υπηρεσίας. 

Άρθρο 131
Επιδόµατα 

1. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρ-
θρου παρέχονται και τα εξής επιδόµατα, παροχές και α-
ποζηµιώσεις κατά µήνα:
Α. Ειδικό επίδοµα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόµενο

ως εξής:
α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων:
i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450)

ευρώ.
iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ. 
iν. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ.»
β. Μέλη Ε.Π. των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευ-

τικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), µέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Εκ-
παιδευτικό Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγω-
γικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Δι-
δακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακα-
δηµιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.):

i. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ. 
ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450)

ευρώ.
iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ. 
iν. Λέκτορας διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
γ. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

καθώς και του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 329
του ν. 4072/2012 (Α΄86):

i. Σύµβουλος Α΄ : διακόσια τριάντα (230) ευρώ.
ii. Σύµβουλος Β΄ : διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ.
iii. Σύµβουλος Γ΄ : διακόσια δέκα (210) ευρώ.
iv. Εισηγητής : εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ. 
δ. Τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστηµίων: 
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ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) :

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα (80)
ευρώ
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα (80)

ευρώ
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα (80)

ευρώ
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ : ογδόντα (80)

ευρώ
ε. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα (60) ευ-

ρώ
στ. ΒΑΘΜΙΔΑ΄ Γ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα (60)

ευρώ
ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα (60) ευ-

ρώ
η. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα (60) ευ-

ρώ
θ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα (60) ευ-

ρώ
ι. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ : εξήντα (60) ευ-

ρώ
ια. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευ-

ρώ
ιβ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ: εξήντα (60) ευ-

ρώ.
στ. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδηµιών Εµπο-

ρικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) που διατηρεί προσωποπαγείς
θέσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
15 του ν.3450/2006 (Α΄64), εκατό ευρώ (100€).
Επιµελητές και Επιστηµονικοί Συνεργάτες και λοιπό

διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υ-
γείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) µε διδακτορικό, διακόσια (200) ευρώ.

Β. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φο-
ρά ισχύει.

Γ. 'Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Ανα-
πληρωτές Πρυτάνεων, στους Κοσµήτορες και στους
Προέδρους Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, οριζόµενα ως
εξής:

i. Πρύτανης διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
ii. Αναπληρωτές Πρυτάνεων, διακόσια δέκα (210) ευ-

ρώ.
iii. Κοσµήτορας ή Πρόεδρος Τµήµατος διακόσια δέκα

(210) ευρώ.
Δ. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αναπληρω-

τές Προέδρους, Διευθυντές Σχολών ή Προϊσταµένους
Τµηµάτων των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α.,
οριζόµενα ως εξής:

i. Πρόεδρος διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
ii. Αναπληρωτής Πρόεδρος διακόσια δέκα (210) ευρώ.

iii. Διευθυντής Σχολής διακόσια δέκα (210) ευρώ.
iv. Προϊστάµενος Τµήµατος εκατό (100) ευρώ.
Ε. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσι-

κούς, ψυχολόγους, φαρµακοποιούς και νοσηλευτές, κα-
θώς και στους χηµικούς, κλινικούς χηµικούς, βιοχηµι-
κούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.
και Ε.ΔΙ.Π. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανε-
πιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια ή µονάδες, εγκατεστη-
µένες σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκοµείων που
ανήκουν σε Πανεπιστήµια, καταβάλλεται, από τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισµού του οικείου νοσοκοµείου, ειδι-

κή αµοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που πα-
ρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας. Μέχρι την έκδο-
ση της σχετικής απόφασης η εν λόγω ειδική αµοιβή κα-
ταβάλλεται στο ύψος που είχε διαµορφωθεί κατά την έ-
ναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου. Η ως
άνω ειδική αµοιβή δεν υπάγεται στο ανώτατο όριο απο-
δοχών του άρθρου 156 του παρόντος νόµου.

2. Πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου
αυτού, καθώς και των αµοιβών του άρθρου 23 του
ν. 4009/2011 (Α΄195), δεν δικαιολογείται, από την έναρ-
ξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλ-
λων µισθολογικών παροχών, µε οποιαδήποτε ονοµασία
και από οποιαδήποτε πηγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 132
Μισθολογική κατάταξη 

Για τη µισθολογική κατάταξη των Ερευνητών και Ειδι-
κών Λειτουργικών Επιστηµόνων του παρόντος Κεφαλαί-
ου, ορίζονται δεκαέξι (16) µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.)
για κάθε βαθµίδα, µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταλη-
κτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 133
Χρόνος και τρόπος µισθολογικής εξέλιξης 

1. Για τη µισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ε-
νός (1) έτους στο πρώτο µισθολογικό κλιµάκιο (Μ.Κ.1)
και δύο (2) έτη για κάθε επόµενο.

2. Για τη µισθολογική εξέλιξη των Ερευνητών και Ειδι-
κών Λειτουργικών Επιστηµόνων από το κατώτερο µισθο-
λογικό κλιµάκιο στο αµέσως ανώτερο απαιτείται να έχει
συµπληρωθεί ο καθορισµένος χρόνος υπηρεσίας στο κα-
τώτερο µισθολογικό κλιµάκιο.

3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο εξέλιξη των α-
νωτέρω συντελείται µε πράξη του αρµόδιου για το διορι-
σµό οργάνου, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. 

4. Ως υπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλι-
ξη υπολογίζεται η αναφερόµενη στις διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ι-
σχύει. Για τους Ερευνητές αναγνωρίζεται ως προϋπηρε-
σία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί
σε δηµόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήµια του εξωτερικού, ε-
φόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρί-
ζονται από το αρµόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο ως α-
καδηµαϊκά ισότιµοι µε αυτούς των Πανεπιστηµίων και
των Α.Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Η αναγνώριση των ανωτέρω
υπηρεσιών πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα ισχύουν από
την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και ό-
λων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
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Άρθρο 134
Βασικός µισθός

Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ. 1 της βαθµίδας
του Ερευνητή Α΄ ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακο-
σίων εβδοµήντα (1.670) ευρώ. Ο βασικός µισθός των λοι-
πών µισθολογικών κλιµακίων διαµορφώνεται µε πρόσθε-
ση στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού των πενή-
ντα έξι (56) ευρώ. 
Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών βαθµίδων δια-

µορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Ε-
ρευνητή Α΄, ως εξής:
α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέ-

ντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστι-
τούτου, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτρο-
πής Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) 120%
β. Ερευνητής Β΄ 85%
γ. Ερευνητής Γ΄ 75%
δ. Ερευνητής Δ΄ 70%
ε. Ε.Λ.Ε. Α΄ 85%
στ. Ε.Λ.Ε. Β΄ 73%
ζ. Ε.Λ.Ε. Γ΄ 63%
η. Ε.Λ.Ε. Δ΄ 60%.
Όλοι οι ως άνω βασικοί µισθοί στρογγυλοποιούνται

στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.

Άρθρο 135
Επιδόµατα

1. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρ-
θρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόµατα,
παροχές και αποζηµιώσεις κατά µήνα:
Α. Ειδικό επίδοµα έρευνας, ως εξής:
α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέ-

ντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστι-
τούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ε-
νέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) πεντακόσια (500) ευρώ .
β. Ερευνητής Α' πεντακόσια (500) ευρώ.
γ. Ερευνητής Β' τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. 
δ. Ερευνητής Γ' τετρακόσια  (400) ευρώ.
ε. Ερευνητής Δ' διακόσια πενήντα (250) ευρώ. 
στ. Ε.Λ.Ε. Α' τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. 
ζ. Ε.Λ.Ε. Β' τριακόσια είκοσι (320) ευρώ. 
η. Ε.Λ.Ε. Γ' διακόσια ενενήντα (290) ευρώ. 
θ. Ε.Λ.Ε. Δ1 διακόσια εβδοµήντα (270) ευρώ.»
Β. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του άρθρου 15 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.
Γ. Επίδοµα Ραδιενέργειας, στους Ερευνητές και

στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗ-
ΜΟΚΡΙΤΟΣ» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ε-
νέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) οριζόµενο, κατά ζώνη, ως εξής:

Ζώνη Α΄ διακόσια τριάντα οχτώ (238) ευρώ
Ζώνη Β΄ εκατόν τριάντα δύο  (132) ευρώ
Ζώνη Γ΄ εβδοµήντα εννέα (79) ευρώ.
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε την απαραίτητη

προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρε-
σία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκο-
ντα και τις συνθήκες που δικαιολογείται η καταβολή του. 

Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των λειτουργών ή υπαλ-
λήλων µε απόσπαση, µετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτι-
κή άδεια άνω των δύο (2) µηνών από τα καθήκοντα, τις
θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορή-
γηση του επιδόµατος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και

η καταβολή του µε βεβαίωση του οικείου προϊσταµένου. 
Η κατανοµή του προσωπικού σε ζώνες (Α', Β', Γ΄) θα

γίνεται στην αρχή κάθε εξαµήνου µε απόφαση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου του φορέα.
Δ. Επίδοµα θέσης ευθύνης στους Γενικούς Διευθυντές

ή Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων, ύψους πεντα-
κοσίων ευρώ (500 €) µηνιαίως. Στους Διευθυντές των Ιν-
στιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών
ερευνητικών ινστιτούτων το εν λόγω επίδοµα καθορίζε-
ται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €). Οι προϋπο-
θέσεις χορήγησης είναι ίδιες µε αυτές που προβλέπο-
νται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του
ν. 4354/2015.

2. Αµοιβή αποδοτικότητας για τους Ερευνητές, τους
Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες και τις άλλες κατη-
γορίες προσωπικού από τη Διοίκηση του Ερευνητικού
Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του
Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε., µε βάση τα ποσά των κονδυ-
λίων που εισέρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον
ερευνητικό φορέα από προγράµµατα ή έργα χρηµατοδο-
τούµενα αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πό-
ρους ή από πλεονάσµατα που προέρχονται από πωλή-
σεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, η οποία καταβάλ-
λεται εφάπαξ σε ετήσια βάση. Το ύψος της εν λόγω α-
µοιβής δεν µπορεί να ξεπερνά το σύνολο των τακτικών
αποδοχών ενός µηνός και υπολογίζεται µε κυµαινόµενο
συντελεστή έως εκατό τοις εκατό (100%) επί του συνό-
λου των τακτικών αποδοχών του ίδιου µήνα. Με κοινή α-
πόφαση του Υπουργών Οικονοµικών και του κατά περί-
πτωση εποπτεύοντος Υπουργού µπορεί να ρυθµίζεται η
χορήγηση της πιο πάνω αµοιβής αποδοτικότητας σε Δι-
ευθυντές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αυτών
και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και στη
Διοίκηση της Ε.Ε.Α.Ε..

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής,
πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του άρθρου αυ-
τού δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων µισθολογικών
παροχών, µε οποιαδήποτε ονοµασία, πλην της αµοιβής
από συγγραφικά δικαιώµατα, από δικαιώµατα διανοητι-
κής ιδιοκτησίας και από παροχή εκπαιδευτικού έργου και
πλην της πρόσθετης αµοιβής για εκτέλεση χρηµατοδο-
τούµενων ερευνητικών και λοιπών προγραµµάτων, οι λε-
πτοµέρειες χορήγησης των οποίων ρυθµίζονται µε κοινή
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.), ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Σ.Υ., 

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ 
ΙΑΤΡΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Δ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ή
ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 136
Μισθολογική κατάταξη

Για τη µισθολογική κατάταξη των υπαγόµενων στο πα-
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ρόν κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, ο-
ρίζονται δεκαέξι (16) µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) για κά-
θε βαθµίδα µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το
Μ.Κ. 16.

Άρθρο 137
Χρόνος και τρόπος µισθολογικής εξέλιξης 

1. Για τη µισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ε-
νός (1) έτους στο πρώτο µισθολογικό κλιµάκιο (Μ.Κ.1)
και δύο (2) έτη για κάθε επόµενο.

2. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαγόµενων στο
παρόν κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου,
από το κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο στο αµέσως ανώ-
τερο απαιτείται να έχει συµπληρωθεί ο καθορισµένος
χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο.

3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο εξέλιξη των α-
νωτέρω συντελείται µε πράξη του αρµόδιου για το διορι-
σµό οργάνου, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. 

4. Ως υπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλι-
ξη υπολογίζεται η αναφερόµενη στις διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ι-
σχύει, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότη-
τας. Επιπλέον, για τους ειδικευµένους ιατρούς και οδο-
ντίατρους του Ε.Σ.Υ. υπολογίζεται και η αναφερόµενη
στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4461/2017 (Α’ 38)
προϋπηρεσία.
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγµατοποι-

είται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και τα οικονοµι-
κά αποτελέσµατα ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβο-
λής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δι-
καιολογητικών.

Άρθρο 138
Βασικός µισθός

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ.1 του Συντονι-
στή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακο-
σίων τριών ευρώ (1.903 €). Ο βασικός µισθός των επόµε-
νων µισθολογικών κλιµακίων µέχρι το Μ.Κ. 16 διαµορ-
φώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ.
του ποσού των εξήντα επτά ευρώ (67 €). 

2. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών βαθµίδων
των ιατρών διαµορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοι-
χου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή, ως εξής:
α. Διευθυντής και αντίστοιχοι 95%
β. Επιµελητής Α΄ και αντίστοιχοι 90% 
γ. Επιµελητής Β΄ και αντίστοιχοι 78%
δ. Ειδικευόµενος 63%
ε. Μόνιµοι αγροτικοί ιατροί 61%.
3. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των Ιατρών υπηρεσίας υ-

παίθρου διαµορφώνεται σε ποσοστό 61% του ΜΚ1 του
Συντονιστή Διευθυντή, χωρίς περαιτέρω µισθολογική ε-
ξέλιξη.

4. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της ιε-
ραρχίας των Ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαµορ-
φώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συ-
ντονιστή Διευθυντή, ως εξής :

Ιατροδικαστής Α΄ Τάξεως 100%
Ιατροδικαστής Β΄ Τάξεως 95%
Ιατροδικαστής Γ΄ Τάξεως 90%
Ιατροδικαστής Δ΄ Τάξεως 85%.

5. Όλοι οι ως άνω βασικοί µισθοί στρογγυλοποιούνται
στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.

Άρθρο 139
Επιδόµατα

1. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρ-
θρου, στους υπαγόµενους στο παρόν κεφάλαιο παρέχο-
νται και τα εξής επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις
κατά µήνα:

Α. Στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συ-
στήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στους έµµισθους ειδικευόµε-
νους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, επίδοµα
νοσοκοµειακής απασχόλησης, οριζόµενο ως εξής:
α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής τριακόσια

σαράντα (340) ευρώ. 
β. Επιµελητής Α΄ διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευ-

ρώ. 
γ. Επιµελητής Β΄ διακόσια ογδόντα (280) ευρώ. 
δ. Ειδικευόµενος διακόσια τριάντα (230) ευρώ.»
Β. Στους Ιατροδικαστές, ειδικό επίδοµα ιατροδικαστι-

κής υπηρεσίας, οριζόµενο ως εξής:
Ιατροδικαστής Α΄ Τάξεως πεντακόσια πενήντα (550)

ευρώ.
Ιατροδικαστής Β΄ Τάξεως πεντακόσια (500) ευρώ.
Ιατροδικαστής Γ΄ Τάξεως τετρακόσια πενήντα (450)

ευρώ.
Ιατροδικαστής Δ΄ Τάξεως τετρακόσια (400) ευρώ.
Τα ως άνω επιδόµατα καταβάλλονται µε την απαραίτη-

τη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι τους προσφέρουν υπη-
ρεσία µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώ-
ρους που δικαιολογείται η καταβολή τους.
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των λειτουργών ή υπαλ-

λήλων, µε απόσπαση, µετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτι-
κή άδεια µεγαλύτερη των δύο (2) µηνών από τα καθήκο-
ντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες
δικαιολογούν τη χορήγηση των επιδοµάτων αυτών, δια-
κόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους µε βεβαίωση
του οικείου προϊσταµένου.
Γ. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του άρθρου 15 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.
Δ. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, οριζόµενο ως ε-

ξής:
α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώµατος σε εβδοµή-

ντα πέντε  (75) ευρώ.
β. Για κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας,

τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ.
Το επίδοµα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χο-

ρηγηθεί µε ξεχωριστές σπουδές, µετά τη λήψη του πτυ-
χίου ανώτατης εκπαίδευσης.
Προκειµένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτα-

των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το επίδοµα παρέχεται µε-
τά την αναγνώριση της ισοτιµίας τους προς τους µετα-
πτυχιακούς τίτλους που απονέµονται από τα Πανεπιστή-
µια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
της ηµεδαπής, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νο-
µοθεσία.
Το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται µόνο

στην περίπτωση που το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών
σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης
του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την
προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περι-
γραφή της εργασίας από τον οργανισµό της Υπηρεσίας.
Για τη συνδροµή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαί-

79



νεται το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή άλλο αρµόδιο
όργανο.
Η καταβολή του επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κα-

τάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρµόδιο όργανο για
τη συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω

τίτλων, καταβάλλεται το επίδοµα που προβλέπεται για
τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Ε. Επίδοµα θέσης ευθύνης, στους προϊσταµένους ορ-

γανικών µονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά
τους, οριζόµενο κατά βαθµίδα θέσης, ως εξής: 
α) Προϊστάµενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκο-

µείων και Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης
εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).
β) Προϊστάµενοι Τοµέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των

Νοσοκοµείων και Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Διοίκησης
εκατόν είκοσι ευρώ (120 €).
γ) Προϊστάµενοι Τµηµάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας

των Νοσοκοµείων - επιστηµονικά υπεύθυνοι, Υπεύθυνοι
για το συντονισµό της επιστηµονικής λειτουργίας των
Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ,
καθώς και Προϊστάµενοι Τµηµάτων Διοίκησης εκατό
(100)  ευρώ.
Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες µε αυτές που

προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου
16 του ν. 4354/2015. 
ΣΤ. α) Στους ειδικευµένους ιατρούς και οδοντίατρους

του Ε.Σ.Υ. χορηγείται αποζηµίωση ως κίνητρο προσέλ-
κυσης και παραµονής σε προβληµατικές και άγονες πε-
ριοχές, καθώς και σε άγονες ειδικότητες, κατά τα οριζό-
µενα στις διατάξεις του π.δ. 131/1987 (Α΄ 73) και του ν.
1397/1983 (Α΄ 143). 
β) Στους µόνιµους αγροτικούς ιατρούς και τους ια-

τρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το επίδοµα α-
ποµακρυσµένων - παραµεθόριων περιοχών του άρθρου
19 του ν. 4354/2015. 
γ) Στους υπόχρεους και επί θητεία ιατρούς υπηρεσίας

υπαίθρου καταβάλλεται το µηνιαίο επίδοµα που έχει κα-
θοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 4
του άρθρου 43 του ν.4368/2016 (Α΄21).
Μέχρι την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υ-

γείας και Οικονοµικών µε την οποία καθορίζονται εκ νέ-
ου οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγη-
σης των ως άνω επιδοµάτων και αποζηµιώσεων τα επι-
δόµατα και οι αποζηµιώσεις της περίπτωσης ΣΤ΄ εξακο-
λουθούν να καταβάλλονται στους ίδιους δικαιούχους,
στο ίδιο ύψος και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
που ίσχυαν κατά τις 31.12.2016. 

2. Στους Οδοντίατρους  και στους Ιατρούς Γενικής Ια-
τρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στη Διεύθυνση
Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υ-
γείας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ή Περιφερειών
καταβάλλονται µόνο τα επιδόµατα των περιπτώσεων Γ΄,
Δ΄ και Ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Στους Ιατρούς Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., που υπηρε-

τούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή
στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωµένων Διοική-
σεων ή Περιφερειών, καταβάλλονται τα επιδόµατα των
περιπτώσεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου, καθώς και το επίδοµα νοσοκοµειακής απα-
σχόλησης της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του πα-

ρόντος άρθρου οριζόµενο ως εξής: α. Συντονιστής Διευ-
θυντής και Διευθυντής διακόσια πενήντα (250)ευρώ  β.
Επιµελητής Α΄ διακόσια δέκα (210) ευρώ  γ. Επιµελητής
Β1 διακόσια (200) ευρώ.
Το µηνιαίο επίδοµα επιφυλακής της παρ. 4 του άρθρου

16 του ν. 3172/2003 (Α΄197) όπως ισχύει, εξακολουθεί
να καταβάλλεται στους δικαιούχους της προαναφερθεί-
σας διάταξης και ορίζεται σε ποσοστό 28% του βασικού
τους µισθού.

3. Στους µόνιµους αγροτικούς ιατρούς και τους ια-
τρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλονται µόνο τα επι-
δόµατα των περιπτώσεων Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄(β), (γ) της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Οι επικουρικοί ιατροί λαµβάνουν τις αποδοχές και
την αποζηµίωση εφηµεριών του Επιµελητή Β΄ του
Ε.Σ.Υ., πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την
προσέλκυση, εγκατάσταση και παραµονή των ιατρών
του Ε.Σ.Υ. σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας και κρατικά θε-
ραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληµατικές
και άγονες περιοχές. Για την κατάταξη και εξέλιξή τους
στα µισθολογικά κλιµάκια που αντιστοιχούν στο βαθµό
του Επιµελητή Β΄ αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που ο-
ρίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του παρόντος
κεφαλαίου.

5. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφε-
ξής, πέραν των παροχών και αποζηµιώσεων του παρό-
ντος και του επόµενου άρθρου δεν δικαιολογείται η χο-
ρήγηση άλλων µισθολογικών παροχών µε οποιαδήποτε
ονοµασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Άρθρο 140
Εφηµερίες

1.Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄
της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄297), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αµοιβής
δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφηµερίας,
κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ένα ευ-
ρώ και ογδόντα λεπτά (31,80).
Το ωροµίσθιο των εφηµεριών ορίζεται, ανά βαθµό ή

βαθµίδα, ως εξής :
-Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής Πανεπιστηµί-

ου, επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (7,42)
-Διευθυντής και Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστη-

µίου, επτά ευρώ και πέντε λεπτά (7,05 )
-Επιµελητής Α΄ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστη-

µίου, έξι ευρώ και εβδοµήντα τρία λεπτά (6,73)
-Επιµελητής Β΄, Λέκτορας και ειδικευµένοι ιατροί που

αµείβονται µε ενιαίο µισθολόγιο, πέντε ευρώ και ογδό-
ντα οκτώ λεπτά (5,88 )

-Έµµισθος ειδικευόµενος, τέσσερα ευρώ και σαράντα
οκτώ λεπτά (4,48).»

2. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του
ν. 3205/2003 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Στους ιατρούς που υπηρετούν µε βαθµό Συντονι-
στή Διευθυντή σε Νοσοκοµεία της Α΄ Ζώνης και στους
Διευθυντές των πανεπιστηµιακών κλινικών εργαστηρίων
και µονάδων, καθώς και σε όσους ιατρούς υπηρετούν µε
το βαθµό του Διευθυντή και απαλλάσσονται από την υ-
ποχρέωση συµµετοχής στο πρόγραµµα εφηµεριών, σύµ-

80



φωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης Η΄ του άρθρου 4
του ν. 3754/2009 (Α΄ 43), αντί αποζηµίωσης εφηµεριών
καταβάλλεται µηνιαίο ποσό πεντακοσίων τριάντα (530)
ευρώ. 
Η απουσία των Διευθυντών για υπηρεσιακούς λόγους,

εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ηµέρες µηνιαίως,
δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζηµίωσης των εφη-
µεριών. Σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε άλλο
λόγο η αποζηµίωση αυτή µειώνεται αναλόγως.»

3. Οι άµισθοι υπεράριθµοι ειδικευόµενοι ιατροί, οι αλ-
λοδαποί υπότροφοι ειδικευόµενοι ιατροί, καθώς και οι
µόνιµοι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί υπηρεσίας υπαί-
θρου, αποζηµιώνονται για τις εφηµερίες που πραγµατο-
ποιούν µε βάση το εκάστοτε ισχύον ωροµίσθιο εφηµε-
ριών των έµµισθων ειδικευόµενων ιατρών. 
Μόνιµοι υπάλληλοι, οι οποίοι αµείβονται µε τις διατά-

ξεις του ενιαίου µισθολογίου, για το χρόνο απόκτησης
της ιατρικής ειδικότητάς τους λαµβάνουν εφηµεριακή α-
ποζηµίωση σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις δια-
τάξεις του παρόντος για τους έµµισθους ειδικευόµενους
ιατρούς. 

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1η
Ιουνίου 2017. Αποζηµιώσεις για εφηµερίες που έχουν
πραγµατοποιηθεί ως την ηµεροµηνία αυτή υπολογίζο-
νται µε το προηγούµενο µισθολογικό καθεστώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 141
Μισθολογική κατάταξη 

Για τη µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων του Δι-
πλωµατικού κλάδου, του επιστηµονικού προσωπικού της
Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, των υπαλλήλων του κλάδου
Εµπειρογνωµόνων, καθώς και των υπαλλήλων του κλά-
δου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών ορίζονται δεκαέξι (16) µισθολογικά
κλιµάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθµό µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1
και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 142
Χρόνος και τρόπος µισθολογικής εξέλιξης 

1. Για τη µισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ε-
νός (1) έτους στο πρώτο µισθολογικό κλιµάκιο (Μ.Κ.1)
και δύο (2) έτη για κάθε επόµενο.

2. Για τη µισθολογική εξέλιξη των ως άνω υπαλλήλων
από το κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο στο αµέσως ανώ-
τερο απαιτείται να έχει συµπληρωθεί ο καθορισµένος
χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο.

3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο εξέλιξη του υ-
παλλήλου συντελείται µε πράξη του αρµόδιου για το διο-
ρισµό οργάνου, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. 

4. Ως υπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλι-
ξη αναγνωρίζεται η αναφερόµενη στις διατάξεις της

παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015.
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγµατοποι-

είται µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου
αρµοδίου οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα ι-
σχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αί-
τησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 143
Βασικός µισθός

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ. 1. των υπαλλή-
λων του διπλωµατικού κλάδου µε το βαθµό του Πρέσβη
ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενή-
ντα (2.450) ευρώ. Ο βασικός µισθός των λοιπών µισθολο-
γικών κλιµακίων µέχρι και το Μ.Κ. 16 διαµορφώνεται µε
πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού
των εβδοµήντα έξι (76) ευρώ. 

2. Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών βαθµών της
ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωµατικού κλάδου του
Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστηµονικού προσωπι-
κού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, των υπαλλήλων του
κλάδου Εµπειρογνωµόνων, καθώς και του κλάδου Οικο-
νοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του ίδιου Υπουργεί-
ου, διαµορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ.
του Πρέσβη, ως εξής :
α. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ Τάξεως, Ειδικός Νοµι-

κός Σύµβουλος και Νοµικός Σύµβουλος Α΄, Εµπειρογνώ-
µονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Α' Τάξεως και Γενικός
Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄:
93 %.
β. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ Τάξεως, Νοµικός Σύµ-

βουλος Β΄, Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος
Β' Τάξεως και Γενικός Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπο-
ρικών Υποθέσεων Β΄ 85: %.
γ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α΄ Τάξεως, Αναπληρωτής

Νοµικός Σύµβουλος, Εµπειρογνώµονας Σύµβουλος  Α΄
Τάξεως και Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υπο-
θέσεων Α΄: 78 %.

δ. Σύµβουλος Πρεσβείας Β΄ Τάξεως, Εµπειρογνώµο-
νας Σύµβουλος Β΄ Τάξεως και Σύµβουλος Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄ : 70%.
ε. Γραµµατέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Εισηγητής της

Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας και Γραµµατέας Οικονοµι-
κών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄: 65 %.
στ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β΄ Τάξεως και Γραµµατέας

Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄: 60 %. 
ζ. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως και Γραµµατέας

Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ΄: 56 %.
η. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονοµικών

και Εµπορικών Υποθέσεων : 50 %.
3. Όλοι οι ως άνω βασικοί µισθοί στρογγυλοποιούνται

στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.

Άρθρο 144
Επιδόµατα

1. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρ-
θρου παρέχονται στους ανωτέρω και τα εξής επιδόµατα
και παροχές κατά µήνα:
Α. Επίδοµα ειδικών καθηκόντων. 
α. Πρέσβης: τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.
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β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ Τάξεως, Ειδικός Νοµι-
κός Σύµβουλος και Νοµικός Σύµβουλος Α΄, Εµπειρογνώ-
µονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Α΄ και Γενικός Σύµβου-
λος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄: τετρα-
κόσια τριάντα (430) ευρώ. 
γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ Τάξεως, Νοµικός Σύµ-

βουλος Β΄, Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος
Β΄ Τάξεως και Γενικός Σύµβουλος Οικονοµικών και Ε-
µπορικών Υποθέσεων Β΄: τετρακόσια είκοσι (420) ευρώ.
δ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α' Τάξεως, Αναπληρωτής Νο-

µικός Σύµβουλος, Εµπειρογνώµονας Α' Τάξεως και Σύµ-
βουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄:
τριακόσια ογδόντα (380) ευρώ .
ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β' Τάξεως, Εµπειρογνώµονας

Β' Τάξεως και Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υ-
ποθέσεων Β΄: τριακόσια εξήντα (360) ευρώ .
στ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α' τάξεως, Εισηγητής της

Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας και Γραµµατέας Οικονοµι-
κών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄: τριακόσια τριάντα
(330) ευρώ.
ζ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β' Τάξεως και Γραµµατέας

Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄: τριακόσια
είκοσι (320) ευρώ. 
η. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως και Γραµµατέας

Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ΄, Ακόλουθος
Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων: τριακόσια (300) ευρώ.
Β. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως κάθε φο-
ρά ισχύει.
Γ. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, οριζόµενο ως ε-

ξής:
α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώµατος σε εβδοµή-

ντα πέντε (75) ευρώ.
β. Για κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας,

τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ .
Το επίδοµα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χο-

ρηγηθεί µε ξεχωριστές σπουδές, µετά τη λήψη του
πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης.
Προκειµένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτα-

των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το επίδοµα παρέχεται µε-
τά την αναγνώριση της ισοτιµίας τους προς τους µετα-
πτυχιακούς τίτλους που απονέµονται από τα Πανεπιστή-
µια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
της ηµεδαπής, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νο-
µοθεσία.
Το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται µόνο

στην περίπτωση που το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών
σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης
του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της
θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργα-
σίας, από τον οργανισµό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρο-
µή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο
Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή άλλο αρµόδιο όργανο.
Η καταβολή του επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κα-

τάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρµόδιο όργανο για
τη συνάφειά τους.
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω

τίτλων, καταβάλλεται το επίδοµα που προβλέπεται για
τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Δ. Αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής 
Το ύψος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορή-

γησης αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής καθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εξω-
τερικών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης
εξακολουθούν να καταβάλλονται τα ποσά που ισχύουν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους. 
Η αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής καταβάλλεται

προς κάλυψη δαπανών των υπαλλήλων στις οποίες αυ-
τοί υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας που τους έχει
ανατεθεί στο εξωτερικό και αυτή ορίζεται βάσει κριτη-
ρίων που αφορούν στην ανάγκη αντιµετώπισης του αυ-
ξηµένου κόστους ζωής στο εξωτερικό, στη συναλλαγµα-
τική ισοτιµία, στις ειδικές συνθήκες διαβίωσης και ασφά-
λειας σε κάθε χώρα, καθώς και στην απόσταση αυτής α-
πό την ηµεδαπή.
Η εν λόγω αποζηµίωση απαλλάσσεται από κάθε φόρο

και κράτηση υπέρ του Δηµοσίου και υπέρ του Μετοχικού
Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ή τρίτων ή οποι-
αδήποτε άλλη επιβάρυνση. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οι-

κονοµικών, συνιστάται επιτροπή, αποτελούµενη από
τρεις (3) υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και
δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εισοδηµατικής Πο-
λιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Η επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη

για την επανεξέταση του επιδόµατος αλλοδαπής, λαµ-
βάνοντας υπόψη και τις υποβαλλόµενες από τις πρε-
σβείες αιτήσεις αναπροσαρµογής του εν λόγω επιδόµα-
τος για τη χώρα αρµοδιότητάς τους και υποβάλει σχετι-
κή αναφορά στους οικείους υπουργούς.

2. Ο καθορισµός της µηνιαίας αντιµισθίας του επιτόπι-
ου προσωπικού που υπηρετεί µε σύµβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισµένου χρόνου στις Αρχές Εξωτερικής
Υπηρεσίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµίας και Ανάπτυξης  και Εξωτερικών. 

3. Το σύνολο των αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένης
της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, του προσωπι-
κού που υπηρετεί σε χώρες της ευρωζώνης καταβάλλε-
ται σε νόµισµα της ηµεδαπής. Στην περίπτωση που το α-
νωτέρω προσωπικό υπηρετεί σε χώρες εκτός ευρωζώ-
νης το σύνολο των αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένης
της αποζηµίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής, καταβάλλεται
κατ’ επιλογήν σε ευρώ ή στο καθορισθέν νόµισµα της
αλλοδαπής. 

4. Πέρα από τα επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις,
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού,
όλες οι άλλες παροχές, επιδόµατα και αποζηµιώσεις, µε
οποιαδήποτε ονοµασία, που χορηγούνται στους υπαγό-
µενους στο παρόν Κεφάλαιο καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

Άρθρο 145
Αποδοχές

1. Οι κάθε είδους µηνιαίες αποδοχές των Αρχιερέων
της Εκκλησίας της Ελλάδας καθορίζονται ως εξής : 
Α. Βασικός µισθός: 
α. Αρχιεπίσκοπος δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) ευ-

ρώ.
β. Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης δύο

χιλιάδες διακόσια δέκα (2.210) ευρώ.
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γ. Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος χίλια
οκτακόσια είκοσι (1.820) ευρώ.
Β. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών:
α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώµατος σε εβδοµή-

ντα πέντε (75) ευρώ.
β. Για κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας,

τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε (45) ευρώ.
Το επίδοµα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χο-

ρηγηθεί µε ξεχωριστές σπουδές, µετά τη λήψη του
πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης.

Προκειµένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το επίδοµα παρέχεται µε-
τά την αναγνώριση της ισοτιµίας τους προς τους µετα-
πτυχιακούς τίτλους που απονέµονται από τα Πανεπιστή-
µια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
της ηµεδαπής, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νο-
µοθεσία.

Το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται µόνο
στην περίπτωση που το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών
σπουδών είναι συναφές µε το λειτούργηµα των υπαγο-
µένων στο παρόν κεφάλαιο. Για τη συνδροµή ή όχι της
προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρµόδιο όργανο και
η καταβολή του επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κατά-
θεσης των σχετικών τίτλων στο αρµόδιο όργανο για τη
συνάφειά τους.

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω
τίτλων, καταβάλλεται το επίδοµα που προβλέπεται για
τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Γ. Αποζηµίωση εξόδων παράστασης: 
α. Αρχιεπίσκοπος, εκατό (100) ευρώ.
β. Εν ενεργεία Μητροπολίτης , πενήντα (50) ευρώ.
2. Πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται

καµία άλλη παροχή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ (Κ.Ο.Α.), ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ο.Θ.), ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ (Ο.Λ.Σ.)

Άρθρο 146
Μισθολογική κατάταξη 

Για τη µισθολογική κατάταξη των µουσικών του παρό-
ντος Κεφαλαίου ορίζονται δεκαέξι (16) µισθολογικά κλι-
µάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθµίδα µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1
και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 147
Χρόνος και τρόπος µισθολογικής εξέλιξης 

1. Για τη µισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ε-
νός (1) έτους στο πρώτο µισθολογικό κλιµάκιο (Μ.Κ.1)
και δύο (2) έτη για κάθε επόµενο.

2. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το
κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο στο αµέσως ανώτερο, α-
παιτείται να έχει συµπληρωθεί ο καθορισµένος χρόνος
υπηρεσίας στο κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο.

3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο εξέλιξη του υ-
παλλήλου γίνεται µε πράξη του αρµόδιου για το διορι-
σµό οργάνου, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. 

4. Ως υπηρεσία για τη µισθολογική κατάταξη και εξέλι-

ξη αναγνωρίζεται η αναφερόµενη στις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς
και αυτή που έχει προσφερθεί στην Ορχήστρα της Ελλη-
νικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.). 
Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγµατοποι-

είται µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου
αρµόδιου οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα ι-
σχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αί-
τησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 148
Βασικός µισθός

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ. 1. της κατηγο-
ρίας του Αρχιµουσικού - Εξάρχοντα ορίζεται στο ποσό
των χιλίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ (1.698) ευρώ. Ο
βασικός µισθός των λοιπών µισθολογικών κλιµακίων µέ-
χρι και το Μ.Κ. 16 διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέ-
σως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα δύο ευ-
ρώ (52 €). 

2.Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών κατηγοριών
διαµορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ.
του Αρχιµουσικού - Εξάρχοντα, ως εξής :
α. Κορυφαίος Α΄ 98 %
β. Κορυφαίος Β΄ 95 %
γ. Μουσικός 85 %.
Όλοι οι ως άνω βασικοί µισθοί στρογγυλοποιούνται

στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.

Άρθρο 149
Επιδόµατα

1. Πέρα από το βασικό µισθό του προηγούµενου άρ-
θρου στους ανωτέρω παρέχονται και τα εξής επιδόµατα
και παροχές κατά µήνα:
Α. Οικογενειακή παροχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 όπως κάθε φορά ισχύει.
Β. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών, οριζόµενο ως ε-

ξής:
α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώµατος σε εβδοµή-

ντα πέντε ευρώ (75 €).
β. Για κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας,

τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε ευρώ (45 €).
Το επίδοµα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χο-

ρηγηθεί µε ξεχωριστές σπουδές, µετά τη λήψη του
πτυxίου ανώτατης εκπαίδευσης.
Προκειµένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτα-

των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το επίδοµα παρέχεται µε-
τά την αναγνώριση της ισοτιµίας τους προς τους µετα-
πτυχιακούς τίτλους που απονέµονται από τα Πανεπιστή-
µια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
της ηµεδαπής, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νο-
µοθεσία.
Το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται µόνο

στην περίπτωση που το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών
σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης
του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της
θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργα-
σίας, από τον οργανισµό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρο-
µή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο
Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
Η καταβολή του επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κα-

τάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρµόδιο όργανο για
τη συνάφειά τους.
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Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω
τίτλων, καταβάλλεται το επίδοµα που προβλέπεται για
τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
Γ. Επίδοµα µουσικής και οργάνου, οριζόµενο ως εξής: 
α. Αρχιµουσικός – Εξάρχων τριακόσια ογδόντα ευρώ

(380 €).
β. Κορυφαίος Α΄ τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €). 
γ. Κορυφαίος Β΄τριακόσια είκοσι ευρώ (320 €).
δ. Μουσικός διακόσια εβδοµήντα ευρώ (270 €).
2. Πέρα από τα επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις,

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού,
όλες οι άλλες παροχές, επιδόµατα και αποζηµιώσεις που
προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις κα-
ταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 150
Αποδοχές αποσπασµένων ή µετακινούµενων

λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών 

1. Οι λειτουργοί ή υπάλληλοι που αποσπώνται ή µετα-
κινούνται από το φορέα τους σε άλλο φορέα λαµβάνουν
τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέ-
σης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. 

2. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασµένων ή
µετακινούµενων λειτουργών ή υπαλλήλων διενεργείται
από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, εκτός εάν
διαφορετικά ορίζεται σε ειδικές διατάξεις. 

Άρθρο 151
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 

Για την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθει-
σών αποδοχών εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του άρ-
θρου 24 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. 

Άρθρο 152
Αµοιβές συλλογικών οργάνων

Για τις αµοιβές από τη συµµετοχή σε συλλογικά όργα-
να εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 153
Γενικές ρυθµίσεις για θέµατα αποδοχών

1. Η αξίωση του λειτουργού ή υπαλλήλου για αποδο-
χές αρχίζει από την ανάληψη υπηρεσίας και παύει µε τη
λύση της υπαλληλικής του σχέσης. Δεν καταβάλλονται
αποδοχές όταν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος από υπαι-
τιότητά του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν µέρει. 

2. Για τον υπολογισµό των αποδοχών ο µήνας λογίζε-
ται για τριάντα (30) ηµέρες. Στις περιπτώσεις απεργίας ή
αποχής του λειτουργού ή υπαλλήλου από τα καθήκοντά
του, ο µήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ηµέρες.
Στην περίπτωση απεργίας ή αποχής, στην έννοια της ο-
ποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικο-
πή των µεικτών µηνιαίων τακτικών αποδοχών, συµπερι-
λαµβανοµένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργα-
ζόµενου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην περί-
πτωση που η ηµέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξι-
µη. 

3. Ο λειτουργός ή ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια θέ-
σης σε διαθεσιµότητα δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4)
των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται µε την
πραγµατική άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία περι-
κόπτονται εντελώς. Ο χρόνος διαθεσιµότητας δεν λαµ-
βάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη.

4. Ο λειτουργός ή ο υπάλληλος που τελεί σε κατάστα-
ση αργίας δικαιούται το ήµισυ των αποδοχών του, πλην
αυτών που συνδέονται µε την πραγµατική άσκηση των
καθηκόντων του, τα οποία περικόπτονται εντελώς. Ο
χρόνος αργίας δεν λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική
εξέλιξη. Σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της απόλυ-
σης ή της οριστικής παύσης, οι αποδοχές που καταβλή-
θηκαν σε αυτόν κατά το διάστηµα της αργίας αναζητού-
νται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 

5. Λειτουργός ή υπάλληλος, ο οποίος επανέρχεται α-
πό την κατάσταση της διαθεσιµότητας ή της αργίας ή λό-
γω πλάνης σχετικά µε το συνταξιοδοτικό του δικαίωµα
στα καθήκοντά του, δικαιούται πλήρεις αποδοχές από
την ηµεροµηνία της εκ νέου ανάληψης των καθηκόντων
του. Αν από οικείες διατάξεις προβλέπεται επιστροφή α-
ποδοχών για την περίοδο που ο λειτουργός ή ο υπάλλη-
λος είχε τεθεί σε αργία, δεν µπορεί να επιστρέφονται α-
ποδοχές που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των κα-
θηκόντων του. Αν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος επιστρέ-
φει στα καθήκοντά του µετά από τη θέση του σε διαθεσι-
µότητα µε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστηµα
αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.

6. Σε περίπτωση πειθαρχικής ποινής επιβολής προστί-
µου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,
αυτό υπολογίζεται επί των µηνιαίων τακτικών αποδοχών
του λειτουργού ή υπαλλήλου, αφαιρουµένων των προ-
βλεπόµενων κρατήσεων.

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου
13 του άρθρου 130 του παρόντος, λειτουργοί και υπάλ-
ληλοι µερικής απασχόλησης ή εργαζόµενοι ως ωροµί-
σθιοι λαµβάνουν αναλογία των αποδοχών αντίστοιχου
προσωπικού πλήρους απασχόλησης.

8. Για υπηρεσίες που παρέχονται µε µειωµένο ωράριο
εργασίας, αναγνωρίζεται για µισθολογική εξέλιξη τόσος
χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο διαίρεσης του
συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθµού των ωρών
εβδοµαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοι-
χο κλάδο λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών. 

9. Λειτουργοί και υπάλληλοι που υπάγονται στις δια-
τάξεις του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν νόµιµα και δεύ-
τερη έµµισθη θέση στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
7 του ν. 4354/2015, λαµβάνουν το σύνολο των αποδο-
χών της οργανικής τους θέσης και το τριάντα τοις εκατό
(30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία α-
πασχολούνται, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 13
του άρθρου 130 του παρόντος νόµου. Ως δεύτερη θέση
ή απασχόληση λογίζεται η προσδιοριζόµενη µε τη διάτα-
ξη της παρ.12 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015.

10. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι τακτικές
µηνιαίες αποδοχές αποτελούνται από το βασικό µισθό,
τα επιδόµατα και τις παροχές που καθορίζονται από τις
διατάξεις του νόµου αυτού καθώς και την προσωπική
διαφορά του άρθρου 155.
Δεν περιλαµβάνονται στην έννοια των µηνιαίων τακτι-

κών αποδοχών τα εξής επιδόµατα και παροχές:
α) Της περίπτωσης α΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου

127,
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β) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Δ΄ του άρθρου
127,
γ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 135,
δ) Της περίπτωσης Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

144.
Δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές οι εφηµερίες του

άρθρου 140, αποζηµιώσεις που καταβάλλονται για υπε-
ρωριακή απασχόληση και τα επιµίσθια για εκτέλεση χρη-
µατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 135 του παρόντος νόµου.
Επίσης, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές τα έξοδα

κίνησης της παρ. 4 του άρθρου 60 του  ν. 1943/1991 (Α΄
50), καθώς και το µηνιαίο επιµίσθιο της παραγράφου 5
του ίδιου άρθρου και νόµου.

11. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρό-
ντος άρθρου ισχύουν µε την επιφύλαξη ειδικότερων δια-
τάξεων. 

Άρθρο 154
Μεταβατική διάταξη - Μισθολογική κατάταξη 

και εξέλιξη των υπηρετούντων 
λειτουργών και υπαλλήλων 

Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η µισθολογι-
κή κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων στα µισθο-
λογικά κλιµάκια που προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος Μέρους πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και
το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για µισθο-
λογική εξέλιξη από το φορέα αυτόν µέχρι και τις
31.12.2016.

Άρθρο 155
Διασφάλιση αποδοχών 

1. Αν από τις ρυθµίσεις των διατάξεων του νόµου αυ-
τού προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδοχές χαµηλότε-
ρες από αυτές που δικαιούνταν ο λειτουργός ή υπάλλη-
λος στις 31.12.2016, η διαφορά διατηρείται ως προσωπι-
κή. Για τον υπολογισµό της προσωπικής διαφοράς δεν
λαµβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, δεν
λαµβάνονται υπόψη:
α) Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, του Λιµενι-

κού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος το επίδοµα
της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 127 και τα επιδόµατα
της παραγράφου ΣΤ΄ του ίδιου άρθρου. Για τα στελέχη
των Σωµάτων Ασφαλείας, τα επιδόµατα της παραγρά-
φου Στ΄ του ίδιου άρθρου.
β) Για τους υπαγόµενους στο Κεφάλαιο Γ΄, τα έξοδα

παράστασης των περιπτώσεων Γ΄ και Δ΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 131 και η ειδική αµοιβή της περίπτω-
σης Ε΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.
γ) Για τους υπαγόµενους στο Κεφάλαιο Δ΄, το επίδο-

µα της περίπτωσης Δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
135. Το επίδοµα αυτό λαµβάνεται υπόψη για τον υπολο-
γισµό της προσωπικής διαφοράς, µόνο στην περίπτωση
που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τε-
λευταίο µήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του µε την ε-
φαρµογή των διατάξεων του παρόντος.
δ) Για τους υπαγόµενους στο Κεφάλαιο Ε΄, τα επιδό-

µατα και οι αποζηµιώσεις της περίπτωσης Ε΄ και ΣΤ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 139. Το επίδοµα της περίπτω-
σης Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 139 λαµβάνεται
υπόψη για τον υπολογισµό της προσωπικής διαφοράς
µόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές
του υπαλλήλου τον τελευταίο µήνα πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου
χορήγησή του µε την εφαρµογή των διατάξεων του πα-
ρόντος.
ε) Για τους υπαγόµενους στο Κεφάλαιο Ζ΄, η αποζη-

µίωση εξόδων παράστασης της περίπτωσης Γ΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 145.
Η εν λόγω προσωπική διαφορά µειώνεται από οποια-

δήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλή-
λου, πλην της χορήγησης παροχών και επιδοµάτων που
εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης.

2. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων
του νόµου αυτού προκύπτουν τακτικές µηνιαίες αποδο-
χές υψηλότερες από αυτές που ελάµβανε ο λειτουργός
ή υπάλληλος στις 31.12.2016, η προκαλούµενη αύξηση
καταβάλλεται ως εξής:
α) Εφόσον η µηνιαία αύξηση δεν υπερβαίνει το ποσό

των είκοσι (20) ευρώ, αυτή καταβάλλεται άµεσα και σε
µία δόση.
β) Εφόσον η µηνιαία αύξηση υπερβαίνει το ποσό των

είκοσι (20) ευρώ, αυτή καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις
σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών. Για τη σύγκρι-
ση των αποδοχών εφαρµόζονται οι διατάξεις της προη-
γούµενης παραγράφου.

Άρθρο 156
Ανώτατο όριο αποδοχών

Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου αποδοχών του
προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος,
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28
του ν. 4354/2015, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του παρόντος νόµου. 
Για τα στελέχη των Ενόπλων δυνάµεων και των Σωµά-

των Ασφαλείας ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθε-
των αµοιβών ή απολαβών ορίζεται το σύνολο των µηνιαί-
ων τακτικών αποδοχών του Αρχηγού του Γενικού Επιτε-
λείου Εθνικής Άµυνας (Α/ Γ.Ε.ΕΘ.Α.), συµπεριλαµβανο-
µένης της προσαύξησης του τρίτου εδαφίου της παρα-
γράφου Β΄ του άρθρου 127 του παρόντος, χωρίς να λαµ-
βάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. 

Άρθρο 157
Έλεγχος µισθοδοσίας

1. Η ευθύνη για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος ανήκει στους εκκαθαρι-
στές αποδοχών των λειτουργών, υπαλλήλων και στελε-
χών. 

2. Η παρακολούθηση της ορθής και οµοιόµορφης ε-
φαρµογής των διατάξεων του παρόντος, διενεργείται α-
πό τη Διεύθυνση Εισοδηµατικής Πολιτικής του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους µε την παροχή οδηγιών, µέσω
επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και µε τη δυνατότητα
συµµετοχής των υπαλλήλων της σε ελέγχους που διε-
νεργούνται από τους προβλεπόµενους ελεγκτικούς φο-
ρείς.
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Άρθρο 158
Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας

Για τον υπολογισµό της προσαύξησης των αποδοχών
λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στο προσωπικό
του παρόντος νόµου λαµβάνεται υπόψη µόνο ο βασικός
µισθός.

Άρθρο 159
Διατηρούµενες διατάξεις

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:
α) Των άρθρων 29, 30, 32 και 33 εκτός της παρ. 6Β του

ν. 3205/2003 (Α΄297). Επίσης του άρθρου 45 του ίδιου
νόµου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκτός του τρί-
του εδαφίου της περίπτωσης δ΄και της περίπτωσης ε΄
της παραγράφου  4 που αντικαταστάθηκαν από τις δια-
τάξεις του άρθρου 137 του παρόντος. 
β) Της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 3205/2003. 
γ) Του άρθρου 9 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Του άρθρου 38 και της παρ. 4 του άρθρου 43 του

ν. 4368/2016 (Α΄21).
ε) Του άρθρου 31 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29).
στ) Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 60 του ν.

1943/1991 (Α΄ 50).
ζ) Του άρθρου 1 του ν. 2136/1952 (Α΄151).
η) Της µε αριθµ. 2079923/11735/0022/24.12.1996

(Β΄3) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και
Δηµόσιας Τάξης.

Άρθρο 160
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος
νόµου καταργούνται οι διατάξεις:
α) Των άρθρων 15, 34 έως 44 και 46 έως 54 του

ν. 3205/2003, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
β) Του άρθρου 6 του ν. 2606/1998 (Α΄89). 
γ) Της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του

ν. 2703/1999 (Α΄72). 
δ) Των άρθρων 5 και 6 του ν. 2838/2000 (Α΄179), όπως

τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 37 του ν. 3016/2002
(Α΄110).
ε) Του άρθρου 10 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166). 
στ) Της περίπτωσης θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του

π.δ. 200/1993 (Α΄75).
ζ) Του άρθρου 72 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27).
η) Της µε αριθµ. 2/19941/0022/17.6.2004 (Β΄ 947) κοι-

νής υπουργικής απόφασης. 
θ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος

που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το µέ-
ρος που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα που διέ-
πονται από αυτόν.

Άρθρο 161

Οι διατάξεις του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 (Α΄94),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παύουν να ισχύουν
µόνο για τους υπαγόµενους στο άρθρο 123 του Κεφα-
λαίου Α΄ του παρόντος Μέρους.

Άρθρο 162
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους αυτού αρχίζει από
1.1.2017, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιµέρους
διατάξεις του.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2018 – 2021

Άρθρο 163
Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής

Στρατηγικής 2018 -2021

Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµι-
κής Στρατηγικής 2018-2021, το οποίο επισυνάπτεται ως
Παράρτηµα στον παρόντα νόµο, αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του νόµου αυτού και στο οποίο περιλαµβάνονται
για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόµενα έτη, κατά κύ-
ριο λόγο, τα εξής:

- Οι ετήσιοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση, µε πρω-
τογενές δηµοσιοοικονοµικό αποτέλεσµα 3,5% του ΑΕΠ
για την περίοδο 2018-2021, µε βάση τη µεθοδολογία της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης.

- Οι ετήσιοι στόχοι για τους επιµέρους υποτοµείς της
Γενικής Κυβέρνησης.

- Η περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών
και δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προβλέψεων για τα
δύο προηγούµενα έτη, το τρέχον έτος και τα επόµενα
τέσσερα έτη.

- Οι παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών
προβλέψεων (µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί-
ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).

- Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές
προβλέψεις.

- Οι δαπάνες και τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης σε
ενοποιηµένη βάση, καθώς και των επιµέρους υποτοµέων
για τα αντίστοιχα έτη.

- Τα ανώτατα όρια δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης
ανά Υπουργείο για την υπό εξέταση περίοδο.

- Κατώτατο όριο στην ενδιάµεση ανάλωση των ετών
2018-2021.

- Παρεµβάσεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα, όπως πε-
ριγράφονται στα άρθρα 1 και 2.

- Παρεµβάσεις στη φορολογία εισοδήµατος, όπως πε-
ριγράφονται στο άρθρο 10 και στην παράγραφο 2 του
άρθρου 15.

- Εξισορροπητικές παρεµβάσεις, όπως περιγράφονται
στα άρθρα 3 έως 9, 11 έως 14 και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  2018-2021» 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
2018-2021 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

 
Ι. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
 

Βασικά	μεγέθη	της	Ελληνικής	οικονομίας	

(%	ετήσιες	μεταβολές,	σταθερές	τιμές)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

		 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	

ΑΕΠ	 0,4	 -0,2	 0,0	 1,8	 2,4	 2,6	 2,3	 2,2	

Ιδιωτική	κατανάλωση	 0,4	 -0,2	 1,4	 1,3	 1,4	 1,3	 1,2	 1,2	

Δημόσια	κατανάλωση	 -1,4	 0,0	 -2,1	 0,1	 0,1	 0,5	 0,5	 0,4	

Ακαθάριστος	σχηματισμός	παγίου	
κεφαλαίου	

-4,6	 -0,2	 0,1	 5,9	 10,8	 12,1	 9,6	 7,7	

Εξαγωγές	αγαθών	και	υπηρεσιών	 7,8	 3,4	 -2,0	 3,3	 4,0	 4,4	 3,2	 3,0	

Εισαγωγές	αγαθών	και	υπηρεσιών	 7,6	 0,3	 -0,4	 2,8	 3,5	 4,3	 3,1	 2,9	

Αποπληθωριστής	ΑΕΠ	 -1,8	 -1,0	 0,1	 1,2	 1,2	 1,4	 1,7	 1,8	

Εν.		Δείκτης	Τιμών	Καταναλωτή	 -1,4	 -1,1	 0,0	 1,2	 1,1	 1,3	 1,6	 1,8	

Απασχόληση*	 0,0	 0,5	 1,3	 1,4	 1,7	 1,8	 1,4	 1,0	

Ποσοστό	ανεργίας*	 24,2	 22,9	 21,7	 21,0	 19,8	 18,3	 17,1	 16,3	

Ποσοστό	ανεργίας	Έρευνας	Εργατικού	
Δυναμικού	

26,5	 24,9	 23,5	 22,8	 21,6	 20,1	 18,9	 18,1	

*		*	σε	εθνικολογιστική	βάση	 		 		 		 		 		 		 		 	
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ΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟ∆ΩΝ–ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
(ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ) 
 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Σύνολο	
Αποχ.

Σύνολο	
Προσλ.

Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. Αποχ. Προσλ. 2017-2021 2017-
2021

Κανόνας	Προσλήψεων 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 1:1

A. Κεντρική	Διοίκηση 7.479 7.309 8.230 6.162 8.529 4.185 8.253 3.527 8.197 8.942 7.448 8.554 40.657 31.370

B. Υποτομείς	Γενικής	Κυβέρνησης 2.748 2.650 2.910 2.336 3.010 208 2.890 160 2.855 2.890 2.575 2.855 14.238 8.448
OTA	(α'	&	β'	Βαθμού)	και	Νομικά	Πρόσωπα	ΟΤΑ 1.978 2.335 2.090 1.963 2.161 0 2.075 0 2.050 2.075 1.845 2.050 10.221 6.087
Οργανισμοί	Κοινωνικής	Ασφάλισης 175 50 180 128 185 0 175 0 170 175 155 170 865 473
ΟΑΕΔ 57 19 60 0 61 200 60 160 60 60 55 60 296 480
ΕΟΠΥΥ 20 12 21 0 21 0 21 0 20 21 20 20 103 41
Νομικά	Πρόσωπα	 222 149 238 110 248 8 238 0 235 238 211 235 1.170 590
ΔΕΚΟ 296 85 321 135 334 0 322 0 319 322 287 319 1.582 776

Γ. Σύνολο		 (Α+Β) 10.227 9.959 11.140 8.498 11.539 4.393 11.143 3.687 11.052 11.832 10.023 11.409 54.895 39.818

Προσλήψεις	-	Αποχωρήσεις	περιόδου	2016-2021

ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ	ΓΕΝΙΚΗΣ	ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΔΥΕ ΔΥΕ Εκτ ίμηση Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	

Ι.	Έ σοδα	(1+ 2) 51.593 53.135 55.281 55.021 55.218 56.808 58.731
1.	Καθαρά	έσοδα	τακτ ικού	Π/Υ	(α+ β-γ-γ1+ δ+ ε) 46.761 48.956 51.664 51.286 51.628 53.428 55.366
α.	Τακτ ικά	έσοδα	(1+ 2+ 3+ 4) 47.792 52.336 52.730 52.951 54.396 56.374 58.535
	 	 	 	1.	Άμεσοι	φόροι 19.936 21.839 21.525 21.466 22.434 23.669 24.979
		 	 	2.Έμμεσοι	φόροι 23.781 25.680 26.718 27.502 28.110 28.771 29.517
		 	 	3.	Απολήψεις	από	Ε.Ε. 428 415 508 321 202 203 204
		 	 	4.	Μη	φορολογικά	έσοδα 3.646 4.402 3.979 3.662 3.650 3.731 3.835
β.	Μη	τακτικά	έσοδα 1.533 430 306 283 294 306 318
γ.	Επιστροφές	φόρων 3.108 3.263 3.324 3.383 3.493 3.609 3.733
γ1.	Επιστροφές	φόρων	από	ειδική	πίστωση 0 1.026 0 0 0 0 0
δ.	Έσοδα	αποκρατικοποίησεων 254 106 1.607 1.121 140 106 83
ε.	Μεταφορά	εσόδων	από	ANFA 291 375 345 314 291 251 163
στ.	Μη	προσδιορισμένες	παρεμβάσεις
2.	Έ σοδα	ΠΔΕ	(α+ β) 4.832 4.178 3.617 3.735 3.590 3.380 3.365
α.	Εισροές	από	Ε.Ε. 3.900 3.861 3.437 3.555 3.410 3.200 3.185
β.	Ί δια	έσοδα 932 317 180 180 180 180 180
ΙΙ.	Δαπάνες	(1+ 2) 55.921 59.795 56.594 56.104 54.925 55.298 55.116
1.	Δαπάνες	τακτ ικού	προϋπολογισμού	(α+ β) 49.544 53.507 49.844 49.354 47.925 48.298 48.116
α.	Πρωτογενείς	δαπάνες	
(1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11)

43.744 47.919 44.194 43.454 42.125 42.498 42.116

	 	 	 	1.	Μισθοί	και	συντάξεις 18.359 18.065 12.366 12.540 12.831 13.116 13.165
		 	 	2.	Aσφάλιση,	Περίθαλψη	και	Κοινωνική	Προστασία 14.715 15.630 20.268 19.649 18.537 18.275 18.290
		 	 	3.	Λειτουργικές	και	άλλες	δαπάνες 5.469 5.309 5.704 5.295 5.313 5.297 5.392
		 	 	4.	Αποδόσεις	προς	τρίτους 2.786 3.248 3.119 3.395 3.411 3.523 3.523
		 	 	5.	Αποθεματικό 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
		 	 	6.	Δαπάνες	ανάληψης	δανείων	από	τον	Ευρωπαϊκό	
Μηχανισμό	Στήριξης	(ΕΜΣ)	και	παράλληλων	δαπανών	
δημοσίου	χρέους

178 54 75 20 20 20 20

		 	 	7.	Δαπάνες	ανάληψης	χρεών	φορέων	Γενικής	
Κυβέρνησης

0 553 193 0 0 0 0

		 	 	8.	Εγγυήσεις	σε	Γενική	Κυβέρνηση	 1.619 1.614 855 927 368 622 82
		 	 	9.	Εγγυήσεις	εκτός	Γενικής	Κυβέρνησης 53 37 140 118 115 115 115
10.	Ταμειακές	Πληρωμές	για	εξοπλιστικές	δαπάνες 565 584 475 510 530 530 530
11.	Χρηματοδοτήσεις	για	πληρωμές	ληξιπροθέσμων 0 2.824 0 0 0 0 0
β.	Τόκοι 5.800 5.588 5.650 5.900 5.800 5.800 6.000

Βασικό	Σενάριο	2018-2021		(σε	τ αμειακή	και	ESA	βάση)
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΔΥΕ ΔΥΕ Εκτ ίμηση Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	

2.	ΠΔΕ		(α+ β) 6.377 6.288 6.750 6.750 7.000 7.000 7.000
α.	Συγχρηματοδοτούμενο	σκέλος 5.717 5.454 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750
β.	Εθνικό	σκέλος 660 833 1.000 1.000 1.250 1.250 1.250
ΙΙΙ.	Ταμειακό	Ισοζύγιο	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού -4.328 -6.660 -1.313 -1.083 292 1.510 3.615
ΙΙΙ.α.	Ταμειακό	Πρωτογενές	αποτ έλεσμα	Κρατ ικού	
Προϋπολογισμού	(ΙΙΙ+ β)

1.472 -1.072 4.337 4.817 6.092 7.310 9.615

Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	κεντ ρικής	διοίκησης	
(1+ 2)

-3.648 134 -2.655 -738 -56 -685 -1.005

1.	Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	-	Έ σοδα -2.657 -1.123 -1.994 -305 509 466 475
Τακτικά	Έσοδα -33 -375 -516 73 94 106 106
Μη	τακτικά	Έσοδα -16 104 0 0 0 0 0
Επιστροφές	Φόρων -6 13 0 0 0 0 0
Έσοδα		αποκρατικοποιήσεων	και	εκχώρηση	αδειών	και	
δικαιωμάτων	του	Δημοσίου

-64 100 -1.361 -407 165 160 184

Μεταφορά	εσόδων	από	ANFA -236 0 0 0 0 0 0
Έσοδα	ΠΔΕ -924 -965 -117 29 250 200 185
Ανακεφαλαιοποίηση	Τραπεζών -1.378 0 0 0 0 0 0
2.	Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	-	Δαπάνες -991 1.257 -661 -433 -564 -1.151 -1.480
Μισθοί	και	Συντάξεις 174 148 170 29 41 57 73
Αμυντικές	δαπάνες -465 403 -404 207 233 187 109
Λοιπές	δαπάνες 312 1.437 473 431 412 55 -212
Τόκοι -1.012 -731 -900 -1.100 -1.250 -1.450 -1.450
Έ σοδα	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	κατά	ESA 48.936 52.012 53.287 54.716 55.726 57.274 59.206
Δαπάνες	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	κατά	ESA 56.912 58.538 57.255 56.537 55.490 56.449 56.596

Πρωτογενές	αποτ έλεσμα	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	
κατά	ESA

-1.164 -207 2.582 5.179 7.287 8.075 10.060

Ισοζύγιο		Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	κατά	ESA -7.976 -6.526 -3.968 -1.821 237 825 2.610

Ισοζύγιο	Νομικών	Προσώπων	 -3.048 1.528 1.634 1.284 1.349 1.301 1.362
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 -3.057 1.528 1.625 1.284 1.349 1.301 1.362
Εθνικολογιστικες	προσαρμογές 10 9 0 0 0 0
Τόκοι 165 97 141 134 130 127 127
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 3.397 -57 0 0 0 0 0
Πρωτογενές	αποτ έλεσμα	Νομικών	Προσώπων -2.883 1.625 1.775 1.418 1.479 1.428 1.489

Ισοζύγιο	επαναταξινομημένων	ΔΕΚΟ 942 2.264 368 855 328 581 118
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 942 2.264 368 855 328 581 118
Εθνικολογιστικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0 0
Τόκοι 412 363 395 364 323 306 284
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτογενές	αποτ έλεσμα	Δ ΕΚΟ 1.354 2.627 763 1.219 651 887 402

Ισοζύγιο	Νοσοκομείων	-	ΠΕΔΥ -222 1.409 508 138 113 95 70
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 102 685 161 37 -53 -89 -113
Εθνικολογιστικές	προσαρμογές -324 724 348 101 166 184 182
Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτογενές	αποτ έλεσμα	Νοσοκομείων	-	ΠΕΔ Υ -222 1.409 508 138 113 95 70

Έ λλειμμα	Κεντρικής	Κυβέρνησης	κατά	ESA -10.304 -1.325 -1.457 456 2.027 2.802 4.159

Βασικό	Σενάριο	2018-2021		(σε	τ αμειακή	και	ESA	βάση)	(συνέχεια)
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)
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ΙΙΙ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 
 
 Α. Πραγματοποιήσεις προηγουμένων ετών 2015-2016 

	

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΔΥΕ ΔΥΕ Εκτ ίμηση Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	

Ισοζύγιο	ΟΤΑ 485 572 200 398 372 284 449
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 496 548 276 454 339 287 448
Εθνικολογιστικές	προσαρμογές -11 24 -77 -56 33 -3 1
Τόκοι 64 71 71 71 71 71 71
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτογενές	αποτ έλεσμα	ΟΤΑ 549 643 271 469 443 355 520

Ισοζύγιο	ΟKΑ	(εκτός	Νοσοκομείων) -608 2.042 -941 116 -346 -59 393
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 -44 943 -1.314 -131 -603 -304 418
Εθνικολογιστικές	προσαρμογές	 -564 1.099 373 247 256 245 -25
Τόκοι 3 3 3 3 3 3 3
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 384
Πρωτογενές	αποτ έλεσμα	ΟΚΑ	(πλην	Νοσοκομείων) -605 2.045 -938 69 -343 -56 396

Ισοζύγιο	Γ ενικής	κυβέρνησης	κατά	ESA -10.427 1.289 -2.198 970 2.052 3.027 5.001
%	ΑΕΠ -5,9% 0,7% -1,2% 0,5% 1,1% 1,5% 2,4%
Ενοποιημένοι	Τόκοι	Γ ενικής	Κυβέρνησης 6.322 5.649 6.015 6.445 6.469 6.648 6.824
%	ΑΕΠ 3,6% 3,2% 3,3% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2%

Πρωτογενές	αποτ έλεσμα	Γενικής	κυβέρνησης	κατά	ESA -4.105 6.938 3.817 7.415 8.521 9.675 11.825
%	ΑΕΠ -2,3% 3,9% 2,1% 3,9% 4,4% 4,8% 5,6%

ΑΕΠ 175.697 175.888 181.204 187.745 195.258 203.134 211.208
/1	:	ΔΥΕ:	Διαδικασία	Υπερβολικού	Ελλείμματος	Απρίλιος	2017

Βασικό	Σενάριο	2018-2021		(σε	τ αμειακή	και	ESA	βάση)	(συνέχεια)
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

/2	:	Το	τροποποιημένο	ταμειακό	αποτέλεσμα	των	νομικών	προσώπων	των	ΟΤΑ	περιλαμβάνεται	στη	γραμμή	Εθνικολογιστικές	προσαρμογές	
μόνο	για	το	έτος	2015	και	στη	γραμμή	Τροπ.	Ταμ.	Αποτέλεσμα	για	όλα	τα	υπόλοιπα	έτη.

Εισηγητ .Π/Υ	
2016

ΔΥΕ Απόκλιση Εισηγητ .Π/Υ	
2017

ΔΥΕ Απόκλιση Διαφορά	
2016-2015

(1) (2) (3= 2-1) (4) (5) (6= 5-4) (7= 5-2)
Ι.	Έ σοδα	(1+ 2) 53.091 51.593 -1.498 52.479 53.135 656 1.541

1.	Καθαρά	έσοδα	τ ακτ ικού	Π/Υ	(α+ β-γ -γ1+ δ+ ε) 48.618 46.761 -1.857 48.103 48.956 854 2.195

α.	Τακτ ικά	έσοδα	(1+ 2+ 3+ 4) 46.312 47.792 1.480 50.477 52.336 1.859 4.544

				1.	Άμεσοι	φόροι 19.165 19.936 771 20.711 21.839 1.128 1.903
				2.Έμμεσοι	φόροι 23.597 23.781 184 25.108 25.680 572 1.899
				3.	Απολήψεις	από	Ε.Ε. 172 428 256 400 415 15 -14
				4.	Μη	φορολογικά	έσοδα 3.378 3.646 268 4.258 4.402 144 756
β.	Μη	τακτ ικά	έσοδα 1.526 1.533 6 415 430 15 -1.103
γ.	Επιστροφές	φόρω ν 3.370 3.108 -262 3.287 3.263 -24 155
γ1.	Επιστροφές	φόρω ν	από	ειδική	π ίστω ση 0 0 0 0 1.026 1.026 1.026
δ.	Έσοδα	αποκρατ ικοποίησεω ν 268 254 -14 123 106 -17 -148
ε.	Μεταφορά	εσόδω ν	από	ANFA 3.882 291 -3.591 375 375 0 83
στ .	Μη	προσδιορισμένες	παρεμβάσεις
2.	Έ σοδα	ΠΔΕ	(α+ β) 4.473 4.832 360 4.376 4.178 -198 -654
α.	Εισροές	από	Ε.Ε. 3.943 3.900 -42 4.196 3.861 -335 -39
β.	Ί δια	έσοδα 530 932 402 180 317 137 -615

ΙΙ.	Δαπάνες	(1+ 2) 55.664 55.921 257 57.767 59.795 2.028 3.873

1.	Δαπάνες	τ ακτ ικού	προϋπολογισμού	(α+ β) 49.264 49.544 280 51.017 53.507 2.491 3.963

α.	Πρωτ ογενείς	δαπάνες	(1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11) 43.434 43.744 310 45.416 47.919 2.503 4.175

				1.	Μισθοί	και	συντάξεις 18.804 18.359 -445 18.085 18.065 -19 -293

				2.	Aσφάλιση,	Περίθαλψη	και	Κοινω νική	Προστασία 14.495 14.715 220 15.033 15.630 597 915

				3.	Λειτουργικές	και	άλλες	δαπάνες 5.707 5.469 -238 5.700 5.309 -391 -160
				4.	Αποδόσεις	προς	τρίτους 2.792 2.786 -6 3.255 3.248 -7 462

2015

Σύγκριση	Π ροϋπολογισθέντων	μεγεθών	και	αποτελεσμάτων	2015-2016	Γενικής	Κυβέρνησης
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

2016
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Εισηγητ .Π/Υ	
2016

ΔΥΕ Απόκλιση Εισηγητ .Π/Υ	
2017

ΔΥΕ Απόκλιση Διαφορά	
2016-2015

(1) (2) (3= 2-1) (4) (5) (6= 5-4) (7= 5-2)
				5.	Αποθεματ ικό 126 0 -126 400 0 -400 0

				6.	Δαπάνες	ανάληψης	δανείω ν	από	τον	Ευρω παϊκό	
Μηχανισμό	Στήριξης	(ΕΜΣ)	και	παράλληλες	δαπάνες	
δημοσίου	χρέους

200 178 -22 55 54 -1 -124

				7.	Δαπάνες	ανάληψης	χρεώ ν	φορέω ν	Γενικής	Κυβέρνησης 0 0 0 554 553 -1 553

				8.	Εγγυήσεις	για	φορείς	εντός	Γενικής	Κυβέρνησης	 660 1.619 959 1.607 1.614 7 -4
				9.	Εγγυήσεις	για	φορείς	εκτός	Γενικής	Κυβέρνησης	 60 53 -7 141 37 -104 -16
			10.	Δαπάνες	εξοπλιστ ικώ ν	προγραμμάτω ν 590 565 -25 586 584 -2 18

			11.	Χρηματοδοτήσεις	για	πληρω μές	υποχρεώ σεω ν	
προηγούμενω ν	οικονομικώ ν	ετώ ν	(ΠΟΕ)

0 0 0 0 2.824 2.824 2.824

β.	Τόκοι 5.830 5.800 -30 5.600 5.588 -12 -212

2.	ΠΔΕ		(α+ β) 6.400 6.377 -23 6.750 6.288 -462 -90

α.	Συγχρηματοδοτούμενο	σκέλος 5.700 5.717 17 6.000 5.454 -546 -263

β.	Εθνικό	σκέλος 700 660 -40 750 833 83 173

ΙΙΙ.	Ταμειακό	Ισοζύγ ιο	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού -2.573 -4.328 -1.755 -5.288 -6.660 -1.372 -2.332

ΙΙΙ.α.	Ταμειακό	Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Κρατ ικού	
Προϋπολογισμού	(ΙΙΙ+ β)

3.257 1.472 -1.785 312 -1.072 -1.384 -2.544

Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	κεντ ρικής	διοίκησης	
(1+ 2)

-3.412 -3.648 -236 -1.772 134 1.906 3.782

1.	Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	- 	Έ σοδα -2.388 -2.657 -269 -1.166 -1.123 43 1.534

Τακτ ικά	Έσοδα -31 -33 -2 -420 -375 45 -342
Μη	τακτ ικά	Έσοδα 0 -16 -16 0 104 104 120
Επιστροφές	Φόρων -230 -6 224 -230 13 243 19
Έσοδα		αποκρατ ικοποιήσεων	και	εκχώρηση	αδειών	και	
δικαιωμάτων	του	Δημοσίου

-59 -64 -5 115 100 -15 164

Μεταφορά	εσόδων	από	ANFA -1.784 -236 1.548 0 0 0 236
Έσοδα	ΠΔΕ -284 -924 -640 -632 -965 -333 -41
Ανακεφαλαιοποίηση	Τραπεζών 0 -1.378 -1.378 0 0 0 1.378

2.	Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	- 	Δαπάνες -1.024 -991 33 -606 1.257 1.863 2.248

Μισθοί	και	Συντάξεις 199 174 -25 157 148 -9 -26

Αμυντ ικές	δαπάνες -612 -465 147 106 403 297 868

Λοιπές	δαπάνες 509 312 -197 -118 1.437 1.555 1.125
Τόκοι -1.120 -1.012 108 -750 -731 19 281

Έ σοδα	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	κατ ά	ESA 50.703 48.936 -1.767 51.312 52.012 699 3.075

Δαπάνες	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	κατ ά	ESA 56.688 56.912 224 58.372 58.538 166 1.625

Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Κρατ ικού	Προϋπ/σμού	κατ ά	
ESA

965 -1.164 -2.129 -710 -207 503 957

Ισοζύγ ιο		Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	κατ ά	ESA -5.985 -7.976 -1.991 -7.060 -6.526 533 1.450

Ισοζύγ ιο	Νομικών	Προσώπων	 355 -3.048 -3.402 1.129 1.528 399 4.576
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 330 -3.057 -3.387 1.124 1.528 404 4.585
Εθνικολογιστ ικες	προσαρμογές 25 10 -15 5 -5 -10
Τόκοι 36 165 129 153 97 -56 -68
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 3.397 3.397 0 -57 -57 -3.454
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Ν ομικών	Προσώπων 391 -2.883 -3.273 1.282 1.625 343 4.508

Ισοζύγ ιο	επανατ αξ ινομημένων	ΔΕΚΟ 649 942 294 1.648 2.264 616 1.322
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 649 942 294 1.648 2.264 616 1.322
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0
Τόκοι 151 412 261 383 363 -20 -49
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Δ ΕΚΟ 800 1.354 555 2.031 2.627 596 1.273

Ισοζύγ ιο	Νοσοκομείων 	- 	ΠΕΔΥ 344 -222 -566 432 1.409 978 1.631
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 323 102 -221 60 685 625 583
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 21 -324 -345 372 724 353 1.048
Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Ν οσοκομείων 	- 	ΠΕΔ Υ 344 -222 -566 432 1.409 978 1.631

Έ λλειμμα	Κεντ ρικής	Κυβέρνησης	κατ ά	ESA -4.638 -10.304 -5.666 -3.851 -1.325 2.526 8.978

Ισοζύγ ιο	ΟΤΑ 241 485 244 292 572 280 87
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 287 496 209 348 524 175 28
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές -46 -11 35 -57 48 105 59
Τόκοι 60 64 4 74 71 -3 7
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	ΟΤΑ 301 549 248 366 643 277 94

2015

Σύγκριση	Π ροϋπολογισθέντων	μεγεθών	και	αποτελεσμάτων	2015-2016	Γενικής	Κυβέρνησης
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)	(συνέχεια)

2016
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Β. Τρέχον έτος 2017 

 
 

Εισηγητ .Π/Υ	
2016

ΔΥΕ Απόκλιση Εισηγητ .Π/Υ	
2017

ΔΥΕ Απόκλιση Διαφορά	
2016-2015

(1) (2) (3= 2-1) (4) (5) (6= 5-4) (7= 5-2)
Ισοζύγιο	ΟKΑ	(εκτ ός	Νοσοκομείων) -1.221 -608 613 -206 2.042 2.248 2.650
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 -1.302 -44 1.258 -704 943 1.647 987
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	 81 -564 -645 498 1.099 601 1.663
Τόκοι 10 3 -7 11 3 -8 0
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 384 384 0 0 0 -384
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	ΟΚΑ	(εκτ ός	Ν οσοκομείων) -1.211 -605 606 -195 2.045 2.240 2.650

Ισοζύγιο	Γεν ικής	κυβέρνησης	κατ ά	ESA -5.618 -10.427 -4.809 -3.766 1.288 5.054 11.715
%	ΑΕΠ -3,2% -5,9% -2,7% -2,2% 0,7% 2,9% 6,7%
Ενοποιημένοι	Τόκοι	Γεν ικής	Κυβέρνησης 6.904 6.322 -582 6.019 5.649 -370 -673
%	ΑΕΠ 3,9% 3,6% -0,3% 3,4% 3,2% -0,2% -0,4%
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Γενικής	κυβέρνησης	κατ ά	ESA 1.286 -4.105 -5.391 2.253 6.937 4.684 11.042
%	ΑΕΠ 0,7% -2,3% -3,1% 1,3% 3,9% 2,7% 6,3%

ΑΕΠ 175.658 175.697 39 174.908 175.888 980 191

/1	:	ΔΥΕ:	Διαδικασία	Υπερβολικού	Ελλείμματος	Απρίλιος	2017

/2	:	ΣΧΔ:	Σύμβαση	Χρηματοδοτ ικής	Διευκόλυνσης

/3	:	Το	τροποποιημένο	ταμειακό	αποτέλεσμα	τω ν	νομικώ ν	προσώ πω ν	τω ν	ΟΤΑ	εμφανίζεται	στη	γραμμή	Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	για	όλα	τα	έτη	του	Π ίνακα.

/4	:Στην	εισηγητ ική	του	Π/Υ	του	2017	για	το	έτος	2016	δεν	περιλαμβάνεται	το	πρόγραμμα	αποπληρω μής	ληξιπρόθεσμω ν	οφειλώ ν	της	Γεν.Κυβ.

2015

Σύγκριση	Π ροϋπολογισθέντων	μεγεθών	και	αποτελεσμάτων	2015-2016	Γενικής	Κυβέρνησης
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)	(συνέχεια)

2016

Προϋπολογισμός	 Εκτ ιμήσεις	 Απόκλιση Απόκλιση																		
%

(1) (2) (3	= 	2-1) (3/1)
Ι.	Έ σοδα	(1+ 2) 54.529 55.281 752 1,4%
1.	Καθαρά	έσοδα	τ ακτ ικού	Π/Υ	(α+ β-γ -γ1+ δ+ ε) 50.374 51.664 1.290 2,6%
α.	Τακτ ικά	έσοδα	(1+ 2+ 3+ 4) 51.001 52.730 1.729 3,4%
				1.	Άμεσοι	φόροι 20.415 21.525 1.110 5,4%
				2.Έμμεσοι	φόροι 26.443 26.718 275 1,0%
				3.	Απολήψεις	από	Ε.Ε. 523 508 -15 -2,9%
				4.	Μη	φορολογικά	έσοδα 3.620 3.979 359 9,9%
β.	Μη	τακτ ικά	έσοδα 273 306 33 12,1%
γ.	Επιστροφές	φόρω ν 3.289 3.324 35 1,1%
γ1.	Επιστροφές	φόρω ν	από	ειδική	π ίστω ση 0 0 0 0,0%

δ.	Ειδικά	έσοδα	από	εκχώ ρηση	αδειώ ν	και	δικαιω μάτω ν 2.044 1.607 -437 -21,4%

ε.	Μεταφορά	εσόδω ν	από	ANFA 345 345 0 -0,1%
στ .	Μη	προσδιορισμένες	παρεμβάσεις
2.	Έ σοδα	ΠΔΕ	(α+ β) 4.155 3.617 -538 -12,9%
α.	Εισροές	από	Ε.Ε. 3.975 3.437 -538 -13,5%
β.	Ί δια	έσοδα 180 180 0 0,0%
ΙΙ.	Δαπάνες	(1+ 2) 56.287 56.595 308 0,5%
1.	Δαπάνες	τ ακτ ικού	προϋπολογισμού	(α+ β) 49.537 49.845 308 0,6%

α.	Πρωτ ογενείς	δαπάνες	(1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11) 43.987 44.195 208 0,5%

				1.	Μισθοί	και	συντάξεις 12.337 12.366 29 0,2%
				2.	Aσφάλιση,	Περίθαλψη	και	Κοινω νική	Προστασία 20.210 20.268 58 0,3%
				3.	Λειτουργικές	και	άλλες	δαπάνες 5.754 5.704 -50 -0,9%
				4.	Αποδόσεις	προς	τρίτους 3.119 3.119 0 0,0%
				5.	Αποθεματ ικό 1.000 1.000 0 0,0%
				6.	Δαπάνες	ανάληψης	δανείω ν	από	τον	Ευρω παϊκό	Μηχανισμό	
Στήριξης	και	λοιπές	δαπάνες	χρέους

75 75 0 0,0%

				7.	Δαπάνες	ανάληψης	χρεώ ν	φορέω ν	Γενικής	Κυβέρνησης 0 193 193 0,0%
				8.	Εγγυήσεις	σε	Γενική	Κυβέρνηση	 876 855 -21 -2,4%
				9.	Εγγυήσεις	εκτός	Γενικής	Κυβέρνησης 141 140 -1 -0,7%
		10.	Ταμειακές	Πληρω μές	για	εξοπλιστ ικές	δαπάνες 475 475 0 0,0%
		11.	Χρηματοδοτήσεις	για	πληρω μές	ληξιπροθέσμω ν 0 0 0 0,0%

Σύγκριση	Προϋπολογ ισμού	και	εκτ ιμήσεων	2017
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

	 2017
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Προϋπολογισμός	 Εκτ ιμήσεις	 Απόκλιση Απόκλιση																		
%

(1) (2) (3	= 	2-1) (3/1)
β.	Τόκοι 5.550 5.650 100 1,8%
2.	ΠΔΕ		(α+ β) 6.750 6.750 0 0,0%
α.	Συγχρηματοδοτούμενο	σκέλος 5.750 5.750 0 0,0%
β.	Εθνικό	σκέλος 1.000 1.000 0 0,0%
ΙΙΙ.	Ταμειακό	Ισοζύγ ιο	Κράτ ους -1.758 -1.314 444 -25,3%
ΙΙΙ.α.	Ταμειακό	Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Κράτ ους	(ΙΙΙ-γ ) 3.792 4.336 544 14,4%

Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	Κράτ ους	(1+ 2) -2.062 -2.657 -595 28,8%

1.	Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	- 	Έ σοδα -1.925 -1.996 -71 3,7%
Τακτ ικά	Έσοδα -319 -518 -199 62,5%
Μη	τακτ ικά	Έσοδα 0 0 0 0,0%
Επιστροφές	Φόρων 0 0 0 0,0%
Έσοδα		αποκρατ ικοποιήσεων	και	εκχώρηση	αδειών	και	δικαιωμάτων	
του	Δημοσίου

-1.351 -1.361 -10 0,7%

Μεταφορά	εσόδων	από	ANFA 0 0 0 0,0%
Έσοδα	ΠΔΕ -255 -117 138 -54,1%
Ανακεφαλαιοποίηση	Τραπεζών 0 0 0 0,0%
2.	Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	- 	Δαπάνες -137 -661 -524 382,3%
Μισθοί	και	Συντάξεις 186 170 -16 -8,6%
Αμυντ ικές	δαπάνες -150 -404 -254 169,1%
Λοιπές	δαπάνες 527 473 -54 -10,3%
Τόκοι -700 -900 -200 28,6%
Έ σοδα	Κράτ ους	κατ ά	ESA 52.604 53.285 681 1,3%
Δαπάνες	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	κατ ά	ESA 56.424 57.255 831 1,5%

Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Κράτ ους	κατ ά	ESA 2.430 2.580 150 6,2%

Ισοζύγ ιο	Κράτ ους	κατ ά	ESA -3.820 -3.970 -150 3,9%

Ισοζύγ ιο	Νομικών	Προσώπων	 1.436 1.634 198 13,8%
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 1.427 1.625 198 13,9%
Εθνικολογιστ ικες	προσαρμογές 10 9 -1 -7,2%
Τόκοι 153 141 -12 -7,8%
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 0 0 0,0%
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Ν ομικών	Προσώπων 1.589 1.775 186 11,7%

Ισοζύγ ιο	επανατ αξ ινομημένων	ΔΕΚΟ 619 368 -251 -40,5%
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 619 368 -251 -40,5%
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0,0%
Τόκοι 411 395 -16 -3,9%
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 0 0 0,0%
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Δ ΕΚΟ 1.030 763 -267 -25,9%

Ισοζύγ ιο	Νοσοκομείων 	- 	ΠΕΔΥ 486 508 22 4,6%
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 -137 161 298 -217,5%
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 623 348 -276 -44,2%
Τόκοι 0 0 0 0,0%
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 0 0 0,0%
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Ν οσοκομείων 	- 	ΠΕΔ Υ 486 508 22 4,6%

Έ λλειμμα	Κεντ ρικής	Κυβέρνησης	κατ ά	ESA -1.279 -1.460 -181 14,2%

Ισοζύγ ιο	ΟΤΑ 70 200 129 184,3%
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 95 276 181 189,4%
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές -25 -77 -51 203,6%
Τόκοι 74 71 -3 -4,1%
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 0 0 0,0%
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	ΟΤΑ 144 271 126 87,6%

Σύγκριση	Προϋπολογ ισμού	και	εκτ ιμήσεων	2017	(συνέχεια)
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

	 2017
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Προϋπολογισμός	 Εκτ ιμήσεις	 Απόκλιση Απόκλιση																		
%

(1) (2) (3	= 	2-1) (3/1)
Ισοζύγιο	ΟKΑ	(εκτ ός	Νοσοκομείων) -252 -941 -689 272,8%
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 -661 -1.314 -652 98,6%
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	 409 373 -36 -8,9%
Τόκοι 10 3 -7 -70,0%
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 0 0 0
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	ΟΚΑ	(πλην 	Ν οσοκομείων) -242 -938 -696 286,9%

Ισοζύγιο	Γεν ικής	κυβέρνησης	κατ ά	ESA -1.461 -2.201 -740 50,7%
%	ΑΕΠ -0,8% -1,2%
Ενοποιημένοι	Τόκοι	Γεν ικής	Κυβέρνησης 5.941 6.015 74 1,2%
%	ΑΕΠ 3,3% 3,3%

Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Γενικής	κυβέρνησης	κατ ά	ESA 4.480 3.814 -666 -14,9%
%	ΑΕΠ 2,5% 2,1% -0,4% -14,8%

ΑΕΠ 180.817 181.204

Σύγκριση	Προϋπολογ ισμού	και	εκτ ιμήσεων	2017	(συνέχεια)
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

	 2017

/1	:	Το	τροποποιημένο	ταμειακό	αποτέλεσμα	τω ν	νομικώ ν	προσώ πω ν	τω ν	ΟΤΑ	στον	Προϋπολογισμό	είχε	περιληφθεί	στη	γραμμή	Εθνικολογιστ ικές	
προσαρμογές	όπου	και	διατηρείται	στην	αντ ίστοιχη	στήλη	του	παρόντος.	Από	τ ις	τρέχουσες	Εκτ ιμήσεις	και	στο	εξής,	συμπεριλαμβάνεται	στη	
γραμμή	Τροπ.	Ταμ.	Αποτέλεσμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟ∆ΩΝ–ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΜΠ∆Σ) 

 
Ι. ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Α. Παρεμβάσεις 

 
 
Β. Εξισορροπητικές Παρεμβάσεις 

 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ	Π ΙΝΑΚΑΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 59 2.632 4.644 4.924

1. Συντ αξ ιοδοτ ικές	Παρεμβάσεις 0 2.493 2.583 2.723
2. Παρεμβάσεις	σε	Εισφορές	Κοινωνικής	Ασφάλισης	και	Κοινωνικά	Επιδόματ α 59 138 140 143
3. Παρεμβάσεις	στ ο	σκέλος	τ ων 	εσόδων	τ ου	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού 0 0 1.920 2.058

2018 2019 2020 2021
ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ		(Α+ Β) 59 2.632 4.644 4.924

Α.
ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΓΕΝΙΚΗΣ 	ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	(πλην 	εσόδων	Κρατ ικού	
Προϋπολογισμού)

59 2.632 2.724 2.866

1. Σύνολο	Παρεμβάσεων	Οργανισμών	Κοινωνικής	Ασφάλισης 59 2.632 2.724 2.866
1.1 Συντ άξεις	 0 1.675 1.769 1.900

i.
Περικοπή	προσω πικής	διαφοράς	στ ις	κύριες	συντάξεις	λοιπώ ν	φορέω ν	σε	% 	έω ς	18%	
του	ύψους	της	καταβαλλόμενης	σύνταξης

1.328 1.286 1.246

ii.
Περικοπή	προσω πικής	διαφοράς	στ ις	επ ικουρικές	συντάξεις	σε	% 	έω ς	18%	του	ύψους	
της	καταβαλλόμενης	σύνταξης 	(σωρευτ ικά	λαμβανομένων	υπόψη	και	των	περικοπών	
έτους	2016)

232 225 218

iii.
Αναπροσαρμογή	τω ν	κύριω ν	συντάξεω ν	λοιπώ ν	φορέω ν	(λόγω 	αύξησης	ΑΕΠ 	και	ΔτΚ)	
από	την	1/1/2022	αντ ί	από	την	1/1/2019

115 258 436

1.2 Συντ άξεις	Δημοσίου 0 819 814 824

i.
Περικοπή	προσω πικής	διαφοράς	στ ις	κύριες	συντάξεις	του	Δημοσίου	σε	% 	έω ς	18%	του	
ύψους	της	καταβαλλόμενης	σύνταξης

805 780 756

ii.
Αναπροσαρμογή	τω ν	κύριω ν	συντάξεω ν	του	Δημοσίου	(λόγω 	αύξησης	ΑΕΠ 	και	ΔτΚ)	
από	την	1/1/2022	αντ ί	από	την	1/1/2019

13 35 68

1.3 Εισφορές	Κοινωνικής	Ασφάλισης	και	Κοινωνικά	Επιδόματ α 59 138 140 143

i.
Αλλαγή	της	βάσης	υπολογισμού	τω ν	εισφορώ ν	στους	ελεύθερους	επαγγελματ ίες	από	
1/1/2018	με	συμπερίληψη	τω ν	καταβλητέω ν	ασφαλιστ ικώ ν	εισφορώ ν	στο	ετήσιο	

φορολογητέο	αποτέλεσμα.	/1
59 138 140 143

Β.	
ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΣΤΟ	ΣΚΕΛΟΣ	ΤΩΝ	ΕΣΟΔΩΝ	ΤΟΥ	ΚΡΑΤΙΚΟΥ	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ

0 0 1.920 2.058

i. Μείω ση	του	αφορολογήτου 0 0 1.920 2.058

Παρεμβάσεις	ΜΠΔΣ 	2018-2021	(σε	μικτή	βάση)	σωρευτ ικά
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

/1:	Ειδικά	για	το	έτος	2018,	οι	ασφαλιστικές	εισφορές		υπολογίζονται	επί	του	85%	του	ως	άνω	φορολογητέου	αποτελέσματος.

2018 2019 2020 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 0 -2.650 -5.415 -7.559

1. Κοινωνική	Προστ ασία 0 -1.850 -1.200 -1.170
2. Επενδύσεις 0 -300 -300 -300
3. Απασχοληση 0 -260 -260 -260
4. Υγειονομική	Περίθαλψη 0 -240 -240 -240
5. Εξ ισορροπητ ικές	Παρεμβάσεις	στ ο	σκέλος	τ ων	εσόδων	τ ου	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού 0 0 -3.415 -5.589

Εξισορροπητ ικές	Παρεμβάσεις	ΜΠΔΣ 	2018-2021	(σε	μικτή	βάση)	σωρευτ ικά
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)
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II. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΩΝ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ		(Α+ Β) 0 -2.650 -5.415 -7.559

Α.
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΩΝ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΓΕΝΙΚΗΣ 	ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	(πλην 	εσόδων	
Κρατ ικού	Προϋπολογισμού)(1+ 2+ 3+ 4)

0 -2.650 -2.000 -1.970

1.	 Σύνολο	Εξ ισορροπητ ικών		Παρεμβάσεων	Δαπανών	Κεντ ρικής	Διοίκησης 0 -1.850 -1.200 -1.170

1.1 Κοινωνική	Προστ ασία 0 -1.850 -1.200 -1.170

i. Επέκταση	προγράμματος	"Σχολικά	Γεύματα" 0 -190 -190 -190

ii. Δημιουργία	νέω ν	μονάδω ν	προσχολικής	εκπαίδευσης/νηπιαγω γίω ν 0 -140 -150 -120

iii. Ανασχεδιασμός	οικογενειακώ ν	επιδομάτω ν	και	επιδόματος	τέκνω ν 0 -260 -260 -260
iv. Επιδότηση	ενοικίου 0 -600 -600 -600
v.	 Πρόσθετες	εξισορροπητ ικές	παρεμβάσεις	στ ις	δράσεις	Α	1,	Α2,Α	3	και	Α4 0 -660 0 0

2. Σύνολο	Εξ ισορροπητ ικών		Παρεμβάσεων	στ ον 	Επενδυτ ικό	Τομέα 0 -300 -300 -300

2.1 Πρόγραμμα	Δημοσίων	Επενδύσεων 0 -300 -300 -300
i. Επενδύσεις	σε	υποδομές	ενέργειας 0 -100 -100 -100

ii. Επενδύσεις	σε	υποδομές	του	πρω τογενή	τομέα 0 -100 -100 -100
iii. Αναπτυξιακός	Νόμος	(ν.	4399/2016) 0 -100 -100 -100

3. Σύνολο	Εξ ισορροπητ ικών		Παρεμβάσεων	Οργανισμών	Κοινωνικής	Ασφάλισης 0 -260 -260 -260

3,1 Απασχοληση 0 -260 -260 -260
i. Προγράμματα	ενεργώ ν	πολιτ ικώ ν	για	την	απασχόληση	υλοποιούμενα	από	τον	ΟΑΕΔ 0 -260 -260 -260

4. Σύνολο	Εξ ισορροπητ ικών		Παρεμβάσεων	στ ον 	Τομέα	τ ης	Υγειας 0 -240 -240 -240

4.1 Υγειονομική	Περίθαλψη 0 -240 -240 -240

i. Επ ιδότηση	συμμετοχής	ασφαλισμένω ν	για	συνταγογραφούμενα	φάρμακα 0 -240 -240 -240

Β.	
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΩΝ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΣΤΟ	ΣΚΕΛΟΣ	ΤΩΝ	ΕΣΟΔΩΝ	ΤΟΥ	ΚΡΑΤΙΚΟΥ	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ

0 0 -3.415 -5.589

i.
Μείω ση	φορολογικού	συντελεστή	του	Φόρου	Εισοδήματος	Νομικώ ν	Προσώ πω ν	από	29%	σε	
26%

0 0 -461 -270

ii. Μείω ση	ΕΝΦΙΑ 0 0 -209 -209

iii. Μείω ση	φορολογικού	συντελεστή	του	Φόρου	Εισοδήματος	Φυσικώ ν	Προσώ πω ν 0 0 -877 -997
iv. Αναμόρφω ση	της	Ειδικής	Εισφοράς	Αλληλεγγύης 0 0 -368 -613
v.	 Διαρθρω τικές	Φορολογικές	Παρεμβάσεις 0 0 -1.500 -3.500

Εξισορροπητ ικές	Παρεμβάσεις	ΜΠΔΣ 	2018-2021	(σε	μικτή	βάση)	σωρευτ ικά	(συνέχεια)
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Εισπράξεις Εισπράξεις Εισπράξεις Εκτ ιμήσεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις Προβλέψεις

464 285 494 2.153 2.073 143 109 86

Πηγή:	ΤΑΙΠΕΔ

Έ σοδα	προγράμματος	αποκρατ ικοποιήσεων
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

Σύνολο	εσόδων	
αποκρατ ικοποιήσεων
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ΙIΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ME 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
A. Ενοποιημένα Έσοδα και ∆απάνες της Γενικής Κυβέρνησης 

 
 

 
Β. Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς με παρεμβάσεις (ΜΠ∆Σ) 

 
 
 

2015 2016

ΔΥΕ	 ΔΥΕ	 ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ
Α. Συνολικά	καθαρά	Έ σοδα	(βάσει	τ ης	ΣΧΔ) 76.442 80.613 80.780 80.777 82.555 82.559 84.683 84.516 87.054 85.247 89.584 85.729

1. Άμεσοι	φόροι 16.519 17.959 18.438 18.435 18.898 18.843 19.929 19.773 21.150 21.067 22.438 22.313
2. Έ μμεσοι	φόροι 27.108 29.311 29.972 29.972 30.714 30.714 31.349 31.349 32.038 31.829 32.806 32.597
3. Λοιποί	φόροι 4.117 4.503 4.913 4.913 4.538 4.538 4.547 4.547 4.581 4.581 4.508 4.508
4. Επιστ ροφές	Φόρων -3.114 -3.430 -3.324 -3.324 -3.383 -3.383 -3.493 -3.493 -3.609 -3.609 -3.733 -3.733
5. Ασφαλιστ ικές	Εισφορές	(πραγματ ικές) 19.322 19.954 19.850 19.850 20.218 20.277 20.695 20.684 21.390 21.375 21.910 21.889
6. Τρέχουσες	Μετ αβιβάσεις 1.433 1.859 736 736 1.125 1.125 1.002 1.002 965 965 955 955
7. Κεφαλαιακές	Μετ αβιβάσεις 3.908 3.213 3.500 3.500 3.764 3.764 3.840 3.840 3.580 3.580 3.550 3.550
8. Πωλήσεις 1.837 1.599 1.475 1.475 1.470 1.470 1.505 1.505 1.544 1.544 1.578 1.578
9. Έ σοδα	περιουσίας 378 424 343 343 307 307 289 289 277 277 265 265
10. Λοιπά	Έ σοδα 4.934 5.219 4.877 4.877 4.905 4.905 5.020 5.020 5.138 5.138 5.306 5.306
11. Μη	προσδιορισμένες	παρεμβάσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 -3.500
Β. Συνολικά	έσοδα	κατ ά	ESA	- 	(Α+ Β1) 76.561 80.224 81.177 81.174 83.376 83.380 85.070 84.903 87.359 85.552 89.797 85.942
1. Έ σοδα	εξαιρούμενα	βάσει	τ ης	ΣΧΔ 119 -389 397 397 821 821 387 387 305 305 213 213
Γ. Δαπάνες	(βάσει	τ ης	ΣΧΔ) 81.829 78.907 83.347 83.346 82.379 82.379 83.011 83.168 84.325 83.742 84.790 84.036
1. Αμοιβές	Προσωπικού	(πραγματ ικές) 15.762 15.794 16.315 16.315 16.674 16.674 16.998 16.998 17.281 17.281 17.330 17.330
2. Αγορές	Αγαθών	& 	Υπηρεσιών 8.673 7.614 8.876 8.876 7.974 7.973 7.974 7.974 8.315 8.315 8.708 8.708
3. Κοινωνικές	Παροχές 38.916 38.695 39.051 39.051 38.117 38.117 37.991 37.847 38.124 37.241 38.200 37.147
3.1 Συντάξεις	 30.006 29.645 30.201 30.201 29.764 29.764 29.799 27.306 30.024 27.441 30.129 27.405
3.2 Δαπάνες	ΕΟΠΥΥ 3.860 3.450 3.540 3.540 3.475 3.475 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415 3.415
3.3 Κοινω νικό	Εισόδημα	Αλληλεγγύης 0 0 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760
3.4 ΕΚΑΣ 921 733 320 320 80 80 34 34 0 0 0 0
3.5 Εφάπαξ	παροχή	σε	συνταξιούχους	 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Τρέχουσες	Μετ αβιβάσεις 2.323 2.463 2.362 2.362 2.417 2.417 2.493 2.493 2.571 2.571 2.663 2.663
5. Κεφαλαιακές	Μετ αβιβάσεις 1.175 768 779 779 670 670 638 638 649 649 652 652
6. Επιδοτ ήσεις 1.558 1.578 1.884 1.884 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780 1.780
7. Δαπάνες	Επενδύσεων 7.100 6.345 7.065 7.065 7.304 7.304 7.668 7.968 7.958 8.258 7.631 7.931
8. Αποθεματ ικό 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9. Τόκοι 6.322 5.649 6.015 6.015 6.445 6.445 6.469 6.469 6.648 6.648 6.824 6.824
Δ. Πρωτ ογενείς	δαπάνες	βάσει	τ ης	ΣΧΔ	(Γ-Γ9) 75.507 73.258 77.332 77.331 75.934 75.934 76.542 76.699 77.677 77.094 77.966 77.212

Ε. Συνολικές	δαπάνες	κατ ά	ESA	- 	(Γ+ Ε1) 86.988 78.937 83.375 83.374 82.405 82.405 83.018 83.175 84.332 83.749 84.797 84.043
1. Δαπάνες	εξαιρούμενες	βάσει	τ ης	ΣΧΔ 5.159 30 28 28 26 26 7 7 7 7 7 7

Πρωτ ογενές	Αποτ έλεσμα	Γεν ικής	Κυβέρνησης	
βάσει	τ ης	ΣΧΔ	(Α-Δ)

935 7.355 3.448 3.446 6.620 6.625 8.141 7.817 9.377 8.153 11.618 8.517

Αποτ έλεσμα	Γεν ικής	Κυβέρνησης	κατ ά	ESA		(Β-Ε) -10.427 1.287 -2.198 -2.200 970 975 2.052 1.728 3.027 1.803 5.000 1.899

ΑΕΠ	(σε	εκατ .ευρώ) 175.697 175.888 181.204 181.204 187.745 187.745 195.258 195.258 203.134 203.134 211.208 211.208

ΔΥΕ:	Διαδικασία	Υπερβολικού	Ελλείμματος,	Απρ ίλιος	2017
*	ΣΧΔ:	Σύμβαση	Χρηματοδοτικής	Διευκόλυνσης
Δεν	περ ιλαμβάνονται	τεκμαρτές	κοινωνικές	εισφ ορές
Ο ι	αμοιβές	προσωπικού	αποτυπώνονται	σε	όρους	πλήρους	μισθολογικού	κόστους	(μεικτές	αποδοχές	και	εργαζομένων	και	εργοδοτικές	εισφ ορές)
Στην	ενοποιημένη	Γενική	Κυβέρνηση	ο 	ΕΝΦΙΑ	περ ιλαμβάνεται,	μεταξύ	άλλων,	στους	Έμμεσους	φ όρους
Η	ετήσια	μεταβολή	των	Λογαρ ιασμών	Θησαυροφυλακίου	περ ιλαμβάνεται	στην	κατηγορ ία	εσόδων	"Τρέχουσες	μεταβιβάσεις"

σε	εκατ .ευρώ

2017 2018 2019 2020 2021

Ενοποιημένο	αποτέλεσμα	Γενικής	Κυβέρνησης	(ΜΠΔΣ )	

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ΔΥΕ ΔΥΕ Εκτ ιμήσεις Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	

Ι.	Έ σοδα	(1+ 2) 51.593 53.135 55.281 55.008 54.951 55.018 54.899

1.	Καθαρά	έσοδα	τ ακτ ικού	Π /Υ	(α+ β-γ -γ1+ δ+ ε) 46.761 48.956 51.664 51.273 51.361 51.638 51.534

α.	Τακτ ικά	έσοδα	(1+ 2+ 3+ 4) 47.792 52.336 52.730 52.938 54.129 56.084 58.203

				1.	Άμεσοι	φόροι 19.936 21.839 21.525 21.453 22.167 23.379 24.647
				2.Έμμεσοι	φόροι 23.781 25.680 26.718 27.502 28.110 28.771 29.517
				3.	Απολήψεις	από	Ε.Ε. 428 415 508 321 202 203 204
				4.	Μη	φορολογικά	έσοδα 3.646 4.402 3.979 3.662 3.650 3.731 3.835
β.	Μη	τακτ ικά	έσοδα 1.533 430 306 283 294 306 318
γ.	Επιστροφές	φόρω ν 3.108 3.263 3.324 3.383 3.493 3.609 3.733
γ1.	Επιστροφές	φόρω ν	από	ειδική	π ίστω ση 0 1.026 0 0 0 0 0
δ.	Έσοδα	αποκρατ ικοποίησεω ν 254 106 1.607 1.121 140 106 83
ε.	Μεταφορά	εσόδω ν	από	ANFA 291 375 345 314 291 251 163

στ .	Μη	προσδιορισμένες	παρεμβάσεις 0 0 0 0 0 -1.500 -3.500

(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)
Μεσοπρόθεσμο	πλαίσιο	δημοσιονομικής	στ ρατ ηγικής	2018	-	2021



	 98	

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ΔΥΕ ΔΥΕ Εκτ ιμήσεις Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	

2.	Έ σοδα	ΠΔΕ	(α+ β) 4.832 4.178 3.617 3.735 3.590 3.380 3.365
α.	Εισροές	από	Ε.Ε. 3.900 3.861 3.437 3.555 3.410 3.200 3.185
β.	Ί δια	έσοδα 932 317 180 180 180 180 180

ΙΙ.	Δαπάνες	(1+ 2) 55.921 59.795 56.594 56.104 57.575 57.298 57.086

1.	Δαπάνες	τ ακτ ικού	προϋπολογισμού	(α+ β) 49.544 53.507 49.844 49.354 50.275 49.998 49.786

α.	Πρωτ ογενείς	δαπάνες	(1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11) 43.744 47.919 44.194 43.454 44.475 44.198 43.786

				1.	Μισθοί	και	συντάξεις 18.359 18.065 12.366 12.540 12.831 13.116 13.165
				2.	Ασφάλιση,	Περίθαλψη	και	Κοινω νική	Προστασία 14.715 15.630 20.268 19.649 20.887 19.975 19.960
				3.	Λειτουργικές	και	άλλες	δαπάνες 5.469 5.309 5.704 5.295 5.313 5.297 5.392
				4.	Αποδόσεις	προς	τρίτους 2.786 3.248 3.119 3.395 3.411 3.523 3.523
				5.	Αποθεματ ικό 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
				6.	Δαπάνες	ανάληψης	δανείω ν	από	τον	Ευρω παϊκό	Μηχανισμό	
Στήριξης	(ΕΜΣ)	και	παράλληλες	δαπάνες	δημοσίου	χρέους

178 54 75 20 20 20 20

				7.	Δαπάνες	ανάληψης	χρεώ ν	φορέω ν	Γενικής	Κυβέρνησης 0 553 193 0 0 0 0
				8.	Εγγυήσεις	για	φορείς	εντός	Γενικής	Κυβέρνησης	 1.619 1.614 855 927 368 622 82
				9.	Εγγυήσεις	για	φορείς	εκτός	Γενικής	Κυβέρνησης 53 37 140 118 115 115 115

		10.	Δαπάνες	εξοπλιστ ικώ ν	προγραμμάτω ν 565 584 475 510 530 530 530

		11.	Χρηματοδοτήσεις	για	πληρω μές	υποχρεώ σεω ν	προηγούμενω ν	
οικονομικώ ν	ετώ ν	(ΠΟΕ)

0 2.824 0 0 0 0 0

β.	Τόκοι 5.800 5.588 5.650 5.900 5.800 5.800 6.000

2.	ΠΔΕ		(α+ β) 6.377 6.288 6.750 6.750 7.300 7.300 7.300

α.	Συγχρηματοδοτούμενο	σκέλος 5.717 5.454 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750

β.	Εθνικό	σκέλος 660 833 1.000 1.000 1.550 1.550 1.550

ΙΙΙ.	Ταμειακό	Ισοζύγ ιο	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού -4.328 -6.660 -1.313 -1.096 -2.625 -2.280 -2.187

ΙΙΙ.α.	Ταμειακό	Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Κρατ ικού	
Προϋπολογισμού	(ΙΙΙ+ β)

1.472 -1.072 4.337 4.804 3.175 3.520 3.813

Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	κεντ ρικής	διοίκησης	 (1+ 2) -3.648 134 -2.657 -780 55 -688 -1.008

1.	Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	- 	Έ σοδα -2.657 -1.123 -1.996 -348 620 464 473
Τακτ ικά	Έσοδα -33 -375 -518 30 205 104 104
Μη	τακτ ικά	Έσοδα -16 104 0 0 0 0 0
Επιστροφές	Φόρων -6 13 0 0 0 0 0
Έσοδα		αποκρατ ικοποιήσεων	και	εκχώρηση	αδειών	και	δικαιωμάτων	
του	Δημοσίου

-64 100 -1.361 -407 165 160 184

Μεταφορά	εσόδων	από	ANFA -236 0 0 0 0 0 0
Έσοδα	ΠΔΕ -924 -965 -117 29 250 200 185
Ανακεφαλαιοποίηση	Τραπεζών -1.378 0 0 0 0 0 0
2.	Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	- 	Δαπάνες -991 1.257 -661 -433 -564 -1.151 -1.480
Μισθοί	και	Συντάξεις 174 148 170 29 41 57 73
Αμυντ ικές	δαπάνες -465 403 -404 207 233 187 109
Λοιπές	δαπάνες 312 1.437 473 431 412 55 -212
Τόκοι -1.012 -731 -900 -1.100 -1.250 -1.450 -1.450
Έ σοδα	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	κατ ά	ESA 48.936 52.012 53.285 54.661 55.570 55.482 55.371
Δαπάνες	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	κατ ά	ESA 56.912 58.538 57.255 56.537 58.140 58.449 58.566

Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	κατ ά	ESA -1.164 -207 2.580 5.124 4.481 4.283 4.255

Ισοζύγ ιο	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	κατ ά	ESA -7.976 -6.526 -3.970 -1.876 -2.569 -2.967 -3.195

Ισοζύγ ιο	Νομικών	Προσώπων	 -3.048 1.528 1.634 1.284 1.349 1.301 1.362
Τροπ .Ταμ.	Αποτέλεσμα	 -3.057 1.528 1.625 1.284 1.349 1.301 1.362
Εθνικολογιστ ικες	προσαρμογές 10 9 0 0 0 0
Τόκοι 165 97 141 134 130 127 127

Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης ) 3.397 -57 0 0 0 0 0

Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Ν ομικών	Προσώπων -2.883 1.625 1.775 1.418 1.479 1.428 1.489

Ισοζύγ ιο	επανατ αξ ινομημένων	ΔΕΚΟ 942 2.264 368 855 328 581 118
Τροπ .Ταμ.	Αποτέλεσμα	 942 2.264 368 855 328 581 118
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές
Τόκοι 412 363 395 364 323 306 284

Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης )
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Δ ΕΚΟ 1.354 2.627 763 1.219 651 887 402

Ισοζύγ ιο	Νοσοκομείων 	- 	ΠΕΔΥ -222 1.409 508 138 113 95 70
Τροπ .Ταμ.	Αποτέλεσμα	 102 685 161 37 -53 -89 -113
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές -324 724 348 101 166 184 182
Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0
Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης ) 0 0 0 0 0 0 0
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Ν οσοκομείων 	- 	ΠΕΔ Υ -222 1.409 508 138 113 95 70

(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)
Μεσοπρόθεσμο	πλαίσιο	δημοσιονομικής	στ ρατ ηγικής	2018	-	2021	(συνέχεια)
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Γ. Πρωτογενές αποτέλεσμα με παρεμβάσεις κατά ΣΧ∆ - στόχοι 

 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ΔΥΕ ΔΥΕ Εκτ ιμήσεις Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	

Έ λλειμμα	Κεντ ρικής	Κυβέρνησης	κατ ά	ESA -10.304 -1.325 -1.459 401 -779 -990 -1.645

Ισοζύγιο	ΟΤΑ 485 572 200 398 372 284 449
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 496 524 276 454 339 287 448
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές -11 48 -77 -56 33 -3 1
Τόκοι 64 71 71 71 71 71 71

Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης ) 0 0 0 0 0 0 0

Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	ΟΤΑ 549 643 271 469 443 355 520

Ισοζύγιο	ΟKΑ	(εκτ ός	Νοσοκομείων ) -608 2.042 -941 175 2.136 2.510 3.096
Τροπ.Ταμ.	Αποτέλεσμα	 -44 943 -1.314 -72 1.879 2.265 3.121
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	 -564 1.099 373 247 256 245 -25
Τόκοι 3 3 3 3 3 3 3

Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης ) 384 0 0 0 0 0 0
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	ΟΚΑ -605 2.045 -938 128 2.139 2.513 3.099

Ισοζύγιο	Γεν ικής	κυβέρνησης	κατ ά	ESA -10.427 1.288 -2.201 974 1.728 1.804 1.900
%	ΑΕΠ -5,9% 0,7% -1,2% 0,5% 0,9% 0,9% 0,9%
Ενοποιημένοι	Τόκοι	Γεν ικής	Κυβέρνησης 6.322 5.649 6.015 6.445 6.469 6.648 6.824
%	ΑΕΠ 3,6% 3,2% 3,3% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2%

Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Γενικής	Κυβέρνησης	κατ ά	ESA -4.105 6.937 3.814 7.420 8.197 8.452 8.724
%	ΑΕΠ -2,3% 3,9% 2,1% 4,0% 4,2% 4,2% 4,1%

ΑΕΠ 175.697 175.888 181.204 187.745 195.258 203.134 211.208
/1	:	ΔΥΕ:	Διαδικασία	Υπερβολικού	Ελλείμματος	Απρίλιος	2017

(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)
Μεσοπρόθεσμο	πλαίσιο	δημοσιονομικής	στ ρατ ηγικής	2018	-	2021	(συνέχεια)

/2	:	Το	τροποποιημένο	ταμειακό	αποτέλεσμα	τω ν	νομικώ ν	προσώ πω ν	τω ν	ΟΤΑ	περιλαμβάνεται	στη	γραμμή	Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές	μόνο	για	το	έτος	 2015	και	στη	
γραμμή	Τροπ .	Ταμ.	Αποτέλεσμα	για	όλα	τα	υπόλοιπα	έτη.

/3	Ενσω ματω μένες	στο	ισοζύγιο	τω ν	ΟΚΑ	είναι	οι	οροφές	της	φαρμακευτ ικής	δαπάνης	του	ΕΟΠΥΥ	ύψους	 2.003	εκατ .	για	το	2017,	και	2.001	εκατ .	για	καθένα	από	τα	έτη	2018-
2021.	Επίσης	ενσω ματω μένες	στο	ισοζύγιο	τω ν	ΟΚΑ	είναι	οι	οροφές	τω ν	δαπανώ ν	για	παροχές	ασθένειας	του	ΕΟΠΥΥ	ύψους	 1.525	εκατ .	για	το	2017,	1.462,5	εκατ .	για	το	2018	
και	1.402	εκατ .	για	καθένα	από	τα	έτη	2019-2021.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ΔΥΕ ΔΥΕ Εκτ ίμηση Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	 Πρόβλεψη	

1.
Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Γενικής	κυβέρνησης	σύμφωνα		με	τ η	μεθοδολογία		ESA

-4.105 6.937 3.814 7.420 8.197 8.452 8.724

Προσαρμογές	Σύμβασης	Χρηματ οδοτ ικής	Διευκόλυνσης 5.040 420 -369 -795 -380 -298 -206
Μεταφορά	εσόδω ν	από	ANFA	και	SMP	(σε	δεδουλευμένη	βάση) -55 -375 -345 -314 -291 -251 -163
Αναδρομική	μείω ση	επιτοκίου	δανείω ν	80	δισ.	Ευρώ 	από	ΕΕ	(GLF) 0 0 0 0 0 0 0
Επιστροφές	φόρω ν	 0 847 0 0 0 0 0
Προσαρμογή	για	ΕΝΦΙΑ 0 0 0 0 0 0 0
Προσαρμογή	για	επιστροφές	φόρω ν	προ	Οκτω βρίου	2012 0 0 0 0 0 0 0
Προσαρμογή	για	το	πρόγραμμα	στήριξης	τω ν	χρηματοπιστω τικώ ν	ιδρυμάτω ν 5.103 -57 0 0 0 0 0
Έσοδα	αποκρατ ικοποιήσεω ν -8 -26 -52 -507 -96 -54 -50
Μεταναστευτ ικές	Ροές 0 30 28 26 7 7 7

2. Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Γενικής	κυβέρνησης	σύμφωνα		με	τ η	μεθοδολογία	τ ης	
Σύμβασης	Χρηματ οδοτ ικής	Διευκόλυνσης

935 7.357 3.445 6.625 7.817 8.154 8.518

%	ΑΕΠ 0,5% 4,2% 1,90% 3,53% 4,00% 4,01% 4,03%

3. Στ όχος	Σύμβασης	Χρηματ οδοτ ικής	Διευκόλυνσης -439 879 3.171 6.571 6.834 7.110 7.392
%	ΑΕΠ -0,25% 0,50% 1,75% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

4. Δημοσιονομικό	Πλεόνασμα	(+ )	ή	Κενό	(- )	Σύμβασης	Χρηματ οδοτ ικής	Διευκόλυνσης 1.375 6.478 274 54 983 1.044 1.125
%	ΑΕΠ 0,78% 3,68% 0,15% 0,03% 0,50% 0,51% 0,53%

ΑΕΠ 175.697 175.888 181.204 187.745 195.258 203.134 211.208

ΔΥΕ:	Διαδικασία	Υπερβολικού	Ελλείμματος	Απρίλιος	2017

Πρωτογενές	(μετά	μέτρων)	αποτ έλεσμα	Γενικής	Κυβέρνησης	
σύμφωνα	με	τ η	μεθοδολογ ία	τ ης	Σύμβασης	Χρηματοδοτ ικής	Δ ιευκόλυνσης

(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)
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∆. Εξέλιξη χρέους και ενοποιημένοι τόκοι γενικής κυβέρνησης μετά τις παρεμβάσεις 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ΔΥΕ ΔΥΕ Εκτ ίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

Χρέος	Γεν ικής	Κυβέρνησης 311.668 314.897 319.700 319.400 318.750 317.300 316.000

Χρέος	Γεν ικής	Κυβέρνησης	ως	%	ΑΕΠ 177,4% 179,0% 176,4% 170,1% 163,2% 156,2% 149,6%

Ενοποιημένοι	Τόκοι	Γενικής	Κυβέρνησης 6.322 5.649 6.015 6.445 6.469 6.648 6.824

Ενοποιημένοι	Τόκοι	Γεν ικής	Κυβέρνησης	(%	ΑΕΠ) 3,6% 3,2% 3,3% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2%

ΑΕΠ 175.697 175.888 181.204 187.745 195.258 203.134 211.208

Εξέλιξη	χρέους	Γενικής	Κυβέρνησης	και	Ενοποιημένοι	Τόκοι	Γενικής	Κυβέρνησης	μετά	παρεμβάσεων																																																																														
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)
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ΙV. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ ME ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΜΠ∆Σ) 
 
Α. Ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα κρατικού προϋπολογισμού 

 
 
 
 

2017 2017 2018 2019 2020 2021
Προϋπολογισμός Εκτ ίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

1 Προεδρία	τ ης	Δημοκρατ ίας
Τ.Π. 3 3 3 3 4 4
ΠΔΕ 0 0 0 0 0 0
Ταμειακό	Σύνολο 3 3 3 3 4 4
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 3 3 3 3 4 4

2 Βουλή	τ ων 	Ελλήνων	
Τ.Π. 133 133 134 135 136 136
ΠΔΕ 1 1 1 1 1 1
Ταμειακό	Σύνολο 134 134 135 136 137 137
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 134 134 135 136 137 137

3 Υπουργείο	Εσωτ ερικών
Τ.Π. 5.006 5.028 5.329 5.488 5.569 5.582
ΠΔΕ 216 216 199 217 217 217
Ταμειακό	Σύνολο 5.222 5.244 5.528 5.705 5.786 5.799

Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 30 30 0 0 0 0

Σύνολο	κατ ά	ESA 5.192 5.214 5.528 5.705 5.786 5.799
α.	πρώην	Υπουργείο	Εσωτ ερικών	
Τ.Π. 3.055 3.055 3.342 3.460 3.493 3.493
ΠΔΕ 147 147 137 150 150 150
Ταμειακό	Σύνολο 3.202 3.202 3.479 3.610 3.643 3.643
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 3.202 3.202 3.479 3.610 3.643 3.643
β.	πρώην	Υπουργείο	Δημόσιας	Τάξης	και	
Προστ ασίας	τ ου	Πολίτ η
Τ.Π. 1.946 1.968 1.982 2.023 2.071 2.085
ΠΔΕ 67 67 60 64 64 64
Ταμειακό	Σύνολο 2.013 2.035 2.042 2.087 2.135 2.149
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 30 30 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 1.983 2.005 2.042 2.087 2.135 2.149
γ .	πρώην	Υπουργείο	Μακεδονίας	και	Θράκης
Τ.Π. 5 5 5 5 5 5
ΠΔΕ 2 2 2 3 3 3
Ταμειακό	Σύνολο 7 7 7 8 8 8
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 7 7 7 8 8 8

4 Υπουργείο	Οικονομίας	και	Ανάπτ υξης
Τ.Π. 148 148 148 48 47 46
ΠΔΕ 2.198 2.198 2.154 2.609 2.634 2.634
Ταμειακό	Σύνολο 2.346 2.346 2.302 2.657 2.681 2.680
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 2.346 2.346 2.302 2.657 2.681 2.680

5
Υπουργείο	Ψηφιακής	Πολιτ ικής ,	
Τηλεπικοινωνιών	και	Ενημέρωσης			/4
Τ.Π. 35 34 44 44 45 44
ΠΔΕ 3 3 16 16 16 16
Ταμειακό	Σύνολο 38 37 60 60 61 60
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 38 37 60 60 61 60

Ανώτατα	Ό ρια	Δαπανών	Φορέων	Κρατ ικού	Προϋπολογ ισμού	σε	ταμειακή	και	σε	δημοσιολογ ιστ ική	
βάση	σύμφωνα	με	τ η	μεθοδολογ ία	ESA 	γ ια	τα	έτη	2017-2021

(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

Φορείς
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2017 2017 2018 2019 2020 2021
Προϋπολογισμός Εκτ ίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

6 Υπουργείο	Εθνικής	Άμυνας	
Τ.Π. 3.149 3.155 3.175 3.247 3.295 3.290
(εκ	των	οποίων	Εξοπλιστ ικά	προγράμματα	- 	
ταμειακή	βάση)

475 475 510 530 530 530

ΠΔΕ 14 14 12 14 14 14
Ταμειακό	Σύνολο 3.163 3.169 3.187 3.261 3.309 3.304
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές -106 -360 207 233 187 109
Σύνολο	κατ ά	ESA 3.269 3.528 2.980 3.028 3.122 3.195

7
Υπουργείο	Παιδείας ,	Έ ρευνας	και	
Θρησκευμάτ ων	
Τ.Π. 4.518 4.506 4.626 4.738 4.832 4.849
ΠΔΕ 615 615 565 600 555 555
Ταμειακό	Σύνολο 5.133 5.121 5.191 5.338 5.387 5.404
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 5.133 5.121 5.191 5.338 5.387 5.404

8
Υπουργείο	Εργασίας ,	Κοινωνικής	Ασφάλισης	
και	Κοινωνικής	Αλληλεγγύης
Τ.Π. 17.559 17.559 17.698 16.717 16.526 16.536
ΠΔΕ 380 380 370 375 375 375
Ταμειακό	Σύνολο 17.939 17.939 18.068 17.092 16.901 16.911
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 17.939 17.939 18.068 17.092 16.901 16.911

9 Υπουργείο	Εξωτ ερικών	
Τ.Π. 270 267 268 269 267 265

εκ	των	οποίων:

(Τόκοι	-σε	καθαρή	βάση) 0 0 0 0 0 0
ΠΔΕ 6 6 6 7 7 7

Ταμειακό	Σύνολο 276 273 274 276 274 272
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 276 273 274 276 274 272

10
Υπουργείο	Δικαιοσύνης ,	Διαφάνειας	και	
Ανθρωπίνων	Δικαιωμάτ ων			
Τ.Π. 608 608 606 621 632 631
ΠΔΕ 12 12 11 12 12 12
Ταμειακό	Σύνολο 620 620 617 633 644 643
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 29 29 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 591 591 617 633 644 643

11
Υπουργείο	Οικονομικών	(πλην 	Γεν ικών	
Κρατ ικών	Δαπανών )	
Τ.Π. 643 648 649 651 649 639
ΠΔΕ		/2 7 7 4 4 4 4
Ταμειακό	Σύνολο 650 655 653 655 653 643
Εκ	των	οποίων	Τ.Π.	για 	την	Ανεξάρτηση	Αρχ ή	
Δημοσίων	Εσόδων:

412 414 416 419 418 411

Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 1 1 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 649 653 653 655 653 643

12 Γενικές	Κρατ ικές	Δαπάνες			
Τ.Π. 11.130 11.399 10.922 12.540 12.187 11.969
εκ	των	οποίων:
(Τόκοι	-σε	καθαρή	βάση) 5.550 5.650 5.900 5.800 5.800 6.000
(Δαπάνες	ανάληψης	δανείων	από	τον	Ευρωπαϊκό	
Μηχανισμό	Στήριξης	(ΕΜΣ)	και	παράλληλων	
δαπανών	δημοσίου	χ ρέους)

75 75 20 20 20 20

(Καταπτώσεις	εγγυήσεων	-σε	ακαθάριστη	βάση) 1.017 995 1.045 483 737 197

Ανώτατα	Ό ρια	Δαπανών	Φορέων	Κρατ ικού	Προϋπολογ ισμού	σε	ταμειακή	και	σε	δημοσιολογ ιστ ική	
βάση	σύμφωνα	με	τ η	μεθοδολογ ία	ESA 	γ ια	τα	έτη	2017-2021		(συνέχεια)

(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

Φορείς
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2017 2017 2018 2019 2020 2021
Προϋπολογισμός Εκτ ίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

(Αναληψεις	χ ρεών	φορέων	Γενικής	Κυβέρνησης) 0 193 0 0 0 0
ΠΔΕ 0 0 0 0 0 0
Ταμειακό	Σύνολο 11.130 11.399 10.922 12.540 12.187 11.969
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές -484 142 45 51 -268 -518
Σύνολο	κατ ά	ESA 11.614 11.257 10.877 12.489 12.455 12.487

13 Υπουργείο	Υγείας	
Τ.Π. 4.198 4.217 3.670 3.718 3.753 3.740
ΠΔΕ 70 70 75 80 80 80
Ταμειακό	Σύνολο 4.268 4.287 3.745 3.798 3.833 3.820
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 4.268 4.287 3.745 3.798 3.833 3.820

14 Υπουργείο	Διοικητ ικής	Ανασυγκρότ ησης
Τ.Π. 44 44 43 43 43 43
ΠΔΕ 140 140 120 130 130 130
Ταμειακό	Σύνολο 184 184 163 173 173 173
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 184 184 163 173 173 173

15 Υπουργείο	Πολιτ ισμού	και	Αθλητ ισμού
Τ.Π. 296 296 299 301 303 301
ΠΔΕ 96 96 71 76 76 76
Ταμειακό	Σύνολο 392 392 370 377 379 377
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 392 392 370 377 379 377

16 Υπουργείο	Περιβάλλοντ ος	και	Ενέργειας
Τ.Π. 55 55 55 55 56 55
ΠΔΕ 390 390 390 390 390 390
Ταμειακό	Σύνολο 445 445 445 445 446 445
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 445 445 445 445 446 445

17 Υπουργείο	Υποδομών	και	Μετ αφορών
Τ.Π. 533 534 523 524 525 523
ΠΔΕ 1.922 1.922 1.985 2.004 2.024 2.024
Ταμειακό	Σύνολο 2.455 2.456 2.508 2.528 2.549 2.547
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 2.455 2.456 2.508 2.528 2.549 2.547

18 Υπουργείο	Μετ αναστ ευτ ικής	Πολιτ ικής			/4
Τ.Π. 39 40 40 41 41 41
ΠΔΕ 25 25 25 30 30 30
Ταμειακό	Σύνολο 64 65 65 71 71 71
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 64 65 65 71 71 71

19
Υπουργείο	Ναυτ ιλίας	και	Νησιωτ ικής	
Πολιτ ικής
Τ.Π. 325 327 331 338 345 348
ΠΔΕ 37 37 38 39 39 39
Ταμειακό	Σύνολο 362 364 369 377 384 387
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 3 3 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 359 361 369 377 384 387

20
Υπουργείο	Αγροτ ικής	Ανάπτ υξης	και	
Τροφίμων
Τ.Π. 627 627 569 529 519 518
ΠΔΕ 582 582 672 648 648 648
Ταμειακό	Σύνολο 1.209 1.209 1.241 1.177 1.167 1.166
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 90 94 115 101 79 79
Σύνολο	κατ ά	ESA 1.119 1.115 1.126 1.076 1.088 1.087

Ανώτατα	Ό ρια	Δαπανών	Φορέων	Κρατ ικού	Προϋπολογ ισμού	σε	ταμειακή	και	σε	δημοσιολογ ιστ ική	
βάση	σύμφωνα	με	τ η	μεθοδολογ ία	ESA 	γ ια	τα	έτη	2017-2021		(συνέχεια)

(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

Φορείς
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2017 2017 2018 2019 2020 2021
Προϋπολογισμός Εκτ ίμηση Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη

21 ΥπουργείοΤουρισμού
Τ.Π. 44 44 44 45 45 45
ΠΔΕ 36 36 36 48 48 48
Ταμειακό	Σύνολο 80 80 80 93 93 93
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 80 80 80 93 93 93

22 Αποκεντ ρωμένες	Διοικήσεις	
Τ.Π. 172 173 176 179 182 181
ΠΔΕ 0 0 0 0 0 0
Ταμειακό	Σύνολο 172 173 176 179 182 181
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές 0 0 0 0 0 0
Σύνολο	κατ ά	ESA 172 173 176 179 182 181

Ι.
TAMEIAKO	ΣΥΝΟΛΟ	ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΡΑΤΙΚΟΥ	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	(Α+ Β)

56.286 56.594 56.104 57.576 57.298 57.086

Α. Δαπάνες	Τακτ ικού	Προϋπολογισμού	(1+ 2) 49.536 49.844 49.354 50.276 49.998 49.786

1 Πρωτ ογενείς	δαπάνες 43.986 44.194 43.454 44.476 44.198 43.786
εκ	τ ων 	οποίων :
Δαπάνες	ανάληψης	δανείων 	από	τ ον 	
Ευρωπαϊκό	Μηχανισμό	Στ ήριξης	(ΕΜΣ)	και	
παράλληλες	δαπάνες	δημοσίου	χρέους

75 75 20 20 20 20

Εξοπλιστ ικά	προγράμματ α	- 	τ αμειακή	βάση 475 475 510 530 530 530
Κατ απτ ώσεις	εγγυήσεων	(σε	ακαθάριστ η	
βάση)

1.017 995 1.045 483 737 197

Δαπάνες	ανάληψης	χρεών	φορέων	Γεν ικής	
Κυβέρνησης

0 193 0 0 0 0

2 Τόκοι	(σε	καθαρή	βαση) 5.550 5.650 5.900 5.800 5.800 6.000
Β. ΠΔΕ 6.750 6.750 6.750 7.300 7.300 7.300
Γ.	 Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές				/4 -437 -491 -733 -864 -1.452 -1.780

ΙΙ.
Σύνολο	δαπανών	Κρατ ικού	Προϋπολογισμού	
κατ ά	ESA	(Ι- Γ)	/5

56.723 57.085 56.837 58.440 58.749 58.866

Παρατηρήσεις:
1

2

3

4
5

6
Το	αποτέλεσμα	δεν	περ ιλαμβάνει	τις	δαπάνες	για	την	εξόφ ληση	των	ληξιπρόθεσμων	οφ ειλών	παλαιοτέρων	οικονομικών	ετών	από	την	
ειδ ική	πίστωση.

Ανώτατα	Ό ρια	Δαπανών	Φορέων	Κρατ ικού	Προϋπολογ ισμού	σε	ταμειακή	και	σε	δημοσιολογ ιστ ική	
βάση	σύμφωνα	με	τ η	μεθοδολογ ία	ESA 	γ ια	τα	έτη	2017-2021		(συνέχεια)

Δεν	υπάρχει	επί	του	παρόντος	δυνατότητα	επιμερ ισμού	τυχόν	πιστώσεων	του	ΠΔΕ	του	Υπουργείου	Ο ικονομικών	για	την	Ανεξάρτητη	
Αρχή	Δημοσίων	Εσόδων .

Στις	Γενικές	Κρατικές	Δαπάνες	περ ιλαμβάνεται	και	ο 	Ειδ ικός	Φορέας	 590	που	αφ ορά	στις	δαπάνες	μεταναστευτικών	ροών
Εθνικολογιστικές	προσαρμογές:	(+ )	μείωση	δαπανών	/	(-)	αύξηση	δαπανών .

(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

Φορείς

Σύμφωνα	με	την	εισηγητική	έκθεση	Προϋπολογισμού	2017.

Στο 	όρ ιο 	δαπανών	του	Τ.Π.	της	Ανεξάρτητης	Αρχής	Δημοσίων	Εσόδων	δεν	περ ιλαμβάνονται	πιστώσεις	γ ια	δαπάνες	που	αφ ορούν	την	
Αρχή	και	καλύπτονται	από	το 	όρ ιο 	δαπανών	του	Υπουργείου	Ο ικονομικών	 (πλην	Γενικών	Κρατικών	Δαπανών ),	λόγω 	μη	δυνατότητας	
επιμερ ισμού	τους	επί	του	παρόντος.
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Β. Μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό  

 
 
Γ. Κοινωνικός προϋπολογισμός  

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
(Απολογισμός)

Πληρωμές/1
Εκτ ιμήσεις	

ΜΠΔΣ	
Εκτ ιμήσεις	

ΜΠΔΣ	
Εκτ ιμήσεις	

ΜΠΔΣ
Εκτ ιμήσεις	

ΜΠΔΣ	
Εκτ ιμήσεις	

ΜΠΔΣ	

Α.
Μετ αβιβάσεις	από	Τακτ ικό	Προϋπολογισμό	
(1+ 2+ 3+ 4+ 5)

17.842 18.905 22.755 22.461 21.466 21.312 21.339

1.
Μετ αβιβάσεις	σε	Οργανισμούς	Κοινωνικής	
Ασφάλισης	(i+ ii+ iii+ iv )

13.642 14.387 18.528 17.962 16.945 16.683 16.698

i Επιχορηγήσεις	ασφαλιστ ικώ ν	ταμείω ν 11.557 12.289 16.372 16.159 15.124 14.852 14.857
ii Επιχορηγήσεις	σε	Νοσοκομεία,	ΥΠΕ-ΠΕΔΥ			/2 1.615 1.621 1.623 1.253 1.253 1.253 1.253
iii Κοινωνική	προστασία	(ΑΚΑΓΕ) 454 470 505 522 540 550 560
iv Αποδιδόμενοι	πόροι	σε	ΟΚΑ 17 7 28 28 28 28 28

2.
Μετ αβιβάσεις	σε	Οργανισμούς	Τοπικής	
Αυτ οδιοίκησης	(i+ ii)

2.930 3.226 3.035 3.319 3.358 3.469 3.469

i Επιχορηγήσεις	σε	ΟΤΑ 220 66 53 49 69 69 69
ii Αποδιδόμενοι	πόροι	σε	ΟΤΑ	 2.711 3.160 2.982 3.270 3.288 3.400 3.400

3.
Μετ αβιβάσεις	σε	Νομικά	Πρόσωπα	ΕΝΤΟΣ 	Γενικής	
Κυβέρνησης	εκτ ός	ΔΕΚΟ	(i+ ii)

678 728 665 662 642 641 641

i Επιχορηγήσεις 658 705 645 641 621 621 621
ii Αποδόσεις	 20 22 20 21 21 21 21

4. Μετ αβιβάσεις	σε	ΔΕΚΟ	(i+ ii+ iii) 434 380 293 282 282 282 282

i Επιχορηγήσεις	 106 102 74 77 77 77 77
ii Αποδόσεις	 11 12 26 26 26 26 26
iii Επιχορηγήσεις	σε	Συγκοινω νιακούς	Φορείς				/3 317 266 193 179 179 179 179

5.
Μετ αβιβάσεις	σε	Νομικά	Πρόσωπα	και	ΔΕΚΟ	ΕΚΤΟΣ	
Γενικής	Κυβέρνησης	(i+ ii)

157 184 234 237 241 236 248

i Επιχορηγήσεις				/3 154 182 227 233 237 232 244
ii Αποδόσεις	 3 2 7 4 4 4 4

1/ Τα	στοιχεία	πληρωμών	2016	είναι	προσωρ ινά.

2/ Ο ι	εφ ημερ ίες	ιατρών	και	ο ι	δαπάνες		λοιπού	νοσηλευτικού	προσωπικού	δ ίδονται	από	το 	2015	με	την	μορφή	επιχορήγησης	στα	νοσοκομεία.

3/ Ο ι	επιχορηγήσεις	προς	την	ΤΡΑΙΝΟΣΕ	από	το 	2017	περ ιλαμβάνονται	στις	επιχορηγήσεις	σε	Νομικά	Προσωπα	εκτός	Γενικής	Κυβέρνησης,	λόγω 	αποκρατικοποίησης.

Μεταβιβάσεις	από	τον	Τακτ ικό	Προϋπολογ ισμό
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

2015 2016

ΔΥΕ ΔΥΕ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ
Ι.	ΦΟΡΕΙΣ 	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)	ΙΚΑ,ΟΓΑ	κλπ
Εισπράξεις	 35.762 36.864 41.769 41.769 42.173 42.233 41.694 41.683 42.151 42.137 42.801 42.781
Ασφαλιστ ικές	εισφορές 11.488 11.049 12.397 12.397 12.723 12.776 13.268 13.392 13.823 13.949 14.185 14.313
εκ	των	οποίων
Ασφαλιστ ικές	εισφορές	Δημοσίου	Τομέα 0 0 1.033 1.033 1.317 1.317 1.612 1.612 1.901 1.901 1.898 1.898

Ρύθμιση	οφειλώ ν 943 1.040 878 878 838 838 691 691 691 691 691 691
Μεταβιβάσεις	από	ΑΚΑΓΕ 395 391 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395
Κοινω νικοί	πόροι 767 726 680 680 699 699 714 714 738 738 766 766
Μεταβιβάσεις	από	τακτ ικό	προϋπολογισμό 9.952 10.702 14.726 14.726 14.716 14.716 13.659 13.659 13.378 13.378 13.375 13.375
Μεταβιβάσεις	από	ειδική	π ίστω ση	για	εκκαθάριση	
ληξιπροθέσμω ν

-30 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Αντ ικριζόμενα	έσοδα 15 8 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Απόδοση	περιουσίας 939 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070
Εισπράξεις	υπέρ	Δημοσίου	και	τρίτω ν 10.795 11.227 11.346 11.346 11.538 11.544 11.697 11.562 11.853 11.712 12.111 11.963
Λοιπά	έσοδα 498 228 251 251 168 168 172 172 176 176 180 180
Πληρωμές 35.972 36.081 43.326 43.326 42.790 42.796 42.898 40.269 43.219 40.496 43.571 40.699
Συντάξεις 23.658 23.414 29.860 29.860 29.406 29.406 29.426 26.932 29.648 27.064 29.745 27.021
Κύριας	ασφάλισης 19.753 19.712 26.409 26.409 25.856 25.856 25.822 23.561 25.945 23.587 25.979 23.473
εκ	των	οποίων
Κύριες	Συντάξεις	Δημοσίου	Τομέα 0 0 6.248 6.248 6.232 6.232 6.322 5.504 6.347 5.532 6.358 5.534

Επικουρικής	ασφάλισης	/1 3.904 3.702 3.451 3.451 3.550 3.550 3.604 3.371 3.702 3.477 3.766 3.548
Λοιπές	παροχές	ασθένειας 166 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Κοινωνικός	προϋπολογ ισμός	
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

2017 2018 2019 2020 2021
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2015 2016

ΔΥΕ ΔΥΕ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ
Προνοιακές	παροχές 1.678 1.968 1.398 1.398 1.128 1.128 1.063 1.063 1.012 1.012 1.012 1.012
Λοιπές	μεταβιβάσεις	σε	τρίτους 9.326 9.593 11.346 11.346 11.538 11.544 11.697 11.562 11.853 11.712 12.111 11.963
Δαπάνες	προσω πικού 237 231 216 216 218 218 217 217 216 216 218 218
Διοικητ ικές	δαπάνες 523 360 325 325 320 320 316 316 311 311 305 305
	Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	
αξιολόγησης)

384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Εκκαθάριση	ληξιπροθέσμω ν	 0 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ταμειακό	αποτ έλεσμα -210 784 -1.557 -1.557 -616 -563 -1.204 1.413 -1.068 1.641 -770 2.082
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές -264 27 -124 -124 -71 -71 -83 -83 -44 -44 -17 -17
Δημοσιονομικό	αποτ έλεσμα -474 811 -1.681 -1.681 -687 -634 -1.287 1.331 -1.112 1.597 -787 2.064

β)	ΟΑΕΔ,ΟΕΕ,ΟΕΚ
Εισπράξεις	 2.406 2.262 2.890 2.890 2.965 2.965 3.096 3.096 3.186 3.186 3.279 3.279
Ασφαλιστ ικές	εισφορές 1.118 1.172 1.836 1.836 1.918 1.918 2.005 2.005 2.095 2.095 2.188 2.188
Ρύθμιση	οφειλώ ν 222 181 184 184 177 177 151 151 151 151 151 151
Μεταβιβάσεις	από	κρατ ικό	προϋπολογισμό 781 674 635 635 635 635 705 705 705 705 705 705
Μεταβιβάσεις	από	ειδική	π ίστω ση	για	εκκαθάριση	
ληξιπροθέσμω ν

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Απόδοση	περιουσίας 34 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Λοιπά	έσοδα 250 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
Πληρωμές 2.247 2.168 2.532 2.532 2.398 2.398 2.467 2.467 2.491 2.491 2.520 2.520
Προνοιακές	παροχές 1.945 1.869 2.235 2.235 2.098 2.098 2.163 2.163 2.187 2.187 2.215 2.215
Απόδοση	εισπράξεω ν	τρίτω ν 84 90 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
Δαπάνες	προσω πικού 97 96 95 95 98 98 102 102 102 102 102 102
Λοιπές	δαπάνες 121 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Εκκαθάριση	ληξιπροθέσμω ν	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ταμειακό	αποτ έλεσμα 159 94 358 358 567 567 629 629 695 695 760 760
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές -46 45 5 5 1 1 2 2 2 2 2 2
Δημοσιονομικό	αποτ έλεσμα 113 139 363 363 568 568 631 631 697 697 762 762

γ)	ΕΟΠΥΥ	
Εισπράξεις	 4.100 5.574 5.294 5.294 5.091 5.098 5.108 4.973 5.158 5.018 5.222 5.073
Ασφαλιστ ικές	εισφορές 3.221 3.904 4.366 4.366 4.392 4.398 4.424 4.288 4.474 4.333 4.537 4.388
Ρύθμιση	οφειλώ ν 123 151 102 102 98 98 84 84 84 84 84 84
Κοινω νικοί	Πόροι 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Μεταβιβάσεις	από	τακτ ικό	προϋπολογισμό 526 502 326 326 100 100 100 100 100 100 100 100
Μεταβιβάσεις	από	ειδική	π ίστω ση	για	εκκαθάριση	
ληξιπροθέσμω ν

-94 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Απόδοση	περιουσίας 41 39 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Εισπράξεις	υπέρ	Δημοσίου	και	τρίτω ν 227 250 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394
Λοιπά	έσοδα 53 51 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Πληρωμές 4.093 5.509 5.409 5.409 5.174 5.174 5.136 5.136 5.089 5.089 4.794 4.794
Φαρμακευτ ική	δαπάνη 1.822 2.089 2.270 2.270 2.420 2.420 2.380 2.380 2.280 2.280 2.001 2.001
Λοιπές	παροχές	ασθένειας 1.658 1.883 1.750 1.750 1.360 1.360 1.360 1.360 1.410 1.410 1.392 1.392
Αντ ικριζόμενες	δαπάνες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Απόδοση	εισπράξεω ν	τρίτω ν 275 243 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394
Δαπάνες	προσω πικού 34 33 38 38 40 40 42 42 43 43 45 45
Διοικητ ικές	δαπάνες 24 102 57 57 60 60 60 60 62 62 62 62
Μεταβιβάσεις	προς	νοσοκομεία 280 656 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Εκκαθάριση	ληξιπροθέσμω ν	 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ταμειακό	αποτ έλεσμα 7 65 -115 -115 -82 -76 -28 -163 69 -71 428 279
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές -254 1.027 492 492 317 317 337 337 287 287 -10 -10
Δημοσιονομικό	αποτ έλεσμα -247 1.092 377 377 235 241 309 174 356 216 418 269

δ)	ΟΓΑ,	ΝΑΤ	(μη	ασφαλιστ ικές	αρμοδιότ ητ ες)
Εισπράξεις	 0 0 242 242 265 265 287 287 295 295 302 302
Μεταβιβάσεις	από	τακτ ικό	προϋπολογισμό 0 0 242 242 265 265 287 287 295 295 302 302
Πληρωμές 0 0 242 242 265 265 287 287 295 295 302 302
Παροχή	σε	ανασφάλιστους	υπερήλικες	 0 0 137 137 146 146 155 155 163 163 170 170
Επίδομα	ανασφάλιστω ν	υπερηλίκω ν	 0 0 80 80 94 94 107 107 107 107 107 107
Δαπάνες	προσω πικού 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Διοικητ ικές	δαπάνες 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ταμειακό	αποτ έλεσμα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές
Δημοσιονομικό	αποτ έλεσμα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΙΙ.	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	- 	ΠΕΔΥ
Εισπράξεις	 2.141 3.926 2.994 2.994 2.621 2.621 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624 2.624
Μεταβιβάσεις	από	ΕΟΠΥΥ 154 654 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888
Επιχορηγήσεις	από	τακτ ικό	προϋπολογισμό	για	
λειτουργικές	ανάγκες

1.574 1.611 1.623 1.623 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253

Κοινωνικός	προϋπολογ ισμός	(συνέχεια)
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

2017 2018 2019 2020 2021
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∆. Ενοποιημένος Προϋπολογισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 
 
Ε. Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου 

  

2015 2016

ΔΥΕ ΔΥΕ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ ΒΣ 	 ΜΠΔΣ
Επιχορηγήσεις	από	ΠΔΕ 39 8 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Αντ ικριζόμενα	έσοδα 226 297 292 292 290 290 295 295 295 295 295 295
Λοιπά	έσοδα 158 209 165 165 164 164 161 161 162 162 162 162
Ειδική	χρηματοδότηση	για	αποπληρω μή	
ληξιπρόθεσμω ν

-11 1.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Πληρωμές 2.039 3.241 2.833 2.833 2.584 2.584 2.677 2.677 2.714 2.714 2.737 2.737
Δαπάνη	για	φάρμακα,	υγειονομικό	και	ορθοπεδικό	
υλικό	και	αντ ιδραστήρια

767 948 1.506 1.506 1.363 1.363 1.468 1.468 1.505 1.505 1.527 1.527

Μισθοί 436 480 484 484 489 489 494 494 498 498 499 499
Λοιπές	κατηγορίες	εξόδω ν 530 449 522 522 413 413 390 390 389 389 389 389
Αντ ικριζόμενα	έξοδα 247 302 292 292 290 290 295 295 295 295 295 295
Δαπάνες	επενδύσεω ν 43 27 29 29 29 29 29 29 26 26 26 26
Πληρω μές	ληξιπρόθεσμω ν	από	την	ειδική	
χρηματοδότηση

17 1.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ταμειακό	αποτ έλεσμα 102 685 161 161 37 37 -53 -53 -89 -89 -113 -113
Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές -324 724 348 348 101 101 166 166 184 184 182 182
Δημοσιονομικό	αποτ έλεσμα -222 1.409 508 508 138 138 113 113 95 95 70 70

Ταμειακό	αποτ /σμα	κοινωνικού	
προϋπολογισμού

58 1.628 -1.153 -1.153 -95 -35 -655 1.827 -393 2.176 306 3.009

Εθνικολογιστ ικές	προσαρμογές -888 1.823 720 720 348 348 422 422 429 429 157 157

Δημοσιονομικό	αποτ /σμα	κοινων.	προϋπ/σμού -830 3.452 -432 -432 254 313 -233 2.249 36 2.605 462 3.165

/1:	Στις	δαπάνες	επικουρ ικής	ασφάλισης	του	έτους	2016	περ ιλαμβανεται	ποσό	ύψους	84	εκατ.	ευρώ	που	αφ ορά	αποπληρωμή	ληξιπροθέσμων	του	ΜΤΠΥ	από	την	ειδ ική	
χρηματοδότηση

Κοινωνικός	προϋπολογ ισμός	(συνέχεια)
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

2017 2018 2019 2020 2021

2015 2016
ΔΥΕ ΔΥΕ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ

Α.Έ ισπράξεις	(1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7) 6.955 7.446 7.424 7.424 7.761 7.761 7.994 7.994 8.247 8.247 8.343 8.343
1.	Επιχορηγήσεις	από	Τακτ .	Προϋπολογισμό 2.958 3.230 3.037 3.037 3.319 3.319 3.358 3.358 3.469 3.469 3.469 3.469
2.	Επιχορηγήσεις	από	ΠΔΕ	 1.202 706 846 846 826 826 887 887 896 896 896 896
3.	Τόκοι 33 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
4.	Έσοδα	από	προγράμματα	της	Ε.Ε. 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
5.	Λοιπά	έσοδα 2.131 2.569 2.622 2.622 2.702 2.702 2.792 2.792 2.887 2.887 2.993 2.993
6.	Εισπράξεις	υπέρ	Δημοσίου	και	τρίτω ν 636 806 864 864 858 858 902 902 939 939 930 930
7.	Έσοδο	για	πληρω μή	ληξιπρόθεσμω ν	στο	πλαίσιο	του	
προγράμματος

-6 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Β.	Πληρωμές	(1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7) 6.459 6.898 7.147 7.147 7.307 7.307 7.656 7.656 7.960 7.960 7.895 7.895
1.	Αμοιβές	προσω πικού 1.503 2.210 2.248 2.248 2.280 2.280 2.291 2.291 2.295 2.295 2.301 2.301
2.	Προνοιακά	επιδόματα 738 735 733 733 725 725 723 723 721 721 719 719
3.	Τόκοι 64 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
4.	Δαπάνες	για	επενδύσεις 1.465 1.068 1.288 1.288 1.328 1.328 1.553 1.553 1.833 1.833 1.746 1.746
5.	Λοιπές	δαπάνες 2.036 1.933 1.917 1.917 2.018 2.018 2.089 2.089 2.075 2.075 2.102 2.102

6.	Αποδόσεις	εσόδω ν	υπέρ	Δημοσίου	και	τρίτω ν 654 825 890 890 884 884 928 928 965 965 956 956
7.	Δαπάνη	για	πληρω μή	ληξιπρόθεσμω ν	στο	πλαίσιο	
του	προγράμματος

0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ταμειακό	ισοζύγιο			(A	- 	B) 496 548 276 276 454 454 339 339 287 287 448 448
Μετ αβολή	ανεξόφλητ ων	υποχρεώσεων -28 27 -77 -77 -56 -56 33 33 -3 -3 1 1
Λοιπές	Προσαρμογές	 17 -3
Δημοσιονομικό	αποτ έλεσμα 485 572 200 200 398 398 372 372 284 284 449 449

/1	:	Από	το 	2016	και	μετά,	στις	αναλυτικές	γραμμές	Εισπράξεων	και	Πληρωμών	συμπερ ιλαμβάνονται	εκτός	από	τους	Ο ΤΑ	Α'	και	Β'	βαθμού,	και	τα	λοιπά	νομικά	πρόσωπα	του	υποτομέα.	Για	το 	2015,	ο ι	
ταμειακές	συναλλαγές	των	νομικών	προσώπων	συμπερ ιλαμβάνονται	μόνο	ως	αποτέλεσμα	στις	Λοιπές	Προσαρμογές.

Ενοποιημένος	Προϋπολογ ισμός	Φορέων	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης
(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)

2017 2018 2019 2020 2021

ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ
Α.	Έ σοδα	(1+ 2+ 3+ 4+ 5) 4.268 3.864 4.416 4.416 4.057 4.057 4.044 4.044 3.964 3.964 3.813 3.813
1.	Έσοδα	από	τόκους 389 443 343 343 305 305 286 286 270 270 255 255
2.	Επιχορηγήσεις	& 	Αποδόσεις	από	Τακτ ικό	Προϋπολογισμό 637 710 659 659 655 655 635 635 635 635 635 635
3.	Επιχορηγήσεις	από	ΠΔΕ 535 279 319 319 312 312 328 328 306 306 303 303
4.	Έσοδα	υπέρ	τρίτω ν 55 52 71 71 72 72 74 74 74 74 74 74
5.	Λοιπά	έσοδα 2.652 2.380 3.024 3.024 2.713 2.713 2.721 2.721 2.679 2.679 2.547 2.547
Β.	Έ ξοδα	(1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6) 8.060 3.278 3.686 3.686 3.693 3.693 3.723 3.723 3.721 3.721 3.540 3.540
1.	Αμοιβές	προσω πικού	πάσης	φύσεω ς 593 520 562 562 568 568 578 578 581 581 583 583
2.	Τόκοι 165 97 141 141 134 134 130 130 127 127 127 127
3.	Δαπάνες	για	επενδύσεις	προ	αποσβέσεω ν 384 246 429 429 463 463 494 494 498 498 315 315
4.	Αποδόσεις	εσόδω ν	υπέρ	τρίτω ν 63 61 77 77 72 72 74 74 75 75 75 75

(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)
Προϋπολογ ισμός	Νομικών	Προσώπων	Δημοσίου	και	Ιδιωτ ικού	Δ ικαίου

ΝΠΔΔ	& 	ΝΠΙΔ	(εκτ ός	ΑΚΑΓΕ) 2015
ΔΥΕ

2016
ΔΥΕ

2017 2018 2019 2020 2021
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ΣΤ. Προϋπολογισμός Επαναταξινομημένων ∆ΕΚΟ Γενικής Κυβέρνησης 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
 

I. Οι στόχοι και τα ανώτατα όρια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ∆ημοσιονομικής 
Στρατηγικής, καθώς και οι προβλέψεις και εκτιμήσεις των δημοσιονομικών δεικτών της 
Επεξηγηματικής του Έκθεσης, είναι σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις 
γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του ∆ημοσίου, που περιγράφονται στο 
ν.4270/2014 όπως ισχύει. 
 

II. Οι μακροοικονομικές και οι δημοσιονομικές προβλέψεις, πάνω στις οποίες βασίζεται το 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής, έχουν υιοθετηθεί από το Ελληνικό 
∆ημοσιονομικό Συμβούλιο. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
	

ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ
5.	Λοιπά	έξοδα 3.458 2.411 2.477 2.477 2.455 2.455 2.447 2.447 2.441 2.441 2.440 2.440
6.	Έκτακτες	Δαπάνες	(εκτός	Προγράμματος	αξιολόγησης) 3.397 -57
Γ.	Μετ αβολή	ανεξόφλητ ων	υποχρεώσεων	& 	λοιπές	προσαρμογές -49 29 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Δ.	Ισοζύγιο	Νομικών	Προσώπων	(Α-Β+ Γ) -3.841 615 739 739 364 364 321 321 243 243 274 274

Ε.	Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Νομικών	Προσώπων	(Δ+ Β2) -3.676 712 880 880 498 498 452 452 370 370 401 401

ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ

Έσοδα	 1.225 1.344 1.330 1.330 1.355 1.355 1.463 1.463 1.493 1.493 1.523 1.523

Έξοδα	 431 431 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
Έ λλειμμα	(- )	/	Πλεόνασμα	(+ ) 794 913 895 895 920 920 1.028 1.028 1.058 1.058 1.088 1.088
Σημείωση:	ΒΣ= 	Σενάρ ιο 	Βάσης,	ΜΠΔΣ= 	Σενάρ ιο 	μετά	τα	μέτρα

(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)
Προϋπολογ ισμός	Νομικών	Προσώπων	Δημοσίου	και	Ιδιωτ ικού	Δ ικαίου	(συέχεια)

ΝΠΔΔ	& 	ΝΠΙΔ	(εκτ ός	ΑΚΑΓΕ) 2015
ΔΥΕ

2016
ΔΥΕ

2017 2018 2019 2020 2021

2020 2021
ΑΚΑΓΕ

	Προϋπολογισμός	ΑΚΑΓΕ
2015
ΔΥΕ

2016
ΔΥΕ

2017 2018 2019

ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ ΒΣ ΜΠΔΣ
Α.	Έ σοδα	(1+ 2+ 3+ 4+ 5) 4.844 5.336 3.470 3.470 3.252 3.252 2.722 2.722 2.962 2.962 2.479 2.479
1.Πω λήσεις 1.369 1.015 1.048 1.048 1.029 1.029 1.049 1.049 1.071 1.071 1.088 1.088
2.	Επιχορηγήσεις	& 	Αποδόσεις	από	Τακτ ικό	Προϋπολογισμό 393 343 285 285 272 272 272 272 272 272 272 272
3.	Επιχορηγήσεις	από	ΠΔΕ 1.145 1.513 944 944 698 698 709 709 706 706 756 756

4.Λοιπές	επιχορηγήσεις 1.601 2.103 862 862 934 934 374 374 629 629 88 88

5.	Λοιπά	έσοδα 336 362 330 330 319 319 318 318 283 283 274 274
Β.	Έ ξοδα	(1+ 2+ 3+ 4) 3.902 3.072 3.101 3.101 2.397 2.397 2.394 2.394 2.380 2.380 2.361 2.361
1.	Αμοιβές	προσω πικού	πάσης	φύσεω ς 613 622 584 584 573 573 580 580 580 580 583 583
2.	Τόκοι 412 363 395 395 364 364 323 323 306 306 284 284
3.	Δαπάνες	για	επενδύσεις	προ	αποσβέσεω ν 2.025 1.385 1.299 1.299 720 720 736 736 729 729 719 719
4.	Λοιπά	έξοδα 852 702 823 823 739 739 755 755 766 766 775 775
Γ.	Δημοσιονομικό	αποτ έλεσμα	Επανατ αξ/νων	ΔΕΚΟ	(Α-Β) 942 2.264 368 368 855 855 328 328 581 581 118 118

Δ.	Πρωτ ογενές	αποτ έλεσμα	Επανατ αξ/νων	ΔΕΚΟ	(Γ+ Β2) 1.354 2.627 763 763 1.219 1.219 651 651 887 887 401 401

Σηµείωση: ΒΣ= Σενάριο Βάσης, ΜΠΔΣ= Σενάριο µετά τα µέτρα

(ποσά	σε	εκατ .	ευρώ)
Προϋπολογ ισμός	Επαναταξινομημένων	Δ ΕΚΟ	Γενικής	Κυβέρνησης

2015
ΔΥΕ

2016
ΔΥΕ

2017 2018 2019 2020 2021



ΜΕΡΟΣ Η΄ 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 164

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δη-
µοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ
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