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Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συ-
ντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουα-
ρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών 
προϊόντων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης
των συντάξεων

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 
2 του άρθρου 1 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«β. Από 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συ-
ντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει 
από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 
1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον 
δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλή-
ρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των 
συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 3, όπως ισχύει.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2 του ν. 4472/ 
2017 καταργούνται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/97/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 20ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ,
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην Ελλη-
νική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 
2016 (ΕΕ L 26), σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προ-
ϊόντων, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2018/411/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 14ης Μαρτίου 2018 (ΕΕ L 76) και η θέσπιση άλλων 
διατάξεων για την ασφαλιστική και αντασφαλιστική δι-
αμεσολάβηση.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας)

1. Το παρόν Μέρος θεσπίζει κανόνες όσον αφορά την 
ανάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων διανο-
μής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή 
επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.
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τών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) τις συμβάσεις ενεργεια-
κών παραγώγων Γ6 για τις οποίες χορηγείται εξαίρεση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 20 του π.δ. 237/1986

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του 
π.δ. 237/1986 (Α΄ 110), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίσταται με τη φράση «μέ-
χρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.».

Άρθρο 86
1. Από την 1.1.2019 τίθεται σε ισχύ πρόγραμμα επιδό-

τησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών 
του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών. 
Η επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές 
για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών 
αποδοχών του εργαζομένου. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι 
ειδικότερες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα 
και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου.

2. Για το παραπάνω πρόγραμμα ο ΕΦΚΑ επιχορηγείται 
κατ’ έτος με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τους 
πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

Άρθρο 87
Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή
Προμηθειών Υγείας

1. Στο ν. 4472/2017 (Α΄ 74), επέρχονται οι εξής τρο-
ποποιήσεις:

α) Στην περίπτωση 1.7 της παραγράφου 1 του άρθρου 
23 οι λέξεις «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τε-
χνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), κ.λπ.» διαγράφονται.

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 27, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση, από την προκήρυξη των διαγωνι-
σμών για προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσο-
νται στα Ε.Σ.Κ.Π., και μέχρι την υπογραφή των συμβάσε-
ων των διαγωνισμών αυτών, οι φορείς του άρθρου 23 
εξακολουθούν να προμηθεύονται τα ανωτέρω, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφόσον η προ-
ϋπολογισθείσα δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ετησίως το 
ποσό που ορίζει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται 
κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 3 και 4 του άρ-
θρου 41 του ν. 4412/2016. Για τις προμήθειες αυτές οι 
φορείς δεσμεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγρα-
φές που έχει συντάξει η Ε.Κ.Α.Π.Υ..».

γ) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 
του άρθρου 28, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων 
του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και το διορισμό του νέου Διοικη-
τικού Συμβουλίου, κατόπιν της 64ΕΣ/2018 πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρατείνεται η θητεία του 
υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.».

δ) Στο άρθρο 33, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
αα) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 του 

ν. 4472/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Κ.Α.Π.Υ., και 

σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 
2019, για την κάλυψη αναγκών στελέχωσης του νομικού 
προσώπου, επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων τακτι-
κών υπαλλήλων, μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, από φορείς του άρθρου 14 
παρ. 1 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), κατά παρέκκλιση κάθε 
γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι αποσπάσεις του προηγού-
μενου εδαφίου διενεργούνται με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού 
για διάρκεια έως δύο (2) έτη.».

ββ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 διαγρά-
φεται.

γγ) Στο τέλος του άρθρου 33, προστίθενται παράγρα-
φοι 9 και 10 ως εξής:

«9. Συστήνεται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο, 
το οποίο συγκροτείται βάσει των διατάξεων της παρ. 3 
του άρθρου 30 του ν. 4369/2016. Έως τη συγκρότησή 
του, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλή-
λων του νομικού προσώπου εξετάζονται από το Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας.

10. Τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στην 
Ε.Κ.Α.Π.Υ., δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην 
του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Κ.Α.Π.Υ., για πράξεις 
ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 
εκτός εάν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια.».

ε) Στο άρθρο 34 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
αα) Στο τέλος της παραγράφου 2, προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:

«Οι εν εξελίξει διαγωνισμοί των Π.Π.Φ.Υ.Υ. των ετών 
2011-2013 παρατείνονται μέχρι την υπογραφή των συμ-
βάσεων και μόνον, εφόσον βρίσκονται τουλάχιστον στο 
στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Για 
τους διαγωνισμούς των ετών 2014-2015 παραμένει σε 
ισχύ η υπ’ αριθμ. 4525/15.11.2017 (Β΄ 4208) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας.».

ββ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Μέχρι την ανάληψη των πιστώσεων από τον εγκεκρι-
μένο προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ε.Κ.Α.Π.Υ.», όλες οι 
δαπάνες αυτού εξακολουθούν να βαραίνουν τον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα τις 
πιστώσεις του Φ. 1015 ειδικός φορέας 201.».

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 1 της περιπτωσης 
γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) 
προστίθενται οι λέξεις «και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής 
Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).».

Άρθρο 88
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 12 του 

ν. 3979/2011 (Α΄ 138), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί 

να υπερβεί την 30ή Ιουνίου 2019.».

Άρθρο 89
Στο άρθρο 35 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), προστίθεται 

παράγραφος 4 ως εξής:
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«4. Αποσπάσεις υπαλλήλων που λήγουν στις 31.12.2018, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του πα-
ρόντος άρθρου, δύνανται να παρατείνονται έως και τις 
28.6.2019, με την ίδια διαδικασία, εφόσον εξακολουθούν 
να υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες. Η παράγραφος 3 
εφαρμόζεται και για τις αποσπάσεις της παρούσας πα-
ραγράφου.».

Άρθρο 90
Ανατιμολόγηση φαρμάκων, κλειστοί
προϋπολογισμοί και παράταση προθεσμιών

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 22 του 
ν. 4213/2013 (Α΄ 261), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η πλήρης αναθεώρηση τιμών πραγματοποιείται μία 
(1) φορά ανά έτος και ενδιάμεσα γίνονται τιμολογήσεις 
νέων φαρμάκων.».

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2018.
2. Στο ν. 4472/2017 (Α΄ 74), επέρχονται οι εξής τρο-

ποποιήσεις:
α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 

86, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όμοια απόφαση, ο κατάλογος αναθεωρείται μία 

(1) φορά το έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
παρόν άρθρο.».

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2018.
β) Στο άρθρο 87 του ν. 4472/2017, προστίθεται παρά-

γραφος 10 ως εξής:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της αριθμ. οικ. 
3457/2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 64), μπο-
ρεί να τίθενται κλειστοί ετήσιοι προϋπολογισμοί φαρμα-
κευτικής δαπάνης στα δημόσια νοσοκομεία σε επίπεδο 
φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής 
κατηγορίας (ATC4). Οι επιμέρους στόχοι συνυπολογίζο-
νται στον καθορισμό της υπέρβασης της νοσοκομεια-
κής φαρμακευτικής δαπάνης και στον επιμερισμό της 
υπέρβασης ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας 
κυκλοφορίας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται όσα ορίζο-
νται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του 
ν. 4052/2012 (Α΄ 41).».

3. Στα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. Α.3 
του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194) οι 
λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίστανται από τις 
λέξεις «30ή Ιουνίου 2019» και οι λέξεις «1η Ιανουάριου 
2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «1η Ιουλίου 2019».

4.α) Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), 
οι λέξεις «1.1.2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«1.7.2019».

β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του 
ν. 3329/2005, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκη-
ση Υγειονομικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ.» μετονομάζονται 
την 1.7.2019 ως ακολούθως:».

5. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 3329/2005 (Α΄ 81) η ημερομηνία «1.1.2019» αντικαθί-
σταται από την ημερομηνία «1.7.2019».

6. Στην παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016, η 
ημερομηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται από την ημε-
ρομηνία «30.6.2019».

Άρθρο 91
Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό

1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που: α) είτε άμεσα είτε μέσω 
νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, 
με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-
διοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), για την παροχή υπηρεσιών του 
«Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την 
παροχή την υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές 
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 
που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31.12.2019, σύμφωνα με 
το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), δύνανται, μέχρι 
τις 31.1.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης 
των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που κα-
ταρτίζονται και ψηφίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κώδικας Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)» 
και σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού 
των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού, 
με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οι-
κείο Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι». Πλέον των οργανικών θέσεων που 
συνιστώνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και 
για την κάλυψη επίσης αναγκών του Προγράμματος «Βο-
ήθεια στο Σπίτι», με την απόφαση του πρώτου εδαφίου 
συνιστώνται και οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, 
αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυτών, σε κλά-
δους και κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πά-
ντως συναφείς με την παροχή των υπηρεσιών του Προ-
γράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες καλύπτονται 
κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220). Ως προς τις αποφάσεις 
τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας 
που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, 
δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 
του ν. 3584/2007 και δεν απαιτείται γνώμη του οικείου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο Συντονιστής της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί 
τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, 
εντός μηνός από την υποβολή τους, με πράξη του, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των 
αποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι 
Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού 
προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσε-
ων. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της πα-
ραγράφου 1, ως προς το σύνολο των προσλήψεων που 
διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν 
εφαρμόζεται το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, οι παράγρα-
φοι 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και 
οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποι-
ούνται με την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία 
στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χω-
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ρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε 
αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φρο-
ντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλι-
στων, ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους 
οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., 
βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και 
για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μή-
νες. Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιό-
τητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται 
των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία 
του προηγούμενου εδαφίου. Ως προς το σύνολο των 
θέσεων του παρόντος, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα 
προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 
του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

4. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεσμεύονται να υπη-
ρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί τουλάχιστον 
δέκα (10) έτη από το διορισμό τους και, μέχρι τη συ-
μπλήρωση του διαστήματος αυτού, δεν αναλαμβάνουν 
καθήκοντα άλλα από εκείνα που αφορούν στην παροχή 
των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 
και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται 
σε άλλες θέσεις.

5. Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διορι-
στέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολού-
μενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 
του ν. 4483/2017. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινά-
κων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαί-
ως και αζημίως, για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νομικά πρό-
σωπα αυτών.

6. Εργαζόμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του 
παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με συμβάσεις εξαρ-
τημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, κατατάσ-
σονται ή, όπου συντρέχει περίπτωση, μεταφέρονται σε 
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές 
μονάδες των οικείων Ο.Τ.Α. που ασκούν την αρμοδιότητα 
της παραγράφου 1, εντός μηνός από τη δημοσίευση της 
απόφασης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβανομέ-
νης υπόψη της προϋπηρεσίας τους για κάθε συνέπεια. 
Η κατάταξη ή μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου 
διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό 
οργάνου, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικεί-
ας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που 
στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, από 
το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία 
αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
στους δικαιούχους δήμους.

Ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η ανωτέρω μι-
σθολογική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του 
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποί-
ες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.

Άρθρο 92
Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

1. Το άρθρο 91 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
(ν. 2960/2001, Α΄ 265) και ο τίτλος αυτού, όπως ισχύουν, 
αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 91
Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
(Ε.Φ.Κ.) που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 
είναι μηδέν (0) ευρώ.»

2. Το άρθρο 93 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα προ-
ϊόντα του άρθρου 92 ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά 
εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.

2. Απαλλάσσονται του Ε.Φ.Κ. τα προϊόντα του άρθρου 
92, όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού, 
σύμφωνα με τον ορισμό του κωδικού Σ.Ο. 22.09.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο-
νται οι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτο-
μέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
παραγράφου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί-
ζονται οι όροι και οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την 
εποπτεία των μονάδων παραγωγής, εμφιάλωσης και 
εμπορίας των προϊόντων του άρθρου 92 για φορολο-
γικούς σκοπούς.».

3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρ-
χίζει από 1.1.2019.

Άρθρο 93
Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 92 

του παρόντος, παύουν να ισχύουν όλες οι κανονιστικές 
πράξεις και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιο-
δότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4346/2015 
(Α΄ 152) και του άρθρου 61 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) κατά 
το μέρος που αφορούν τα προϊόντα του άρθρου 90 του 
ν. 2960/2001.

Άρθρο 94
Τροποποίηση του άρθρου 137
του ν. 4537/2018

1. Η παρ. 2 του άρθρου 137 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84) 
αναριθμείται σε περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 και 
μετά από αυτή, προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής:

«β. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις διενέργειας ελέγχου 
της τέως Διεύθυνσης Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων κα-
τόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για τις οποίες δεν είχε 
εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου από τη Γενική Διεύθυν-
ση Δημοσιονομικών Ελέγχων πριν τη θέση σε ισχύ του 
π.δ. 142/2017, οι έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμό-
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διες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου 
(ΔΥΕΕ), ύστερα από απόφαση κατανομής ελέγχων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγ-
χων. Οι αρμοδιότητες των ελεγκτών συνίστανται: αα) στη 
διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με τη σχετική εντολή, 
ββ) στη σύνταξη της έκθεσης και γγ) στην υποβολή της 
έκθεσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα.».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 
του άρθρου 137 του ν. 4537/2018 διαγράφεται η φρά-
ση «, μόνο αν αυτές είναι ολοκληρωμένες ή ο έλεγχος 
είναι σε εξέλιξη και όχι αν εκκρεμεί η έκδοση εντολής 
ελέγχου».

3. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 
137 του ν. 4537/2018, προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως 
εξής:

«Εξαιρούνται από την αξιολόγηση της περίπτωσης 
αυτής οι υποθέσεις των οποίων ο έλεγχος εντέλλεται 
από εισαγγελική αρχή, για τις οποίες ο έλεγχος αυτός 
διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 
β΄της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 95
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017

1. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 
του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), προστίθεται περίπτωση ε΄ 
ως εξής:

«ε) Η μέριμνα για την αποτελεσματική κατανομή των 
ελέγχων στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και 
Ελέγχου».

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης 
α΄ της παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 142/2017 μετά τις 
λέξεις «αρμοδιότητές τους», προστίθενται τα εξής:

«ή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης για ορ-
θολογικότερη κατανομή των ελέγχων, κατόπιν σχετικής 
απόφασης της Ε.Σ.ΕΛ.».

3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης 
γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 142/2017 μετά τις 
λέξεις «αρμοδιότητά τους», προστίθενται τα εξής:

«ή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης για ορ-
θολογικότερη κατανομή των ελέγχων, κατόπιν σχετικής 
απόφασης της Ε.Σ.ΕΛ.».

4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης 
δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 142/2017 μετά τις 
λέξεις «αρμοδιότητά τους», προστίθενται τα εξής:

«ή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης για ορ-
θολογικότερη κατανομή των ελέγχων, κατόπιν σχετικής 
απόφασης της Ε.Σ.ΕΛ.».

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 55 
του π.δ. 142/2017, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Επίσης, δύναται να ασκούνται ελεγκτικές δραστηριότη-
τες και σε φορείς εκτός της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, 
ύστερα από την απόφαση κατανομής ελέγχων της Διεύ-
θυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων.».

6. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 55 του
π.δ. 142/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Τμήμα A΄ Ελέγχων
αα) Ο έλεγχος των συστημάτων διαχείρισης και ελέγ-

χου των φορέων για τους οποίους έχει γίνει κατανομή 
από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 
Ελέγχων, ως προς την οικονομική διαχείριση των φο-

ρέων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, 
την ταύτιση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων, την 
ορθή είσπραξη και εμφάνιση των εσόδων των φορέ-
ων, τη διαχείριση της περιουσίας και την εξακρίβωση 
της τήρησης των οικείων διαχειριστικών κανόνων και 
διαδικασιών, καθώς και την ορθή λογιστική απεικόνιση 
της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης του φορέα.

ββ) Η διενέργεια τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγ-
χων σε φορείς για τους οποίους έχει γίνει κατανομή από 
τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγ-
χων, βάσει του προγραμματισμού της Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων.

γγ) Η σύνταξη των εκθέσεων προσωρινών αποτελε-
σμάτων των διενεργούμενων ελέγχων και η κοινοποίησή 
τους προς στους εμπλεκόμενους φορείς, με συνημμένα 
τα σχετικά αποσπάσματα για τυχόν απαιτούμενες κοινο-
ποιήσεις από τον φορέα σε πρόσωπα κατά των οποίων 
προτείνεται αναζήτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν πει-
θαρχική ή ποινική ευθύνη.

δδ) Η ενημέρωση των ελεγχόμενων φορέων ότι η προ-
σωρινή έκθεση καθίσταται οριστική, σε περίπτωση που 
δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις εντός των νόμιμων 
προθεσμιών.

εε) Η εισήγηση στην Ε.Σ.ΕΛ. επί των εμπρόθεσμα 
υποβαλλόμενων αντιρρήσεων ή και παρατηρήσεων 
των εμπλεκομένων στους οποίους έχει κοινοποιηθεί η 
προσωρινή έκθεση.

στστ) Η σύνταξη οριστικής έκθεσης και η γνωστοποί-
ηση των οριστικών αποτελεσμάτων των ελέγχων του 
Τμήματος, σύμφωνα με αποφάσεις της Ε.Σ.ΕΛ., στις πε-
ριπτώσεις που έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις και έχουν 
εξεταστεί αρμοδίως από την Ε.Σ.ΕΛ..

ζζ) Η διαβίβαση αντιγράφου οριστικής έκθεσης: i) στη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού και ii) 
στη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας και Επιβολής 
Κυρώσεων, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην 
έκδοση των αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων 
και καταλογισμών.

ηη) Η συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Υ.Ε.Ε. σε κλιμά-
κια ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών 
Ελέγχων, ανεξαρτήτως αρμοδιότητας του Υπουργείου 
ή χωρικής αρμοδιότητας, κατόπιν εισήγησης της αρμό-
διας Διεύθυνσης ανάλογα με το είδος του ελέγχου και 
με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων.».

7. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 4
του άρθρου 55 του π.δ. 142/2017, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«αα) Η παρακολούθηση συμμόρφωσης των φορέων για 
τους οποίους έχει διενεργηθεί έλεγχος από τη Δ.Υ.Ε.Ε. προς 
συστάσεις των εκθέσεων οριστικών αποτελεσμάτων.».

8. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 
56 του π.δ. 142/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) Η διενέργεια ελέγχων σε φορείς που υπάγονται 
στη χωρική αρμοδιότητά τους ή, ανεξαρτήτως αυτής, 
αν έχει προηγηθεί κατανομή από τη Διεύθυνση Προ-
γραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων, σύμφωνα με 
τον προγραμματισμό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
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και Συντονισμού Ελέγχων. Σε περίπτωση διενέργειας του 
ελέγχου, ισχύουν οι ίδιες αρμοδιότητες που αναφέρο-
νται στα Α΄ και Β΄ Τμήματα των Δ.Υ.Ε.Ε. Α΄ έως Η΄ του 
άρθρου 55.».

9. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 
56 του π.δ. 142/2017, αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) Η διενέργεια ή η συμμετοχή στη διενέργεια ελέγ-
χων σε φορείς που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητά 
τους, ή ανεξαρτήτως αυτής αν έχει προηγηθεί κατανομή 
από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 
Ελέγχων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διεύ-
θυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων. 
Σε περίπτωση διενέργειας του ελέγχου, ισχύουν οι ίδιες 
αρμοδιότητες που αναφέρονται στα Α΄ και Β΄ Τμήματα 
των Α΄ έως Η΄ Δ.Υ.Ε.Ε. του άρθρου 55.».

10. Μετά την υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης ε΄ του 
άρθρου 56 του π.δ. 142/2017, προστίθεται νέα υποπερί-
πτωση στστ΄ ως εξής:

«στστ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ορθής 
εκτέλεσης των οικονομικών μεγεθών του προϋπολο-
γισμού για την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων 
(μηνιαίων-τριμηνιαίων-ετήσιων), της υλοποίησης των δι-
ορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση εμφάνισης αρνητι-
κών αποκλίσεων από τους στόχους και της εξακρίβωσης 
των τυχόν δημοσιονομικών αιτιών απόκλισης από τους 
στόχους, καθώς και η πρόταση σχετικών παρεμβάσεων.».

Άρθρο 96
Τροποποίηση των άρθρων 10
και 17 του ν. 3492/2006

1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομι-
κών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων 
(Ε.Σ.ΕΛ.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών και αποτελείται από τον προϊστάμενο 
της Γ.Δ.Δ.Ε. ως Πρόεδρο και τους Προϊσταμένους: i) της 
Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής 
Κυρώσεων, ii) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 
Συντονισμού Ελέγχων, iii) μίας εκ των Δημοσιονομικών 
Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) που λειτουρ-
γούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και εδρεύουν στο Νομό 
Αττικής, καθώς και από δύο (2) πρόσωπα από το δη-
μόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που διαθέτουν εμπειρία σε 
θέματα ελέγχου δαπανών και συστημάτων διαχείρισης 
ως μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρω-
ματικά μέλη της Ε.Σ.ΕΛ. και η γραμματεία αυτής, η οποία 
στελεχώνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω διευθύν-
σεων, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά στη 
λειτουργία της. Ανάλογα με το θέμα το οποίο εξετάζεται, 
εισηγητής της Ε.Σ.ΕΛ. είναι ο, εκ των μελών, καθ’ ύλην 
αρμόδιος Προϊστάμενος των ανωτέρω Διευθύνσεων, ο 
οποίος μετέχει στη σύνθεση της επιτροπής. Στις περι-
πτώσεις που εξετάζονται από την Ε.Σ.ΕΛ. εκθέσεις ελέγ-
χου, εισηγητής αυτής είναι ο αρμόδιος προϊστάμενος 
της Δ.Υ.Ε.Ε. που διενεργεί τον έλεγχο. Ο εισηγητής δεν 
έχει δικαίωμα ψήφου.

Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.ΕΛ. παρίσταται, χωρίς δικαί-
ωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος 
Νομικής Υποστήριξης της Γ.Δ.Δ.Ε.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 υπο-
βάλλεται στην αρμόδια οργανική μονάδα που διενεργεί 
τον έλεγχο, η οποία την ελέγχει ως προς την πληρότη-
τά της, τη θεωρεί και τη γνωστοποιεί στον ελεγχόμε-
νο φορέα, καθώς και στα πρόσωπα κατά των οποίων 
προτείνεται αναζήτηση των αχρεωστήτως ή παρανό-
μως καταβληθέντων ποσών ή τα οποία τυχόν φέρουν 
πειθαρχική ή ποινική ευθύνη, εντός προθεσμίας ενός 
(1) μηνός από την υποβολή της, η οποία μπορεί να πα-
ραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου 
της Γ.Δ.Δ.Ε.. Στην περίπτωση που η αρμόδια οργανική 
μονάδα είναι επιπέδου Τμήματος, η έκθεση ελέγχεται ως 
προς την πληρότητά της και από τον Προϊστάμενο της 
Δ.Υ.Ε.Ε. που εδρεύει στην έδρα της Περιφέρειας που ανή-
κει γεωγραφικά η οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος. 
Οι ελεγχόμενοι φορείς, καθώς και τα ανωτέρω πρόσωπα, 
έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως αντιρρήσεις 
κατά της έκθεσης, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός 
από την παραλαβή αυτής, οι οποίες εξετάζονται από 
την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), ύστερα 
από σχετική εισήγηση των Δημοσιονομικών Ελεγκτών. 
Σε περίπτωση μη υποβολής αντιρρήσεων, η οργανική 
μονάδα που έχει διενεργήσει τον έλεγχο ενημερώνει 
τον ελεγχόμενο φορέα ότι η έκθεση ελέγχου καθίστα-
ται οριστική και τον καλεί να υλοποιήσει τις συστάσεις, 
ενημερώνοντας ταυτόχρονα τη Διεύθυνση Σχεδιασμού 
Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων και τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του 
ν. 3492/2006, αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των συστάσεων 
των οριστικών εκθέσεων εντός των οριζομένων σε αυτές 
προθεσμιών επιβάλλονται δημοσιονομικές διορθώσεις.».

4. Η παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«7. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις και εξεταστούν από 
την Ε.Σ.ΕΛ., η ελεγκτική ομάδα συντάσσει οριστική έκθε-
ση, στην οποία ενσωματώνει την απόφαση της Ε.Σ.ΕΛ.. 
Η Δ.Υ.Ε.Ε. που διενεργεί τον έλεγχο αποστέλλει την ορι-
στική έκθεση στον ελεγχόμενο φορέα, τον οποίο καλεί 
να υλοποιήσει τις συστάσεις, καθώς και στη Διεύθυνση 
Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων 
και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 
Ελέγχων. Η εν λόγω Δ.Υ.Ε.Ε. αναλαμβάνει να παρακολου-
θήσει τη συμμόρφωση των φορέων και την εκτέλεση 
των ληφθέντων μέτρων. Στις περιπτώσεις των Δ.Υ.Ε.Ε. 
επιπέδου Διεύθυνσης η παρακολούθηση γίνεται από το 
Τμήμα Παρακολούθησης Ελέγχων. Αν από τις τελικές 
εκθέσεις προβλέπονται δημοσιονομικές διορθώσεις ή 
καταλογισμοί, αυτές επιβάλλονται από τη Διεύθυνση 
Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων.».

Άρθρο 97
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4472/2017

1. Η περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 131 του 
ν. 4472/2017 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως 
εξής:
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«Δ. Έξοδα παράστασης στους Κοσμήτορες και τους 
Διευθυντές Τομέων των Α.Σ.Ε.Ι., στους Προέδρους - Πρυ-
τάνεις, Αναπληρωτές Προέδρους ή Αντιπρυτάνεις, Κο-
σμήτορες Σχολών, Διευθυντές Σχολών, Προϊσταμένους 
ή Προέδρους Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν., 
καθώς και στους Προέδρους Ακαδημαϊκών Συμβουλίων 
και Διευθυντές Σπουδών των Α.Ε.Α., οριζόμενα ως εξής:

i. Πρόεδρος - Πρύτανης Τ.Ε.Ι., διακόσια πενήντα (250) 
ευρώ.

ii Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Α.Ε.Α., διακόσια 
πενήντα (250) ευρώ.

iii. Αναπληρωτής Πρόεδρος ή Αντιπρύτανης Τ.Ε.Ι., δια-
κόσια δέκα (210) ευρώ.

iν. Κοσμήτορας Α.Σ.Ε.Ι. και Κοσμήτορας Σχολής Τ.Ε.Ι., 
διακόσια δέκα (210) ευρώ.

ν. Διευθυντής Σχολής, διακόσια δέκα (210) ευρώ.
vi. Διευθυντής Σπουδών Α.Ε.Α., διακόσια (200) ευρώ.
νii. Διευθυντής Τομέα Α.Σ.Ε.Ι., εκατόν σαράντα (140) 

ευρώ.
viii. Προϊστάμενος ή Πρόεδρος Τμήματος, εκατό (100) 

ευρώ.».
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 138 του 

ν. 4472/2017 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως 
εξής:

«γ. Επιμελητής Β΄, Ιατρός Γενικής Ιατρικής και Βιοπα-
θολογίας και αντίστοιχοι, εβδομήντα οκτώ τοις εκατό 
(78%)».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 139 του 
ν. 4472/2017 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως 
εξής:

«2. Στους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας 
που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων και Περιφερειών καταβάλλονται τα 
επιδόματα των περιπτώσεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 98
Τροποποίηση των άρθρων 77, 78 και 81
του ν. 4446/2016

1. Η παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα ΧΕ εκδίδονται με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω 
του Ο.Π.Σ.Δ.Π., σε δύο (2) αντίτυπα «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και 
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», τα οποία παραμένουν στην εκκαθαρί-
ζουσα υπηρεσία και στα οποία επισυνάπτονται όλα τα 
πρωτότυπα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και εξόφλησης. 
Σε περίπτωση διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων 
για τους οποίους απαιτείται η αποστολή πρωτότυπων 
δικαιολογητικών, στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία παρα-
μένει το αντίγραφο συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο 
αντιγράφων των δικαιολογητικών.».

2. Το άρθρο 78 του ν. 4446/2016, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1.α. Για τα ΧΕ απαιτείται, μετά την πληρωμή της δα-
πάνης, η αποστολή κάθε τρεις (3) μήνες, στην αρμόδια 
Υπηρεσία Επιτρόπου (Υ.Ε.) του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, κατάστα-
σης, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, 
στην οποία θα αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕ 
του προηγούμενου τριμήνου, ο αριθμός, το ποσό και 

το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του ΧΕ, ο σχετικός 
ΚΑΕ/λογαριασμός και περιγραφή του και ο δευτερεύων 
διατάκτης προκειμένου για τα Επιτροπικά Εντάλματα 
(ΕΕ), με μια επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις.

β. Ειδικά για τα ΧΕΠ απαιτείται, μετά την πληρωμή της 
δαπάνης, η αποστολή κάθε τρεις (3) μήνες στην αρμόδια 
Υ.Ε. του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κα-
τασταλτικού ελέγχου, ξεχωριστής κατάστασης τόσο σε 
έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, στην οποία θα 
αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕΠ του προηγούμε-
νου τριμήνου, ο αριθμός, το ποσό και το ονοματεπώνυμο 
του δικαιούχου του ΧΕΠ, ο σχετικός ΚΑΕ/λογαριασμός και 
περιγραφή του, καθώς και η ημερομηνία απόδοσης λογα-
ριασμού, με μια επιπλέον στήλη για τυχόν παρατηρήσεις.

γ. Για τα ΧΕ που εξοφλούνται μέσω της ΕΑΠ, εφαρμό-
ζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις 
που διέπουν τη λειτουργία της Αρχής.

2. Ειδικά κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων, μετά τη λήξη των προθεσμιών 
έκδοσης των σχετικών συμψηφιστικών ΧΕ, απαιτείται η 
αποστολή στην αρμόδια Υ.Ε. του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, κατάστασης 
τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
οποία θα αναγράφονται όλα τα εξοφληθέντα ΧΕ (συμ-
ψηφιστικά ή προπληρωμής), η Συλλογική Απόφαση Έρ-
γων (ΣΑΕ), το ενάριθμο έργο και υποέργο, το ποσό ή τα 
ποσά των πληρωμών, ο σχετικός ΚΑΕ/λογαριασμός και 
περιγραφή του και η αιτιολογία έκδοσης με μία επιπλέον 
στήλη για τυχόν παρατηρήσεις.

3. Οι καταστάσεις των προηγούμενων παραγράφων 
συντάσσονται σε δύο (2) αντίτυπα και παραδίδονται 
στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η 
υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρατά το ένα (1) 
αντίτυπο και επιστρέφει το δεύτερο στην αποστέλλουσα 
υπηρεσία αυθημερόν, με πράξη επί της κατάστασης που 
βεβαιώνει την παραλαβή της.

4.α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τη διενέργεια του 
κατασταλτικού ελέγχου, ζητεί από τις οικείες οικονομικές 
υπηρεσίες των ελεγχόμενων φορέων, τα πρωτότυπα ΧΕ, 
τα ΕΕ και τα συνημμένα σε αυτά δικαιολογητικά, που 
αφορούν τις κατά περίπτωση ελεγχόμενες δαπάνες.

β. Ειδικώς για τα ΧΕΠ, επί των οποίων ο διενεργούμε-
νος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατασταλτικός έλεγχος 
αφορά στο σύνολο των εν λόγω δαπανών, τόσο οι πρω-
τότυποι σχετικοί τίτλοι πληρωμής όσο και τα πρωτότυπα 
δικαιολογητικά, αποστέλλονται στο σύνολό τους στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, συνημμένα στην προβλεπόμενη 
κατάσταση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται 
να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, καθώς και κάθε σχε-
τικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 81 του ν. 4446/ 
2016, αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Τα ΕΕ συντάσσονται σε τρία (3) αντίτυπα ειδικού 
εντύπου, ομοιόμορφου για όλα τα Υπουργεία, μονογρά-
φονται και υπογράφονται από τα υπηρεσιακά όργανα 
της παραγράφου 8 του άρθρου 77.

3. Το πρώτο αντίτυπο, που θεωρείται ως πρωτότυπο 
του ΕΕ, αποστέλλεται στον δευτερεύοντα διατάκτη, το 
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δεύτερο και τρίτο παραμένουν στην οικονομική υπηρε-
σία του φορέα που τα εκδίδει, για αποστολή στον φορέα 
που τυχόν διενεργήσει προβλεπόμενους ελέγχους και 
για το αρχείο της αντίστοιχα. Αν με την ίδια εντολή κα-
τανέμονται πιστώσεις σε περισσότερους του ενός δευτε-
ρεύοντες διατάκτες, τα ανωτέρω αντίτυπα συνοδεύονται 
από αριθμημένο διανεμητικό πίνακα.».

Άρθρο 99
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσε-
ων έτους 2019, οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά 
στη μείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανομή», σε 
επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα. Μετά την ψήφιση του 
προϋπολογισμού, οι πιστώσεις κατανέμονται, σύμφωνα 
με τα εκάστοτε οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται 
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 2.».

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 69Γ του 
ν. 4270/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη 
και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στην παράγραφο 1 του άρθρου 26.».

3. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 69ΣΤ του ν. 4270/ 
2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, 
καθώς και του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
ή του Υπουργού Εσωτερικών, αν πρόκειται για υπαγωγή 
φορέων της Κεντρικής Διοίκησης ή Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, αντιστοίχως καθορίζονται οι φορείς 
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων 
του παρόντος και ο χρόνος υπαγωγής αυτών, καθώς και 
οι αναγκαίες τεχνικές ή άλλες λεπτομέρειες και ιδίως ο 
τρόπος εισαγωγής από τους διατάκτες των στοιχείων 
στο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί κάθε 
φορέας, η διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων της 
πληρωμής από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία, ο 
τρόπος εκκαθάρισης της συγκεκριμένης δαπάνης, η δι-
αδικασία διαβίβασης των ηλεκτρονικών στοιχείων των 
δικαιολογητικών και των τίτλων πληρωμής στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο (Ε.Σ.) στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, ο τρό-
πος ακύρωσης των δικαιολογητικών στη φυσική τους 
μορφή, η διαδικασία άσκησης του προληπτικού ελέγ-
χου και θεώρησης των ΧΕ από το Ε.Σ., καθώς και λοιπά 
σχετικά θέματα.».

4.α. Μετά το άρθρο 69ΣΤ του ν. 4270/2014, προστίθε-
ται άρθρο 69Ζ, ως εξής:

«Άρθρο 69Ζ
Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών
δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων
Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής
και εξόφλησης αυτών

1.α. Η προθεσμία αποστολής από τον διατάκτη στην 
αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα πλήρους 
φακέλου των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση 
σχετικών Xρηματικών Eνταλμάτων (ΧΕ) για την πληρωμή 

τους καθορίζεται σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομη-
νία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για 
την πληρωμή εγγράφου στην Υπηρεσία, άλλως από τις 
ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 3 της υποπαρα-
γράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ΄του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

β. Η προθεσμία για την έκδοση των ΧΕ από την αρμό-
δια οικονομική υπηρεσία του φορέα για πληρωμή δαπα-
νών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών 
συναλλαγών του Δημοσίου καθορίζεται σε είκοσι μία 
(21) ημέρες από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτή 
πλήρους φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τυχόν αντιρρήσεις του προϊσταμένου οικονομικών 
υπηρεσιών του φορέα για την εκτέλεση δαπάνης κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 26 διατυπώνονται εγγράφως 
εντός πέντε (5) ημερών από την περιέλευση των δικαι-
ολογητικών της δαπάνης στην υπηρεσία του. Επί των 
ανωτέρω αντιρρήσεων ο διατάκτης υποχρεούται να 
απαντήσει εγγράφως εντός τριών (3) ημερών. Οι ανω-
τέρω προθεσμίες των πέντε (5) και τριών (3) ημερών, 
αντίστοιχα, προσμετρώνται στη συνολική προθεσμία 
των είκοσι μία (21) ημερών, εντός της οποίας πρέπει να 
εκδοθεί το σχετικό ΧΕ.

γ. Η προθεσμία για την εξόφληση από την αρμόδια 
υπηρεσία του φορέα των ΧΕ δαπανών που πραγματο-
ποιούνται στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών των 
φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καθορίζεται σε πέντε (5) 
ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕ. Στην ανω-
τέρω προθεσμία των πέντε (5) ημερών περιλαμβάνεται 
η αποστολή αιτήματος συμψηφισμού εκκαθαρισμένης 
και βέβαιης απαίτησης στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου, όπου 
απαιτείται, καθώς και η σχετική απάντηση της Δ.Ο.Υ..

2. Η μη τήρηση των ανωτέρω επιμέρους προθεσμιών 
συνεπάγεται την πειθαρχική ευθύνη των αρμόδιων οργά-
νων κατά τις σχετικές διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).».

β. Η περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου ισχύει 
από 1.1.2019 για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης. Από 1.1.2019 καταργείται η διάταξη της παρ. 
3 του άρθρου 28 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287).

5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014, 
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επεν-
δύσεων είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μει-
ζόνων κατηγοριών δαπανών ενός φορέα της Κεντρικής 
Διοίκησης, εντός του ορίου πιστώσεων του φορέα για 
κάθε σκέλος (εθνικό - συγχρηματοδοτούμενο) χωριστά, 
με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν σύμφωνης 
γνώμης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του 
φορέα του.».

Άρθρο 100
Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4514/2018

Η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή 
αγοράς ανέρχεται σε τουλάχιστον είκοσι εκατομμύ-
ρια (20.000.000) ευρώ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 
διαχειριστή αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται 
αποκλειστικά χρηματοπιστωτικά μέσα των περιπτώσε-
ων 5 έως 7 και 10 έως 11 του Τμήματος Γ΄ του Παραρ-
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τήματος I του παρόντος που σχετίζονται με εμπορεύ-
ματα ενέργειας, ιδίως ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου ή δικαιώματα εκπομπής ρύπων, καθώς και με 
λοιπά εμπορεύματα, ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε 
εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ. Για τη χορήγηση άδειας 
σύστασης απαιτείται να έχει κατατεθεί προηγουμέ-
νως το μετοχικό κεφάλαιο σε ειδικό λογαριασμό σε 
πιστωτικό ίδρυμα πού λειτουργεί στην Ελλάδα. Άδεια 
λειτουργίας μπορεί να χορηγείται και σε υφιστάμενες 
ανώνυμες εταιρείες εφόσον έχουν ελάχιστο μετοχικό 
κεφάλαιο είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ή πέντε εκα-
τομμύρια (5.000.000) ευρώ κατά περίπτωση και πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου. 
Τα ίδια κεφάλαια του διαχειριστή αγοράς δεν μπορεί 
να υπολείπονται του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου 
καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Οι μετοχές του 
διαχειριστή αγοράς είναι ονομαστικές. Με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλλεται το 
αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγοράς.».

Άρθρο 101
Τροποποίηση του άρθρου 72
του ν. 4172/2013

Η περίπτωση α΄ της παρ. 33 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 
2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 
31η Δεκεμβρίου 2019.».

Άρθρο 102
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4081/2012

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184), όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα αναπροσαρμοσμένα ως άνω μισθώματα δεν 
επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 1.1.2020.».

Άρθρο 103
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2017/2399)

Στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87), αντικαθίσταται 
η περiπτωση 110 του εσωτερικού άρθρου 2 ως εξής:

«110) «χρεωστικά μέσα»:
α) για τους σκοπούς των περιπτώσεων ζ΄ και ι΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 63: ομολογίες και άλλες 
μορφές μεταβιβάσιμων χρεών, μέσα με τα οποία δημι-
ουργείται ή αναγνωρίζεται μία οφειλή, καθώς και μέσα 
που παρέχουν δικαιώματα απόκτησης χρεωστικών μέ-
σων και

β) για τους σκοπούς του άρθρου 145Α του ν. 4261/ 
2014 (Α΄ 107), οι ομολογίες και άλλες μορφές μεταβιβά-
σιμων χρεών, καθώς και μέσα με τα οποία δημιουργείται 
ή αναγνωρίζεται μία οφειλή.».

Άρθρο 104
Τροποποίηση του άρθρου 145Α του
ν. 4261/2014 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2017/2399)

1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του 
ν. 4261/2014 η φράση «των άρθρων 57 ή 58 του νόμου 
ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ» αντικαθίσταται 
με τη φράση «των εσωτερικών άρθρων 57 ή 58 του άρ-
θρου 2 του ν. 4335/2015».

2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του 
ν. 4261/2014 η φράση «του άρθρου 104 του νόμου εν-
σωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ» αντικαθίσταται 
με τη φράση «του εσωτερικού άρθρου 104 του άρθρου 
2 του ν. 4335/2015».

3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του 
ν. 4261/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Οι ακόλουθες απαιτήσεις:
αα) Απαιτήσεις του Ταμείου Εξυγίανσης, σύμφωνα με 

την παράγραφο 6 του άρθρου 98 σε περίπτωση χρημα-
τοδότησης με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του Ταμείου Εξυγίανσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 95 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

ββ) Απαιτήσεις από επιλέξιμες καταθέσεις φυσικών 
προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχει-
ρήσεων κατά το τμήμα που υπερβαίνουν το όριο κάλυ-
ψης κατά το άρθρο 9 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), όπως και 
από καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα ήταν επιλέ-
ξιμες αν δεν είχαν γίνει μέσω υποκαταστημάτων εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστωτικών ιδρυμάτων που 
εδρεύουν στην Ένωση.».

4. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του 
ν. 4261/2014 η φράση «με την έννοια της περίπτωσης 
β΄ παράγραφος 2 του άρθρου 2 και της περίπτωσης α΄ 
παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3746/2009» αντικαθίσταται 
με τη φράση «με την έννοια των άρθρων 12 και 13 του 
ν. 4370/2016».

5. Στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του 
ν. 4261/2014 η φράση «κατά την περίπτωση α΄ της παρ. 
2 του άρθρου 9 του ν. 3746/2009» αντικαθίσταται με τις 
λέξεις «κατά το άρθρο 9 του ν. 4370/2016».

6. Στην περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του 
ν. 4261/2014 η φράση «σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
ν. 3746/2009, στις οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνονται 
οι καταθέσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις 3, 14, 15 
της διάταξης αυτής» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμ-
φωνα με το άρθρο 12 του ν. 4370/2016, στις οποίες όμως 
δεν συμπεριλαμβάνονται οι καταθέσεις που εμπίπτουν 
στην περίπτωση β΄ της διάταξης αυτής».

7. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του 
ν. 4261/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Όλες οι απαιτήσεις, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέ-
ρω περιπτώσεις ούτε είναι μειωμένης εξασφάλισης κατά 
την αντίστοιχη σύμβαση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
απαιτήσεις από δάνεια και άλλες πιστωτικές συμβάσεις, 
από χρεωστικά μέσα έκδοσης του πιστωτικού ιδρύματος, 
από συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρε-
σιών ή από παράγωγα. Η παρούσα περίπτωση δεν περι-
λαμβάνει απαιτήσεις που πηγάζουν από χρεωστικά μέσα 
έκδοσης του πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες εμπίπτουν 
στην παράγραφο 1α. Η παρούσα περίπτωση δεν περι-
λαμβάνει απαιτήσεις που απορρέουν από εγγυήσεις που 
έχουν δοθεί από το πιστωτικό ίδρυμα για χρεωστικά μέσα, 
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1α, 
έκδοσης θυγατρικών του, ή για υβριδικούς τίτλους έκδο-
σης θυγατρικών του με την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 
32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), είτε αυτές οι θυγατρικές 
εδρεύουν στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή. Επιπλέον, 
δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις τέτοιων θυγατρικών του πι-
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στωτικού ιδρύματος, όταν αυτές οι απαιτήσεις απορρέουν 
από σύμβαση δανείου ή κατάθεσης με το πιστωτικό ίδρυ-
μα, διά της οποίας συμβάσεως δανείζεται ή κατατίθεται 
στο πιστωτικό ίδρυμα το προϊόν της έκδοσης ομολογιών, 
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1α, ή 
υβριδικών τίτλων από αυτές τις θυγατρικές. Σε περίπτωση 
κατάθεσης τέτοιας θυγατρικής στο πιστωτικό ίδρυμα, το 
προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται στο τμήμα της κατάθε-
σης που δεν εμπίπτει στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου. Οι απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην 
παρούσα περίπτωση και εμπίπτουν στο δεύτερο, τρίτο 
και τέταρτο εδάφιο ανωτέρω, κατατάσσονται ως κοινές 
απαιτήσεις χωρίς προνόμιο με την έννοια της περίπτωσης 
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Πτωχευτικού 
Κώδικα, εκτός εάν οι υποχρεώσεις της θυγατρικής από 
τα χρεωστικά μέσα ή τους υβριδικούς τίτλους έκδοσής 
της, και για τις οποίες έχει δοθεί εγγύηση ή έχει συναφθεί 
σύμβαση δανείου ή κατάθεσης με την έννοια του τρίτου 
και του τέταρτου εδαφίου, είναι μειωμένης εξασφάλισης 
στην κατάταξη των υποχρεώσεων της ίδιας της θυγατρι-
κής. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση οι απαιτήσεις κατά 
του πιστωτικού ιδρύματος που εμπίπτουν στο τρίτο και 
το τέταρτο εδάφιο είναι επίσης μειωμένης εξασφάλισης 
κατά τον ίδιο τρόπο.».

8. Στο άρθρο 145Α του ν. 4261/2014, προστίθεται πα-
ράγραφος 1α ως εξής:

«1.α. Την προνομιακή κατάταξη της περίπτωσης θ΄ της 
παραγράφου 1 δεν έχουν απαιτήσεις από χρεωστικά 
μέσα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η αρχική συμβατική διάρκειά τους είναι τουλάχιστον 
ένα (1) έτος,

β) δεν περιέχουν ενσωματωμένα παράγωγα και δεν 
είναι παράγωγα,

γ) τα σχετικά συμβατικά έγγραφα και, κατά περίπτω-
ση, το ενημερωτικό δελτίο αναφέρουν ρητώς τη χαμη-
λότερη σειρά κατάταξης με την έννοια της παρούσας 
παραγράφου.

Τα χρεωστικά μέσα δεν θεωρούνται ότι περιέχουν 
ενσωματωμένα παράγωγα μόνο επειδή έχουν κυμαινό-
μενο επιτόκιο που βασίζεται σε ευρέως χρησιμοποιού-
μενο επιτόκιο αναφοράς ή επειδή είναι εκφρασμένα σε 
αλλοδαπό νόμισμα.».

9. Απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν από τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος νόμου και ενέπιπταν στο δεύτερο, 
τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014, όπως αυτό είχε πριν 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, εξακολουθούν 
να κατατάσσονται στην ίδια σειρά και συντρέχουν με τις 
απαιτήσεις που γεννώνται μετά τη θέση του σε ισχύ και 
εμπίπτουν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της 
ίδιας περίπτωσης.

Άρθρο 105
Στο άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), προστίθεται 

παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κατ’ εξαίρεση, για την Περιφερειακή Ενότητα Ζα-

κύνθου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης, οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες 
και οι τελικές πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν: α) 
τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενι-

σχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, 
δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές,
ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυ-
ση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχο-
νται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και 
δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές προς οποιονδή-
ποτε οργανισμό του Δημοσίου και ασφαλιστικό φορέα, 
μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές κα-
ταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ως άνω πληρωμές 
των κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα 
οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης.».

Άρθρο 106
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 και στην παρ. 2 του άρ-

θρου 39 του ν. 1026/1980 (Α΄ 48) η λέξη «τριετία» αντι-
καθίσταται από τη λέξη «τετραετία».

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55 του ν. 1539/1985 
(Α΄ 64) καταργείται.

Άρθρο 107
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 35 του 

ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
4 του άρθρου 49 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., που προκη-
ρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, δεν μπορούν 
να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη 
θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν 
από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκή-
ρυξης.».

Άρθρο 108
Η διάταξη του άρθρου 13 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), 

τροποποιείται ως εξής:
«Το προσωπικό που υπηρετούσε με σχέση εργασίας 

αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, σε 
επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 και δεν κατατάχθηκε σε αντί-
στοιχες θέσεις, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 του 
ν. 3852/2010, κατατάσσεται, ύστερα από αίτησή του, σε θέ-
σεις αορίστου χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης 
και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία 
πρέπει να υποβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσί-
ευση του παρόντος. Για τη νομιμότητα της κατάταξης αρκεί 
το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του εν λόγω προ-
σωπικού στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις κατά την ημερο-
μηνία συγχώνευσης. Στην έννοια της απορροφώσας, υπά-
γονται και οι επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 που επέκτειναν 
την εδαφική αρμοδιότητά τους δυνάμει του ν. 3852/2010. 
Οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3801/2009 εφαρμόζονται 
κατ’ αναλογία και στους εργαζόμενους αυτούς.».

Άρθρο 109
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορί-
ζεται στις επιμέρους διατάξεις.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομίας 
και Υπουργός Εξωτερικών και Ανάπτυξης Εσωτερικών
 ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

  Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υφυπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

 Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Ναυτιλίας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ


