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Άρθρο 1
Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από µη 
Εξυπηρετούµενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) και 
Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη 

Εξυπηρετούµενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.)

Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από µη Εξυπηρε-
τούµενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) και Εταιρίες Μεταβίβα-
σης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούµενα Δάνεια
(Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.)

1. Η διαχείριση των απαιτήσεων των άρθρων 2 και 3
και η µεταβίβαση απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα
δάνεια και πιστώσεις ανατίθεται αποκλειστικά:
α) σε ανώνυµες εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα,

στους σκοπούς των οποίων συµπεριλαµβάνεται η διαχεί-
ριση απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα δάνεια και πι-
στώσεις, καθώς και

(β) σε ανώνυµες εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος-
µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και µε την
προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόµιµα στην Ελλά-
δα µέσω υποκαταστήµατος για την, σύµφωνα µε το σκο-
πό τους, διαχείριση απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα
δάνεια και πιστώσεις.
Οι παραπάνω εταιρίες λαµβάνουν ειδική προς τούτο ά-

δεια από την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η αίτηση χορήγησης άδειας δυνάµει των διατάξεων
του παρόντος νόµου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακό-
λουθα έγγραφα:

α) το καταστατικό της εταιρίας και όλες τις τροποποιή-
σεις,
β) την ταυτότητα των προσώπων που συµµετέχουν ά-

µεσα ή έµµεσα στην αιτούσα ανώνυµη εταιρεία ή τα ο-
ποία, δυνάµει διατάξεων του καταστατικού της αιτούσας
ανώνυµης εταιρείας ή δυνάµει συµφωνίας µετόχων δια-
θέτουν ειδικά δικαιώµατα στη διοίκηση και διαχείριση
της αιτούσας εταιρείας, καθώς και την ταυτότητα των
µετόχων µε συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της αι-
τούσας εταιρείας δέκα τοις εκατό (10%) ή µεγαλύτερη,
γ) την ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλί-

ου ή των διοικούντων,
δ) ερωτηµατολόγια συµπληρωµένα από τα προβλεπό-

µενα β) και γ) πρόσωπα για την αξιολόγηση των κριτη-
ρίων ικανότητας και καταλληλόλητας, όπως αυτά καθο-
ρίζονται µε απόφαση που εκδίδεται από την Τράπεζας
της Ελλάδος,
ε) την οργανωτική δοµή της εταιρείας,

στ) το επιχειρηµατικό πλάνο της εταιρείας,
ζ) εµπεριστατωµένη έκθεση στην οποία καταγράφο-

νται διεξοδικά οι βασικές αρχές και µέθοδοι που θα ε-
φαρµόζονται κατά τη διαχείριση των απαιτήσεων. Ειδική
µνεία θα γίνεται για δανειολήπτες που εντάσσονται σε
κοινωνικά ευπαθείς οµάδες σύµφωνα και µε τις ρυθµί-
σεις του Κώδικα Δεοντολογίας του άρθρου 1 παρ. 2 του
ν. 4224/2013 (Α΄ 288) και του ν. 3869/2010 (Α΄130), ό-
πως εκάστοτε ισχύουν.
η) οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή/και αρχεία

τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί σηµαντικά για
την αξιολόγηση της αίτησης.

3. Οι µετοχές των ανώνυµων εταιρειών της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν είναι εισηγµέ-
νες σε χρηµατιστήριο, είναι ονοµαστικές.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςΜΣΤ΄, 15 Δεκεµβρίου2015,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων



4. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί την άδεια της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την επο-
µένη της υποβολής της σχετικής αίτησης ή σε περίπτω-
ση που η αίτηση είναι ελλιπής εντός είκοσι (20) ηµερών
από την υποβολή των επιπρόσθετων πληροφοριών, στοι-
χείων ή εγγράφων που απαιτούνται. Προηγείται απλή
γνώµη τριµελούς Επιτροπής, της οποίας η σύνθεση, σύ-
σταση και οι λοιπές λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της,
καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, και Οικονοµι-
κών. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζει άµεσα το φάκε-
λο της αίτησης µε συνοπτικό σηµείωµα στην Επιτροπή, η
οποία διαβιβάζει τη γνώµη της µέσα σε δέκα (10) εργά-
σιµες ηµέρες από την εποµένη της υποβολής της σχετι-
κής αιτήσεως µε πλήρη φάκελο. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, η Τράπεζα της
Ελλάδος εκδίδει την απόφασή της εντός της προθε-
σµίας του πρώτου εδαφίου και χωρίς τη γνώµη της Επι-
τροπής.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια εφόσον, δια-
πιστώσει ότι:
α. Η εταιρία είναι σε θέση να συµµορφωθεί πλήρως µε

τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
β. οι µέτοχοι και οι σύµβουλοι της εταιρίας έχουν καλή

φήµη, επαρκή γνώση, ικανότητες και εµπειρία να ασκούν
την αρµοδιότητά τους και να πληρούν τα κριτήρια της ι-
κανότητας και της καταλληλότητάς τους, όπως αυτά κα-
θορίζονται από τη σχετική απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος,
γ. η εταιρία διαθέτει οργανωτική δοµή που της επιτρέ-

πει να παρέχει υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου,
δ. το επιχειρηµατικό πλάνο λειτουργιών και στόχων

της εταιρίας στοχεύει στην επίτευξη οικονοµικής ανά-
καµψης και ανάπτυξης,
ε. δεν υφίστανται επαγγελµατικές ή συγγενικές σχέ-

σεις µεταξύ των προσώπων της παραγράφου 2 περιπτώ-
σεις β΄και γ΄και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που
κατέχουν υψηλά πολιτικά αξιώµατα ή διοικητικές θέσεις
στην εποπτεύουσα αρχή, ώστε να παρεµποδίζεται η α-
ποτελεσµατική διεξαγωγή εποπτείας.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται αιτιολογηµένα τη
χορήγηση της απαιτούµενης άδειας σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου, αν δεν διαπιστώσει ότι η ε-
ταιρία πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν
άρθρο και ενηµερώνει προς τούτο την αιτούσα εταιρία.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί στην επίσηµη ι-
στοσελίδα της πλήρως ενηµερωµένο κατάλογο µε όλες
τις αδειοδοτηµένες εταιρίες δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος νόµου.

8. Σε περίπτωση που φυσικό ή νοµικό πρόσωπο:
α. προτίθεται να αποκτήσει ή να διαθέσει άµεσα ή έµ-

µεσα ειδική συµµετοχή σε εταιρία διαχείρισης ή µεταβί-
βασης πιστώσεων, ή
β. προτίθεται να αυξήσει ή να µειώσει άµεσα ή έµµεσα

την ειδική συµµετοχή του σε εταιρία του παρόντος κε-
φαλαίου ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή του
κεφαλαίου που κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, να φτάσει ή να
υπερβεί ή να µειωθεί κάτω από το είκοσι (20%), το τριά-
ντα τοις εκατό (30%) ή το πενήντα τοις εκατό (50%) του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ή ώστε η εταιρία να
καταστεί ή να παύσει να είναι θυγατρική του, οφείλει να
γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος το ύψος της

συµµετοχής που θα προκύψει από τη συµµετοχή αυτή.
Η Τράπεζα της Ελλάδος εντός δύο (2) µηνών από την

ηµεροµηνία της κατά το παραπάνω εδάφιο γνωστοποίη-
σης πρόθεσης εξαγοράς ή της αύξησης της ειδικής συµ-
µετοχής, δύναται να µην επιτρέψει την εν λόγω εξαγο-
ρά, εάν υπό το πρίσµα της ανάγκης διασφάλισης της ορ-
θής και συνετούς διοίκησης της εταιρίας κρίνει αιτιολο-
γηµένα ως ακατάλληλα οποιοδήποτε από τα πρόσωπα
του προηγούµενου εδαφίου, ενώ σε περίπτωση που επι-
τρέψει την εν λόγω αγορά δύναται να ορίσει προθεσµία
για την υλοποίησή της.

9. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσει αιτιολογη-
µένα ότι η ίδρυση της εταιρίας ή η εξαγορά συµµετοχής
σε αυτήν υποκρύπτει ή αποσκοπεί στη νοµιµοποίηση ε-
σόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, τότε:
α) αρνείται τη χορήγηση άδειας του παρόντος νόµου ή
β) δεν επιτρέπει την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής

συµµετοχής κατά την παράγραφο 8.
10. Σε περίπτωση κατά την οποία εταιρία του παρό-

ντος νόµου αποφασίσει να τερµατίσει τις δραστηριότη-
τές της, υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτι-
κό σχέδιο δράσης για τη διαδικασία παύσης δραστηριό-
τητας το οποίο πρέπει να µεριµνά για τη µεταβίβαση των
ανειληµµένων υποχρεώσεών της. Το υποβληθέν σχέδιο
δράσης και ο τερµατισµός δραστηριοτήτων υπόκεινται
στον προληπτικό έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος.

11. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να αναστείλει δυ-
νάµει των διατάξεων του παρόντος νόµου τη χορηγηθεί-
σα άδεια σε εταιρίες της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, σε περίπτωση που:
α. σταθµίζοντας την βαρύτητα των παραβάσεων που

προβλέπονται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρ-
θρου, αποφασίσει να µην προχωρήσει σε ανάκληση της
άδειας,
β. διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρό-

ντος νόµου ή των Πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή
των όρων της σύµβασης µεταβίβασης ή διαχείρισης δα-
νειακών απαιτήσεων.
Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος αναστείλει τη χορη-

γηθείσα άδεια προβαίνει ταυτόχρονα σε έγγραφες συ-
στάσεις προς την εταιρία θέτοντας εύλογη προθεσµία
για συµµόρφωση, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει του
τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της
αναστολής της χορηγηθείσας άδειας.
Εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την Τράπεζα

της Ελλάδος όπως προκύπτει από το παραπάνω εδάφιο,
η εταιρία ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος αναφο-
ρικά µε τη συµµόρφωσή της προς τις συστάσεις του
προηγούµενου εδαφίου.

12. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος:
α. διαπιστώσει ότι η εταιρία συµµορφώθηκε µε συστά-

σεις της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου, ανακα-
λεί την πράξη περί αναστολής της άδειας και ενηµερώ-
νει γραπτώς την εταιρία,
β. διαπιστώσει ότι η εταιρία δεν συµµορφώθηκε πλή-

ρως µε τις συστάσεις της παραγράφου 11, είτε παρατεί-
νει την περίοδο αναστολής της άδειας και προβαίνει σε
νέες συστάσεις είτε ενεργοποιεί την διαδικασία ανάκλη-
σης της άδειας.
Κατά την περίοδο αναστολής της άδειας, η εταιρία δύ-

ναται να συνεχίσει τις λειτουργίες της που αφορούν στη
διαχείριση των υφιστάµενων υποχρεώσεων αλλά δεν ε-
πιτρέπεται να προβαίνει σε σύναψη νέων συµβάσεων
διαχείρισης απαιτήσεων ή µεταβίβασης απαιτήσεων
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προς αυτήν.
13. 1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακαλεί τη, δυνάµει

των διατάξεων του παρόντος νόµου, χορηγηθείσα άδεια,
εάν η εταιρία:
α. εξασφάλισε την άδεια βάσει ψευδών ή παραπλανη-

τικών στοιχείων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά πα-
ράβαση των διατάξεων της παρούσης ή υπέβαλε, γνω-
στοποίησε ή άλλως δηµοσιοποίησε µε οποιονδήποτε
τρόπο ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ψευδή
ή παραπλανητικά στοιχεία ή έντυπα,
β. δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις λειτουργίας

της,
γ. έχει διαπράξει παραβάσεις του παρόντος νόµου ή

των Πράξεων που εκδόθηκαν από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος ή αυτών που εκδίδονται βάσει του παρόντος νό-
µου ή/και έχει διαπράξει κατ’ εξακολούθηση τέτοιες πα-
ραβάσεις,
δ. χρησιµοποιείται ως µέσο για νοµιµοποίηση εσόδων

από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδοτεί ε-
γκληµατικές δραστηριότητες.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης χορηγηθείσας άδειας δυ-
νάµει των διατάξεων του παρόντος νόµου, η εταιρία
παύει πάραυτα να προβαίνει σε σύναψη νέων συµβάσε-
ων διαχείρισης απαιτήσεων ή µεταβίβασης σε αυτήν α-
παιτήσεων προς αυτήν.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης χορηγηθείσας άδειας δυ-
νάµει των διατάξεων του παρόντος νόµου, η εταιρία ο-
φείλει εντός ενός (1) µήνα να υποβάλει στην Τράπεζα
της Ελλάδος για έγκριση σχέδιο δράσης για τον τερµα-
τισµό της δραστηριότητάς της.

4. Εταιρία της οποίας η άδεια έχει ανακληθεί, παραµέ-
νει υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος µέχρις
ότου ολοκληρωθεί η υλοποίηση του σχεδίου δράσης
τερµατισµού δραστηριοτήτων που έχει εγκριθεί από την
Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος σε περίπτωση που εταιρία
του παρόντος νόµου, παραβαίνει τις διατάξεις των υπο-
παραγράφων 2 και 3 της παρούσας παραγράφου, αφού
προηγουµένως καλέσει την εταιρία σε ακρόαση, δύναται
να της επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο το οποίο δεν υπερ-
βαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

14. Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τις δραστηριό-
τητες των εταιριών της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου µε στόχο τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας στη χώρα.

15. 1. Κάθε εταιρία που εξαγοράζει απαιτήσεις από µη
εξυπηρετούµενα δάνεια ή/και πιστώσεις, οφείλει να δια-
τηρεί ανά πάσα στιγµή ελάχιστο καταβληθέν µετοχικό
κεφάλαιο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

2. Το µετοχικό κεφάλαιο της παραπάνω εταιρίας επι-
τρέπεται να µειωθεί κάτω από το προβλεπόµενο στο
προηγούµενο εδάφιο ελάχιστο όριο, εφόσον υπάρχει ε-
γκεκριµένο από την Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο δρά-
σης για τον τερµατισµό της δραστηριότητας αυτής.

16. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τη διεξαγωγή των
εποπτικών της λειτουργιών, κρίνει αιτιολογηµένα ότι ο-
ποιοδήποτε µέλος του διοικητικού οργάνου της εταιρίας
είναι ανίκανο ή/και ακατάλληλο να ενεργεί ως µέλος δι-
οικητικού οργάνου, µε βάση τα κριτήρια που καθορίζο-
νται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα
µε την παράγραφο 23 του παρόντος άρθρου δύναται να
διατάξει εγγράφως όπως το πρόσωπο αυτό παύσει να ε-
νεργεί ως µέλος διοικητικού οργάνου της εν λόγω εται-
ρίας.

17. 1. Κάθε εταιρία που έχει άδεια λειτουργίας σε ι-

σχύ, βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υπο-
βάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αντίγραφο του ισολο-
γισµού, του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως και
οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες η Τράπεζα της Ελλά-
δος θεωρεί απαραίτητες για τους σκοπούς της άσκησης
του προληπτικού ελέγχου και εποπτείας.

2. Με Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται ο
τρόπος, η συχνότητα, οι ηµεροµηνίες υποβολής και ανα-
φοράς, καθώς και το είδος της απαιτούµενης πληροφό-
ρησης του παραπάνω εδαφίου.

18. Κάθε εταιρία αδειοδοτηµένη σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος οφείλει, κατόπιν κλήσεως της Τρά-
πεζας της Ελλάδος να επιτρέψει σε εξουσιοδοτηµένους
προς το σκοπό αυτόν υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελ-
λάδος να εισέλθουν στα κτίρια της για να διερευνήσουν
τις εργασίες και τις δραστηριότητές της και να θέσει στη
διάθεσή τους οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα ή αρχεία,
ή/και να διαβιβάσει στην Τράπεζα της Ελλάδος οποιεσ-
δήποτε πληροφορίες η τελευταία κρίνει αναγκαίες για
την άσκηση των εποπτικών δραστηριοτήτων αυτής δυνά-
µει των διατάξεων του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβα-
νοµένων πληροφοριών σχετικά µε τα στοιχεία ενεργητι-
κού και παθητικού και ιδίως έγγραφα και αρχεία αναφο-
ρικά µε το χαρτοφυλάκιο των µεταβιβασθεισών σε αυτήν
απαιτήσεων.

19. Κάθε εταιρία αποζηµιώνει την Τράπεζα της Ελλά-
δος για όλα τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε τη διεξα-
γωγή των εποπτικών της λειτουργιών δια της καταβολής
σε αυτήν ετήσιου τέλους, του οποίου το ύψος, ο χρόνος
και ο τρόπος καταβολής θα προσδιοριστούν µε Πράξη
της Τράπεζας της Ελλάδος.

20. Οι εταιρίες του παρόντος άρθρου δύνανται, αναλο-
γικά εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 9 παρ.
2α. του ν. 4261/2014 (Α΄107), να λαµβάνουν άδεια από
την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να χορηγούν
νέα δάνεια ή πιστώσεις σε δανειολήπτες, δάνεια ή/και
πιστώσεις των οποίων έχουν εξαγοράσει, µε αποκλειστι-
κό σκοπό την αναχρηµατοδότηση των δανείων τους. Οι
Εταιρείες Διαχείρισης δύνανται να χορηγούν νέα δάνεια
µόνο µε την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του κυρίου
των απαιτήσεων.

21. Το επαγγελµατικό απόρρητο του δικαιούχου των υ-
πό διαχείριση απαιτήσεων έναντι των δανειοληπτών αί-
ρεται στις σχέσεις του µε την Εταιρεία Διαχείρισης, στο
µέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για
τις ανάγκες της διαχείρισης.

22. Οι εταιρίες του παρόντος νόµου θεωρούνται προ-
µηθεύτριες κατά την έννοια του ν. 2251/1994 (Α΄191),
διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία περί Προστασίας
Καταναλωτή, όπως αυτή κάθε φορά εφαρµόζεται και ι-
σχύει, και λαµβάνουν ειδική µέριµνα για κοινωνικά ευπα-
θείς οµάδες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, όπως
ενδεικτικά ο Κώδικας Δεοντολογίας του ν. 4224/2013
(Α΄288).

23. Με Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος εξειδικεύο-
νται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και
όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη χορήγηση της ά-
δειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

24. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδί-
δονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου υπόκεινται
σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας. Εξαιρούνται οι αποφάσεις της υποπαραγρά-
φου 5 της παραγράφου 13 οι οποίες υπόκεινται σε προ-
σφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

3



Άρθρο 2
Συµβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης

1. Στις εταιρίες του άρθρου 1 του παρόντος νόµου δύ-
ναται να ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από συµβά-
σεις δανείων ή/και πιστώσεων, οι οποίες δεν εξυπηρε-
τούνται για διάστηµα µεγαλύτερο των ενενήντα (90) η-
µερών. Απαιτήσεις από δάνεια ή/και πιστώσεις που εξυ-
πηρετούνται δύνανται να ανατίθενται προς διαχείριση
µόνο µαζί µε απαιτήσεις κατά των ίδιων οφειλετών οι ο-
ποίες υπάγονται στο προηγούµενο εδάφιο.

2. Η σύµβαση ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπόκειται σε συ-
στατικό έγγραφο τύπο και καθορίζει κατ’ ελάχιστον τα α-
κόλουθα:
α. Τις προς διαχείριση απαιτήσεις και το στάδιο µη ε-

ξυπηρέτησης που έχει περιέλθει κάθε µια εξ αυτών.
β. Το περιεχόµενο της διαχείρισης, το οποίο µπορεί να

συνίσταται ιδίως στη νοµική και λογιστική παρακολούθη-
ση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγµατεύσεων µε
τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη
σύναψη συµβάσεων συµβιβασµού κατά την έννοια των
άρθρων 871-872 ΑΚ ή ρύθµισης και διακανονισµού οφει-
λών σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θε-
σπισθεί µε την υπ’ αριθµ. 116/25.8.2014 απόφαση της Ε-
πιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4224/2013, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς
και σε κάθε άλλη πράξη διαχείρισης στο πλαίσιο της ι-
σχύουσας νοµοθεσίας. Αντίγραφο της συµβάσεως κοι-
νοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
γ. Την καταβλητέα αµοιβή διαχείρισης, η οποία σε κά-

θε περίπτωση δεν µπορεί να µετακυλύεται στον υπόχρεο
καταβολής της απαίτησης.

3. Το ελάχιστο περιεχόµενο της σύµβασης ανάθεσης
διαχείρισης κατά την προηγούµενη παράγραφο δύναται
να εξειδικεύεται περαιτέρω µε απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδος. Με όµοιες αποφάσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος µπορεί επίσης να συµπληρώνεται το ελάχιστο
περιεχόµενο της σύµβασης. Οι συµβάσεις ανάθεσης δια-
χείρισης υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος πριν ισχύσουν.

4. Οι εταιρίες διαχείρισης νοµιµοποιούνται, ως µη δι-
καιούχοι διάδικοι, να εγείρουν κάθε ένδικο βοήθηµα και
να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την
είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να
κινούν, παρίστανται ή συµµετέχουν σε προπτωχευτικές
διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφε-
ρεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδι-
κής διαχείρισης των άρθρων 61 επ. του ν. 4307/2014.Ε-
φοσον οι εταιρίες συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε δίκη
µε την ιδιότητα του µη δικαιούχου διαδίκου το δεδικα-
σµένο της απόφασης ισχύει υπέρ και κατά του δικαιού-
χου της απαίτησης.

5. Οι εταιρίες διαχείρισης δύνανται για τους σκοπούς
του παρόντος νόµου, να προσλαµβάνουν Εταιρείες Ενη-
µέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσµες Οφειλές, που
λειτουργούν σύµφωνα µε το ν. 3758/2009, η αντίστοιχου
σκοπού εταιρίες που λειτουργούν σε κράτος-µέλος της
Ε.Ε. ή κράτος του ΕΟΧ. Οι εταιρείες του παρόντος νό-
µου κατά τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανεί-
ων οφείλουν να ακολουθούν τις ρυθµίσεις του ν. 3758/
2009.

Άρθρο 3
Συµβάσεις πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων

από συµβάσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων και πιστώσεων

1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λει-
τουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα εγκατεστη-
µένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµά-
των που εδρεύουν εκτός Ελλάδος και οι εταιρίες ειδικού
σκοπού του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 (Α΄157) και οι Ε-
ταιρίες Μεταβίβασης Απαιτήσεων του παρόντος νόµου,
δύνανται να πωλούν και µεταβιβάζουν σε πιστωτικά και
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και Εταιρίες Μεταβίβασης Α-
παιτήσεων του παρόντος νόµου, απαιτήσεις τους από
συµβάσεις χορήγησης κάθε µορφής δανείων και πιστώ-
σεων, τα οποία έχουν καθυστέρηση µεγαλύτερη των ε-
νενήντα (90) ηµερών.

2. Η σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπάγεται σε
συστατικό έγγραφο τύπο και αντικείµενό της µπορεί να
είναι µεµονωµένες απαιτήσεις ή οµάδες απαιτήσεων κα-
τά οποιουδήποτε δανειολήπτη, µη εφαρµοζοµένου στην
περίπτωση αυτή του άρθρου 479 ΑΚ. Σε περίπτωση πώ-
λησης οµάδας απαιτήσεων κατά του ίδιου του δανειολή-
πτη, δύνανται να περιληφθούν σε αυτήν και απαιτήσεις
από συµβάσεις χορήγησης κάθε µορφής δανείων και πι-
στώσεων που εξυπηρετούνται κανονικά µε την προϋπό-
θεση ότι στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται απαιτήσεις
από συµβάσεις χορήγησης δανείων και πιστώσεων που
δεν εξυπηρετούνται. Άλλα δικαιώµατα, ακόµα αν δεν α-
ποτελούν παρεπόµενα δικαιώµατα κατά την έννοια του
άρθρου 458 ΑΚ, εφόσον συνδέονται µε τις µεταβιβαζό-
µενες απαιτήσεις, µπορούν να µεταβιβάζονται µαζί µε
αυτές. Η πώληση των µεταβιβαζόµενων απαιτήσεων διέ-
πεται από τις διατάξεις του άρθρου 513 επ. ΑΚ, η δε µε-
ταβίβαση από τις διατάξεις των άρθρων 455 επ. ΑΚ, εφό-
σον οι διατάξεις αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.

3. Αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς
πώληση απαιτήσεις της παραγράφου 1 είναι, από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, να έχει προσκληθεί µε εξώ-
δικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής εντός
δώδεκα (12) µηνών προ της προσφοράς να ρυθµίσει ή
διακανονίσει τις οφειλές του. Εξαιρούνται απαιτήσεις ε-
πίδικες ή επιδικασθείσες και απαιτήσεις κατά οφειλετών
µη συνεργάσιµων κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2
του ν. 4224/2013, όπως αυτοί ισχύουν.

4. Η σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης της παραγρά-
φου 1 καταχωρίζεται σε περίληψη που περιέχει τα ου-
σιώδη στοιχεία αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν. 2844/2000 (Α΄ 220), και τυχόν συµφωνίες µεταξύ µε-
ταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύµατος ή εταιρίας ειδικού
σκοπού του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 και δανειολη-
πτών περί ανεκχώρητου των µεταξύ τους απαιτήσεων
δεν αντιτάσσονται στον εκδοχέα. Από την καταχώριση
της σχετικής σύµβασης επέρχεται η µεταβίβαση των πω-
λούµενων απαιτήσεων του µεταβιβάζοντος πιστωτικού ι-
δρύµατος. Ο εκχωρητής θεωρείται αντίκλητος του εκδο-
χέα για οποιαδήποτε κοινοποίηση σχετίζεται µε τη µετα-
βιβασθείσα απαίτηση.

5. Απαραίτητη είναι η καταχώριση της σύµβασης αυ-
τής στο δηµόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000.
Αναγγελία της καταχώρισης γίνεται προς τους οφειλέ-
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τες και τους εγγυητές, µε κάθε πρόσφορο µέσο. Πριν α-
πό την καταχώριση δεν αποκτώνται έναντι τρίτων δικαι-
ώµατα που απορρέουν από τη µεταβίβαση απαιτήσεων
της παραγράφου 1. Καταβολή προς το πιστωτικό ίδρυµα
ή την εταιρία ειδικού σκοπού του άρθρου 10 του ν.
3156/2003 (Α΄157) πριν από την αναγγελία ελευθερώνει
τον δανειολήπτη έναντι του µεταβιβάζοντος και των ελ-
κόντων δικαιώµατα από την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος νόµου.

6. Καταπιστευτική µεταβίβαση των απαιτήσεων του πι-
στωτικού ιδρύµατος ή της εταιρίας ειδικού σκοπού του
άρθρου 10 του ν. 3156/2003 δεν επιτρέπεται και οποιοσ-
δήποτε καταπιστευτικός όρος δεν ισχύει. Επιτρέπεται η
αναπροσαρµογή ή πίστωση του τιµήµατος της πώλησης
και η υπαναχώρηση από τη σύµβαση πώλησης κατά τους
όρους της σχετικής συµβάσεως και τις διατάξεις των άρ-
θρων 513 επ. ΑΚ.

7. Αν η µεταβιβαζόµενη απαίτηση του πιστωτικού ιδρύ-
µατος ή της εταιρείας ειδικού σκοπού του άρθρου 10 του
ν. 3156/2003 ασφαλίζεται µε υποθήκη ή προσηµείωση υ-
ποθήκης ή ενέχυρο ή άλλο παρεπόµενο δικαίωµα ή προ-
νόµιο, το οποίο έχει υποβληθεί σε δηµοσιότητα µε κατα-
χώριση σε δηµόσιο βιβλίο ή αρχείο, για τη σηµείωση της
µεταβολής του δικαιούχου είναι απαραίτητη η καταχώρι-
ση της βεβαίωσης στο δηµόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του
ν. 2844/2000 και σχετική µνεία σε περίληψη του εµπράγ-
µατου βάρους, του παρεπόµενου δικαιώµατος ή του προ-
νοµίου. Από την καταχώριση για κάθε ενέχυρο σε σχέση
µε τις µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύ-
µατος ή της εταιρείας ειδικού σκοπού του άρθρου 10 του
ν. 3156/2003 επέρχονται τα αποτελέσµατα των άρθρων
39 και 44 του ν.δ. 17.7/13.8.1923.

8. Στις περιπτώσεις πώλησης και µεταβίβασης απαιτή-
σεων του παρόντος νόµου, καθώς και σε περιπτώσεις α-
νάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και
δικονοµική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή.

9. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές
συµβάσεις και πιστώσεις, τις δανειακές συµβάσεις µε υ-
ποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και
τα δάνεια και τις πιστώσεις προς σε µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση
2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου
2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα
δάνεια µε εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου, µέχρι την
15η Φεβρουαρίου 2016. Το εφαρµοστικό πλαίσιο της µε-
ταβίβασης των παραπάνω κατηγοριών απαιτήσεων θα
καθοριστεί νοµοθετικά καταλλήλως.

Άρθρο 4

Η µη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την εκτέλεση ο-
ποιασδήποτε δαπάνης, των απαιτούµενων από το νόµο
πράξεων και στοιχείων δηµοσίων συµβάσεων, που αφο-
ρούν σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα και ενέργειες τε-
χνικής βοήθειας / υποστήριξης της εφαρµογής των προ-
γραµµατικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, δεν ε-
πηρεάζει τη νοµιµότητα, την κανονικότητα και την επιλε-
ξιµότητα των σχετικών δαπανών. Τα ανωτέρω στοιχεία
θα πρέπει να καταχωρηθούν από το αρµόδιο όργανο µέ-
χρι και τις 31.1.2016. Σε διαφορετική περίπτωση θα ε-
φαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσιονοµι-
κών διορθώσεων και ανακτήσεων.

Άρθρο 5

1. Η παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροπο-
ποιείται ως ακολούθως:
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχί-

ζει από την 29η Φεβρουαρίου 2016, εκτός αν ορίζεται
άλλως στις επιµέρους διατάξεις αυτού.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Η παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 τροπο-
ποιείται ως ακολούθως:

8. Η δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 152 του παρόντος νόµου, αντικαθιστά
την υποχρέωση δηµοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσε-
ως. Η δηµοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακη-
ρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυ-
βερνήσεως εξακολουθεί να ισχύει έως την έναρξη ι-
σχύος του άρθρου 152 και καταλαµβάνει και τις προκη-
ρύξεις που θα έχουν αποσταλεί στην Επίσηµη Εφηµερί-
δα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι την προηγούµενη της
έναρξης ισχύος του άρθρου 152.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Οι παράγραφοι 1-11 του άρθρου 2 του ν. 2286/
1995 καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου. Κατ’ εξαίρεση εξακολουθούν να ισχύουν µόνο
για το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014
και προγενέστερων αυτού.»

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 13, µετά
τις λέξεις «π.δ. 98/1996» τίθεται κόµµα και προστίθεται η
φράση «την οποία δύνανται να εφαρµόζουν αναλογικά
και οι Περιφέρειες».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε Υπουργείο δύναται να συνιστάται Ειδική

Υπηρεσία µε την ονοµασία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ»,
στην οποία προστίθεται η ονοµασία κάθε Υπουργείου.
Σε κάθε Υπουργείο στο οποίο, βάσει του π.δ. 73/2015

(Α΄ 116), προβλέπεται θέση Αναπληρωτή Υπουργού, δύ-
ναται επίσης να συνιστάται Ειδική Υπηρεσία µε την ονο-
µασία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ» στην οποία προστίθεται η
ονοµασία του Υπουργείου και του Τοµέα αρµοδιότητας
του Αναπληρωτή Υπουργού.
Οι ως άνω Επιτελικές Δοµές δεν εντάσσονται στον ορ-

γανισµό του οικείου Υπουργείου. Με την απόφαση της
παρ. 3 του άρθρου 58 του παρόντος νόµου υπάγονται
στον καθ΄ ύλην αρµόδιο Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουρ-
γό, Γενικό ή Αναπληρωτή Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα κα-
τά περίπτωση.»

3. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως ακολούθως:
«α) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών

Δράσεων, η οποία συστάθηκε µε την κ.υ.α. 10756/
9.10.2002 (Β΄1343) όπως ισχύει, µετονοµάζεται σε «Επι-
τελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, Τοµέα Παιδείας».»
β) Η παράγραφος 12 αναριθµείται ως 13 και προστίθε-

ται νέα παράγραφος 12 ως εξής:
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«12. Στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία µε την ονοµασία
«Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Τοµέα Υποδοµών και Μεταφορών».»

4. Στο τέλος του άρθρου 53 προστίθεται νέα παράγρα-
φος 6 ως εξής:

«Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Δρά-
σεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
στους Τοµείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυ-
ξης και Καινοτοµίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), η οποία συστάθηκε µε
την κ.υ.α. 15137/30.7.2008 (Β΄ 1540), όπως ισχύει, δύνα-
ται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού ή του οικείου Περιφερειάρχη, να αναλαµ-
βάνει τη διαχείριση µέρους τοµεακού ή περιφερειακού
ΕΠ αντιστοίχως, ή συγκεκριµένα καθήκοντα της Διαχει-
ριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για δράσεις κρατικών ε-
νισχύσεων στους τοµείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτοµίας για την ΠΠ 2014-2020, επι-
προσθέτως των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στην
κοινή υπουργική απόφαση σύστασης και στις τυχόν απο-
φάσεις εκχώρησης αρµοδιοτήτων Ενδιάµεσου Φορέα
Διαχείρισης για την ΠΠ 2007-2013.»

5. Στο τέλος του άρθρου 59 προστίθενται παράγραφοι
19 και 20 ως εξής:

«19. Προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης και κάθε άλλη
αναγκαία πράξη που αφορά στη διαχείριση πράξεων στο
πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 που εκδόθηκαν, α-
πό τις 23.12.2014 και µέχρι τις 30.1.2015, από το προ της
ισχύος του ν. 4314/2014 κατά περίπτωση όργανο διαχεί-
ρισης ή εποπτείας της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ
2007-2013, είναι νόµιµες.»

«20. Για τις Ειδικές Υπηρεσίες που συστήνονται ή συγ-
χωνεύονται ή αναδιαρθρώνονται σύµφωνα µε τον παρό-
ντα νόµο και µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 39, οι αποφάσεις του άρθρου 58
παράγραφοι 1 και 3 δύνανται να περιλαµβάνουν διατά-
ξεις για τα τυπικά, ουσιαστικά ή/και πρόσθετα προσόντα
των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών και των Μονάδων
τους και των στελεχών, εφόσον δεν υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου. Οι δια-
τάξεις περί προσόντων προϊσταµένων Ειδικών Υπηρε-
σιών και Μονάδων που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω
αποφάσεις ισχύουν έως την έκδοση της απόφασης της
παραγράφου 2 του άρθρου 39.»

6. Η παρ. 3 του άρθρου 70 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ

και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας ορίζονται οι ΕΥΔ ΠΑΑ
και ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, αντίστοιχα, δια των αρµοδίων µονάδων
τους, καθώς και η ΜΟΔ Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται να ορίζο-
νται και άλλοι δικαιούχοι τεχνικής βοήθειας των ανωτέ-
ρω προγραµµάτων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μισθολογικές ρυθµίσεις των υπαλλήλων του Δηµοσί-
ου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

πρώτου και δεύτερου βαθµού, των Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες µισθολογικές διατάξεις.

Άρθρο 7
Πεδίο εφαρµογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι µόνιµοι
και δόκιµοι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υ-
πάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισµένου χρόνου:

α) των φορέων της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της

περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/
2014 (Α΄ 143),
γ) των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.),
δ) των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

πρώτου και δεύτερου βαθµού,
ε) των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.),
στ) των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου

(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε
Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµό-
σιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού
και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επι-
χορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους,
συµπεριλαµβανοµένων των Κέντρων Πρόληψης των Ε-
ξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας,
ζ) των Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισµών και Ανώ-

νυµων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο ε-
φαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/
2005 (Α΄314),
η) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης,
θ) οι υπάλληλοι της Γραµµατείας των Δικαστηρίων και

Εισαγγελιών, των Έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και
Κτηµατολογικών Γραφείων της χώρας,
ι) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι µόνιµοι αγροτι-

κοί ιατροί,
ια) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότε-

ρα οριζόµενα στον Κανονισµό της,
ιβ) οι υπάλληλοι και το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό

των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυ-
ποποίησης και Ελέγχων,
ιγ) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήµων και Κοι-

νοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων
(Π.Ε.Δ.) της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝ.Π.Ε), 
ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισµών

Εγγείων Βελτιώσεων,
ιε) οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

(Ε.Υ.Π.),
ιστ) το προσωπικό των νοµικών προσώπων της Ανατο-

λικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξοµοιού-
µενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.
3801/2009 (Α΄163) των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και
κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών,
που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
ιζ) οι µετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύµβουλοι και

συνεργάτες, καθώς και οι επιστηµονικοί συνεργάτες της
Γενικής Γραµµατείας του Πρωθυπουργού, της Γενικής
Γραµµατείας της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραµµατείας
Συντονισµού, των Πολιτικών Γραφείων των µελών της
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Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρω-
τών Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων των Υπουργείων,
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των αιρετών οργά-
νων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και
των Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων
ή Διευθυνόντων Συµβούλων των νοµικών προσώπων
που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος,
ιη) τα µέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-

σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., µέχρι την έκδοση του προ-
εδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και
ιθ) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση πά-

γιας και περιοδικής έµµισθης εντολής στους φορείς που
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος:
α) το ναυτικό προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Θα-

λασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 28,
β) το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. µε την επι-

φύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28,
γ) οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζο-

νται στις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 3205/2003 (Α΄
297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι εν
γένει αµειβόµενοι µε ειδικά µισθολόγια, µε την επιφύλα-
ξη των διατάξεων των άρθρων 15 και 28,
δ) οι Δηµόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισµοί και Ανώνυ-

µες Εταιρείες (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται, κατά την ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, στο πεδίο εφαρ-
µογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν.
3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28.
ε) το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

(Ε.Υ.Π.) µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
28.

Άρθρο 8
Αποσύνδεση µισθού - βαθµού

1. Το προσωπικό της παραγράφου 1 του προηγούµε-
νου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθµό που
κάθε φορά κατέχει, σε µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.), ό-
πως αυτά ορίζονται στο επόµενο άρθρο.

2. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και
έχουν το ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο δικαιούνται το βασι-
κό µισθό που αντιστοιχεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον
κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους.

Άρθρο 9
Μισθολογικά κλιµάκια και κατάταξη των υπαλλήλων

1. Τα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων των
κατηγοριών:

- Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) µε πτυχίο ή δί-
πλωµα Πανεπιστηµίου ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών αλ-
λοδαπής,

-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µε πτυχίο ή δίπλω-
µα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) της η-
µεδαπής ή ισότιµο Σχολών ηµεδαπής ή αλλοδαπής,

- Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και
- Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
ορίζονται ως εξής:
Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγο-

ριών Τ.Ε. και Π.Ε. και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλή-
λους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε.. Οι υπάλληλοι των

κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. εξελίσσονται σε αυτά µε εισα-
γωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των
κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και κα-
ταληκτικό το Μ.Κ. 13.

2. Υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. ή Π.Ε. χωρίς πτυχίο
ή δίπλωµα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Τ.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) α-
ντίστοιχα, ή ισότιµο µε αυτά, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της
Δ.Ε. κατηγορίας µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 2 αυτής.

3. α. Κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί
µετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανή-
κουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος κατά έξι
(6) Μ.Κ..
β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούµενης περίπτω-

σης πραγµατοποιείται µόνο όταν το περιεχόµενο των
µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές µε το α-
ντικείµενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύ-
πτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή
την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισµό
της Υπηρεσίας. Για τη συνδροµή ή όχι της προϋπόθεσης
αυτής αποφαίνεται το αρµόδιο, για την αναγνώριση των
τίτλων αυτών, όργανο. Επί της απόφασης αυτής δύναται
να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επι-
τροπή του Α.Σ.Ε.Π., η οποία συστήνεται µε απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η
νέα κατάταξη και τα οικονοµικά αποτελέσµατα αυτής ι-
σχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αί-
τησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατη-
γορίας που ανήκουν µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 6. Στην περί-
πτωση αυτών που αποφοίτησαν µε άριστα αναγνωρίζε-
ται ένα (1) επιπλέον έτος για τη µισθολογική τους εξέλι-
ξη.
δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων

των περιπτώσεων α΄ και γ΄, οι υπάλληλοι εξελίσσονται
στα Μ.Κ. που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπου-
δών.

4. Οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων, οι Περιφε-
ρειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και οι Συντονι-
στές των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, οι Επιθεωρητές
- Ελεγκτές Δηµόσιας Διοίκησης καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας τους, κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της
κατηγορίας τους, πολλαπλασιαζόµενου του αντίστοιχου
βασικού µισθού µε το συντελεστή 1,2.
Το ανωτέρω ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστε-

ρη µονάδα ευρώ.
5. α. Οι Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων κατατάσσο-

νται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, πολλα-
πλασιαζόµενου του αντίστοιχου βασικού µισθού µε το
συντελεστή 1,5.
β. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς και οι Ειδικοί

Γραµµατείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτι-
κό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, πολλαπλασιαζόµενου του
αντίστοιχου βασικού µισθού µε το συντελεστή 1,3.
γ. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου

και 2ου βαθµού λαµβάνουν το εβδοµήντα τοις εκατό
(70%) και εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) αντίστοιχα του
βασικού µισθού του Ειδικού Γραµµατέα.
Τα ανωτέρω ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέ-

στερη µονάδα ευρώ.
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6. α. Οι Διευθυντές των πολιτικών γραφείων των µε-
λών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών κατατάσσο-
νται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας.
β. Οι ειδικοί σύµβουλοι των Γενικών Γραµµατειών του

Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραµ-
µατείας Συντονισµού, των λοιπών µελών της Κυβέρνη-
σης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενι-
κών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, καθώς και των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής :
οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της
κατηγορίας τους, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο
Μ.Κ. 16 της κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους. Οι
λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους.
γ. Οι ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραµµατειών του

Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών µελών
της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Ανα-
πληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων,
καθώς και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, κατατάσ-
σονται ως εξής:
Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15

της κατηγορίας τους, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο
Μ.Κ. 14 της κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους. Οι κά-
τοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο
Μ.Κ. 11 της κατηγορίας τους. Οι λοιποί κατατάσσονται
στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας που ανήκουν.
δ. Οι λοιποί µετακλητοί κατατάσσονται σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 3.
7. Οι µηνιαίες αποδοχές των προϊσταµένων των ειδι-

κών γραφείων της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού,
της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και της Γενι-
κής Γραµµατείας Συντονισµού, είναι ίσες µε αυτές των
υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1ου βαθµού.

8. Οι ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστη-
µονικοί συνεργάτες των Περιφερειών της χώρας κατα-
τάσσονται ως εξής:

Οι ειδικοί σύµβουλοι στο Μ.Κ.10 της Π.Ε. κατηγορίας.
Οι ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 9 της Π.Ε. κατηγορίας
και οι επιστηµονικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 11 της Π.Ε.
κατηγορίας.

9. Οι ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστη-
µονικοί συνεργάτες των Δήµων και των Συνδέσµων Δή-
µων κατατάσσονται ως εξής:
α. για Δήµους µέχρι 20.000 κατοίκους.
i. Ειδικοί Σύµβουλοι στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.
ii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατη-

γορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 1 της Π.Ε. κατηγορίας.
β. για Δήµους µέχρι από 20.000 έως 100.000 κατοί-

κους.
i. Ειδικοί Σύµβουλοι στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας.
ii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατη-

γορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας.
γ. για Δήµους µέχρι από 100.000 κατοίκους και άνω.
i. Ειδικοί Σύµβουλοι στο Μ.Κ. 7 της Π.Ε. κατηγορίας.
ii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατη-

γορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.
10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση

πάγιας και περιοδικής έµµισθης εντολής στους φορείς

που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσο-
νται ως εξής:
α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε.

κατηγορίας,
β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατη-

γορίας και
γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της Π.Ε.

κατηγορίας.
Για τους ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις

του άρθρου 11.

Άρθρο 10
Μισθολογικά κλιµάκια εισόδου στην Υπηρεσία

1. Ο διοριζόµενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρε-
σία µε το εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο της κατηγο-
ρίας στην οποία ανήκει ή στο µισθολογικό κλιµάκιο, που
προβλέπεται από τις διατάξεις του προηγούµενου άρ-
θρου.

2. Όπου από ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλέπεται
η πλήρωση της θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας
µε απευθείας διορισµό, απόσπαση, τοποθέτηση ή διάθε-
ση, ο διοριζόµενος στη θέση αυτή εισέρχεται στην Υπη-
ρεσία µε το µισθολογικό κλιµάκιο της οικείας κατηγορίας
και κλάδου, το οποίο αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας της
θέσης που καταλαµβάνει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κά-
θε φορά διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος µισθολογικής εξέλιξης

1. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων
των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο µισθολογικό
κλιµάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής:
α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε.

υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο.
β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε.

υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο.
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.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέ-
λιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος, στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 9 του
παρόντος, λαµβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε
φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών -
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορι-
σµένου χρόνου.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των α-

νωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να µην έχουν ήδη χρησιµο-
ποιηθεί για τη χορήγηση καµίας άλλης οικονοµικής πα-
ροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγµατο-

ποιείται µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλ-
λου αρµοδίου οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα
ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αί-
τησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
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Άρθρο 12
Προωθηµένη µισθολογική εξέλιξη

1. Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύµφω-
να µε τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων
διατάξεις, βαθµολογούνται µε άριστα κατά µέσο όρο σε
τρεις (3) συνεχόµενες ετήσιες αξιολογήσεις, δύνανται
να εξελίσσονται ταχύτερα στη µισθολογική κλίµακα της
κατηγορίας τους, λαµβάνοντας ένα (1) επιπλέον µισθο-
λογικό κλιµάκιο.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών µετά από
πρόταση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης
καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της προ-
ωθηµένης µισθολογικής εξέλιξης, η οποία χορηγείται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα τα οποία απέχουν µεταξύ
τους τουλάχιστον τρία (3) έτη. Με την ίδια ή όµοια από-
φαση καθορίζεται το ποσοστό επί του αριθµού των υπαλ-
λήλων, το οποίο θα κυµαίνεται µεταξύ του 5% και 15%
του συνολικού αριθµού των υπαλλήλων που υπάγονται
στις διατάξεις του παρόντος νόµου, λαµβανοµένης υπό-
ψη της εκάστοτε δηµοσιονοµικής συγκυρίας.

3. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος κατά τη διαδικα-
σία αξιολόγησης, βαθµολογείται ως ανεπαρκής ή ακα-
τάλληλος για την υπηρεσία, διερευνάται η δυνατότητα
εφοδιασµού του µε επιπλέον κίνητρα διαρκούς επιµόρ-
φωσης ή άλλων δράσεων. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, µετά από τρεις (3), ετήσιες συνεχόµενες αξιολογή-
σεις, δύναται να αναστέλλεται η αυτόµατη µισθολογική
του εξέλιξη. Η ως άνω αναστολή έχει µέγιστη διάρκεια
έως ένα (1) έτος. Η σχετική απόφαση αναστολής θα πρέ-
πει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογηµένη, ενώ θα
υπόκειται σε ένσταση, που θα εξετάζεται από το αρµό-
διο υπηρεσιακό συµβούλιο.

4. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για όλους τους
φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νό-
µου και εφαρµόζουν τις σχετικές περί αξιολόγησης των
δηµοσίων υπαλλήλων διατάξεις. Εφαρµογή των διατάξε-
ων του παρόντος προβλέπεται και στους φορείς µε ανά-
λογες διατάξεις περί αξιολόγησης του προσωπικού
τους.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα εφαρµοστούν α-
πό 1.1.2018. Κατά την πρώτη εφαρµογή τους θα λη-
φθούν υπόψη οι ετήσιες αξιολογήσεις των δύο (2) προη-
γούµενων ετών, µε την προϋπόθεση της πλήρους εφαρ-
µογής των προβλεπόµενων περί της αξιολόγησης σχετι-
κών διατάξεων.

Άρθρο 13
Ορισµός αποδοχών

Οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου αποτε-
λούνται από το βασικό µισθό, τα επιδόµατα και τις παρο-
χές των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 19 σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και την προσωπι-
κή διαφορά του άρθρου 27.

Άρθρο 14
Βασικός µισθός

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ. 1 της Υ.Ε. κατη-
γορίας ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.

Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατη-
γορίας αυτής διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως

προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον
πολλαπλασιασµό των 780 ευρώ µε το συντελεστή
0,0551.
Το προστιθέµενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέ-

στερο ευρώ.
2. Οι βασικοί µισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δ.Ε.,

Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται µε βάση το ποσό των 780
ευρώ, πολλαπλασιαζόµενο µε τους παρακάτω συντελε-
στές, στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη µονάδα
ευρώ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Δ.Ε.  1,10

Τ.Ε.   1,33

Π.Ε.   1,40

Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως ά-
νω κατηγοριών διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέ-
σως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από
τον πολλαπλασιασµό του ποσού των 780 ευρώ µε τους
ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια µε το συντελεστή
0,0699 για τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατηγο-
ρία και 0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία.

Άρθρο 15
Οικογενειακή παροχή

1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων,
που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου, χο-
ρηγείται µηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα µε την
οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:

Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή
πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε
ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχι-
στον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα
(1) τέκνο, σε εβδοµήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο (2)
τέκνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία (3)
τέκνα, σε εκατόν εβδοµήντα (170) ευρώ συνολικά για
τέσσερα (4)τέκνα και προσαυξάνεται κατά εβδοµήντα
(70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προ-
ερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, ε-
φόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της
ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση
Εκπαίδευση.

2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώ-
τατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η παροχή δίδεται µόνο κατά τη
διάρκεια του ελάχιστου αριθµού των αναγκαίων για την
απονοµή των τίτλων σπουδών εξαµήνων, που προβλέπε-
ται από τον οργανισµό κάθε Σχολής και σε καµιά περί-
πτωση πέρα από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της η-
λικίας τους.

3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συµπλήρωσης
των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ηµέρα γέννη-
σης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους
γέννησής τους και, προκειµένου περί φοιτητών ή σπου-
δαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

4. Η παροχή του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται
στους Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων.
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Άρθρο 16
Επίδοµα θέσης ευθύνης

1. Στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων κατα-
βάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, µη-
νιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης οριζόµενο, κατά βαθµίδα
θέσης, ως εξής:

α) Προϊστάµενοι Διοίκησης:
αα) Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείου, χίλια τετρακόσια

(1.400) ευρώ.
αβ) Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείου και

Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείου, χίλια εκατόν πενήντα
(1.150) ευρώ.
αγ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου

και 2ου βαθµού, εξακόσια (600) και πεντακόσια πενήντα
(550) ευρώ αντίστοιχα.
αδ) Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονι-

στές Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, χίλια (1.000) ευρώ.
αε) Προϊστάµενοι Διευθύνσεων και Προϊστάµενοι των

πολιτικών γραφείων των µελών της κυβέρνησης και των
υφυπουργών, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
αστ) Προϊστάµενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενή-

ντα (350) ευρώ.
αζ) Προϊστάµενοι Τµηµάτων, διακόσια ενενήντα (290)

ευρώ.
β) Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης:
βα) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ.
ββ) Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα
(550) ευρώ.
βγ) Προϊστάµενοι Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής

Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαί-
δευσης, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
βδ) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυ-

κείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Προϊστάµενοι Γρα-
φείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
τριακόσια (300) ευρώ και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν
τουλάχιστον έξι (6) τµήµατα, τριακόσια πενήντα (350)
ευρώ. 
βε) Σχολικοί Σύµβουλοι προσχολικής αγωγής, δηµοτι-

κής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.
βστ) Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών,

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δηµοσίων Ι.Ε.Κ.,
Τετραθέσιων και άνω Δηµοτικών Σχολείων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9)
τµήµατα τριακόσια (300) ευρώ.
βζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών

Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τοµέων Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκ-
παιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέ-
ντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
βη) Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέ-

σιων Δηµοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών
Σταθµών, εκατό (100) ευρώ.

γ) Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της Ιατρικής και
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκοµείων, διακόσια
πενήντα (250) ευρώ.

2. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του εν λόγω επι-
δόµατος απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά

τους, κατά τη διάρκεια θεσµοθετηµένων αδειών, πλην
της κανονικής, για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα άνω
του ενός (1) µήνα, το επίδοµα θέσης ευθύνης καταβάλ-
λεται στον υπάλληλο που ασκεί νόµιµα χρέη αναπληρω-
τή, µέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα κα-
θήκοντά του.

3. Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊ-
σταµένου οργανικής µονάδας το ως άνω επίδοµα κατα-
βάλλεται στο νόµιµο αναπληρωτή, από την έναρξη της
αναπλήρωσης.

4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόµατος α-
πό δύο (2) βαθµίδες καταβάλλεται µόνο το ποσό που α-
ντιστοιχεί στην ανώτερη βαθµίδα.

5. Για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο.
του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, οι οποίοι κατέχουν
θέση ευθύνης που δεν αντιστοιχεί στα ανωτέρω οριζό-
µενα, εκδίδεται απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ε-
σωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρµό-
διου Υπουργού, µε την οποία οι εκάστοτε θέσεις ευθύ-
νης, σύµφωνα µε τον οργανισµό του φορέα, αντιστοιχί-
ζονται µε τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 1. Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής υ-
πουργικής απόφασης δεν είναι δυνατή η καταβολή του
συγκεκριµένου επιδόµατος.

Άρθρο 17
Αµοιβή συνδεόµενη µε την περιγραφή
και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας

1. Στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος, δύναται να χορηγείται αµοιβή η οποία
συνδέεται µε την περιγραφή και αξιολόγηση της θέσης
εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της
εν λόγω αµοιβής είναι η αναλυτική περιγραφή, βαθµολό-
γηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας του κάθε φο-
ρέα. Η περιγραφή, βαθµολόγηση και αξιολόγηση των θέ-
σεων εργασίας κάθε φορέα καθορίζεται µε Προεδρικό
Διάταγµα το οποίο θα εκδοθεί µετά από πρόταση του Υ-
πουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και του καθ’ ύλην αρµόδιου υπουργού, έως την 1.1.2018.

2. Το ύψος της αµοιβής της προηγούµενης παραγρά-
φου, η οποία συµψηφίζεται µε την τυχόν προσωπική δια-
φορά του άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και οι όροι και
οι προϋποθέσεις χορήγησής της καθορίζεται µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρ-
µόδιου Υπουργού.

Άρθρο 18
Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να
καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους που έ-
χουν οριστεί µε τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκ-
δοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, κα-
θώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32),
µε την επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του
σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νο-
µοθεσία έως τις 31.12.2017.

Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται για όσο διάστηµα οι υ-
πάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια, καθώς και σε βρα-
χυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ’ έτος.

10



Άρθρο 19
Επίδοµα αποµακρυσµένων - παραµεθορίων περιοχών

Το επίδοµα των αποµακρυσµένων - παραµεθορίων πε-
ριοχών της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξα-
κολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους που προέ-
βλεπε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του ίδιου ως
άνω νόµου, στο ίδιο ύψος και µε τις ίδιες προϋποθέσεις.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, η οποία θα
εκδοθεί µέχρι τις 31.3.2016 καθορίζονται εκ νέου οι πε-
ριοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επι-
δόµατος µε κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης λαµβανο-
µένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νη-
σιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.

Άρθρο 20
Αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζηµίωση

για εργασία προς συµπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου

Α. Αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου.

1. Η καθιέρωση µε αποζηµίωση εργασίας καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέ-
πεται µόνο για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνε-

ται µε απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, στην
οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που
δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην
εν λόγω απόφαση δεν απαιτείται η σύµπραξη του Υ-
πουργού Οικονοµικών, όπως προβλέπεται από τις ρυθµί-
σεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Για το προσωπικό των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων η

απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται
από το Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού η απόφα-

ση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το
Δήµαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα ή το εξουσιο-
δοτηµένο από αυτούς όργανο.
Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η από-

φαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από
το Διοικητικό Συµβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το ε-
ξουσιοδοτηµένο από αυτό όργανο.
Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρ-

χών (Α.Δ.Α.) αρµόδιος για την έκδοση απόφασης καθιέ-
ρωσης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού είναι ο
Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο.
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθµός των υ-

παλλήλων, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωρια-
κής απασχόλησής τους µέσα στα όρια των πιστώσεων
του Προϋπολογισµού τους, µη επιτρεποµένης της επιβά-
ρυνσης του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δηµοσιεύονται στην Εφηµερί-

δα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δηµοσίευσή
τους.
Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋ-

πολογισµού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες
ηµέρες είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του δια-
τάκτη, µε εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου

βαθµού.
2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υπο-

χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάµηνο, χωρίς να υ-
πάρχει η δυνατότητα αυξοµείωσης µεταξύ των δύο (2) ε-
ξαµήνων µέσα στο έτος, ως εξής:
α. Απογευµατινή υπερωριακή εργασία
Για απογευµατινή υπερωριακή εργασία µέχρι εκατόν

είκοσι (120) ανά υπάλληλο.
Για τα πληρώµατα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. οι ως ά-

νω ώρες ορίζονται µέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.
β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κα-

τά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες.
Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, για υπαλλή-
λους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει
νόµου είτε όλες τις ηµέρες του µήνα είτε σε δωδεκάωρη
ή εικοσιτετράωρη βάση, µέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες
για τις νυκτερινές και µέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, ανά υπάλληλο.
Για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού που ανή-

κει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν,
βάσει νόµου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες
ορίζονται µέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά υ-
πάλληλο.

3. Η ωριαία αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας των υ-
παλλήλων που απασχολούνται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και

µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο.
β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιµων ηµερών που πα-

ρέχεται από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το
ωροµίσθιο αυξηµένο τριάντα τοις εκατό (30%).
γ) Για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται

Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες:
αα) Από την 6η πρωινή µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ω-

ροµίσθιο αυξηµένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
ββ) Από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το ω-

ροµίσθιο αυξηµένο κατά σαράντα πέντε τοις εκατό
(45%).
Το ωροµίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκο-

στό (1/280) του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµα-
κίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.
Το ίδιο ωροµίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους, που δεν

υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι οποίοι απο-
σπώνται σε υπηρεσίες του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
και Ο.Τ.Α.. Ο υπολογισµός πραγµατοποιείται µε βάση το
µισθολογικό κλιµάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας
τους, σε συνάρτηση µε τα τυπικά τους προσόντα.
Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζηµίω-

σης στους Γενικούς και στους Αναπληρωτές Γενικούς
Γραµµατείς Υπουργείου, στους Ειδικούς Γραµµατείς Υ-
πουργείου.
Επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους Α1, 2 και
3, στους ειδικούς συµβούλους, ειδικούς συνεργάτες και
επιστηµονικούς συνεργάτες των Αποκεντρωµένων Διοι-
κήσεων και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού.
Β. Αποζηµίωση για εργασία προς συµπλήρωση του υ-

ποχρεωτικού ωραρίου.
1. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας µε αποζηµίωση

κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιµες ηµέρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής ε-
βδοµαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρε-
σίες που λειτουργούν, βάσει νόµου, είτε όλες τις ηµέρες
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του µήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, µε
τη διαδικασία και προϋποθέσεις της παραγράφου Α1 του
παρόντος.

2. Η ωριαία αποζηµίωση των υπαλλήλων που απασχο-
λούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου ορίζεται ως εξής:
α) Για εργασία νυκτερινή εργάσιµων ηµερών ίση µε το

σαράντα τοις εκατό (40%) του ωροµισθίου.
β) Για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται

Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ίση µε το εξήντα τοις
εκατό (60%) του ωροµισθίου.
Γ. Ειδικές περιπτώσεις.
1. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας

και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδα-
σκαλίας του µαθήµατος της ειδικότητάς του, προαιρετι-
κής ή υποχρεωτικής (επιµίσθιο), η ωριαία αµοιβή ορίζεται
στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για µέχρι είκοσι (20) ώ-
ρες µηνιαίως.

2. Ο αριθµός των ωρών της απογευµατινής υπερωρια-
κής απασχόλησης, καθώς και των ωρών της υπερωρια-
κής απασχόλησης µε αποζηµίωση κατά τις νυχτερινές ώ-
ρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, των υ-
παλλήλων που αποσπώνται ή διατίθενται ή διορίζονται
για την εξυπηρέτηση των κατωτέρω Γραφείων και καλύ-
πτουν οργανικές θέσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί
αυτών διατάξεις, ορίζεται ως εξής:
α) Για τους υπαλλήλους, καθώς και την προσωπική α-

σφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασµένοι ή
διατίθενται ή διορίζονται στην Προεδρία της Δηµοκρα-
τίας, στη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού, στο
γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στα γρα-
φεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και
των Υφυπουργών και στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρ-
νησης, συνολικά το µήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακο-
λούθως:
αα) Υπερωριακή εργασία (µέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες.
ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία.
(από 22ης ώρας µέχρι 6ης πρωινής) 8 ώρες.
γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες
(από 6ης πρωινής µέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες.
β) Για τους υπαλλήλους, καθώς και την προσωπική α-

σφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασµένοι ή
διατίθενται ή διορίζονται στα γραφεία των Γενικών και Α-
ναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και των
Ειδικών Γραµµατέων, συνολικά το µήνα για κάθε υπάλ-
ληλο, ως ακολούθως:
αα) Υπερωριακή εργασία (µέχρι 22ης ώρας) 15 ώρες.
ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία
(από 22ης ώρας µέχρι 6ης πρωινής) 7 ώρες.
γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες
(από 6ης πρωινής µέχρι 22ης ώρας) 8 ώρες.
Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω εργασία

των περιπτώσεων α΄ και β΄ βαρύνει τις πιστώσεις των
προϋπολογισµών των φορέων στους οποίους οι ανωτέ-
ρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
γ) Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασµένοι ή δια-

τίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βου-
λευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των
Πολιτικών Κοµµάτων, καθώς και του Γραφείου του Επι-
τρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνολικά το µήνα για
κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:
αα) Υπερωριακή εργασία (µέχρι 22ης ώρας) 14 ώρες.
ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία
(από 22ης ώρας µέχρι 6ης πρωινής) 5 ώρες.

γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες
(από 6ης πρωινής µέχρι 22ης ώρας) 6 ώρες.
Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απογευµατινή, νυ-

κτερινή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιµες ηµέρες των παραπάνω υπαλλήλων της
περίπτωσης γ΄ των οποίων η µισθοδοσία βαρύνει τον
Κρατικό Προϋπολογισµό (Αποκεντρωµένες Διοικήσεις,
Υπουργεία, Νοσοκοµεία κ.λπ.) εγγράφονται στον προϋ-
πολογισµό των ανωτέρω φορέων για την πληρωµή των
αποζηµιώσεων.
Για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται

στα παραπάνω Γραφεία της ίδιας περίπτωσης γ΄ από νο-
µικά πρόσωπα και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού,
των οποίων η µισθοδοσία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προ-
ϋπολογισµό, η αποζηµίωση καταβάλλεται από τις Υπηρε-
σίες που ανήκουν οργανικά οι παραπάνω υπάλληλοι, για
όσο χρονικό διάστηµα είναι αποσπασµένοι ή διατίθενται
στα προαναφερόµενα γραφεία.
Το ωροµίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους υ-

παλλήλους όλων των προαναφερόµενων περιπτώσεων
α΄, β΄ και γ΄, καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου Α3.

3. Ο αριθµός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν
του πενθηµέρου και λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών εργα-
σίας για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό κα-
θαριότητας των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του Κέντρου
Λήψεως και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού
(ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.), των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υ-
πουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού του προσωπικού
των καταστηµάτων κράτησης αρµοδιότητας του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
µάτων, των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρε-
σιών του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και των υπαλ-
λήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζε-
ται µε απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, κατ’
εξαίρεση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου Α2, στα πλαίσιο των εγκεκριµένων σχετικών πι-
στώσεων.
Το ωροµίσθιο της υπερωριακής εργασίας για όλους

τους ανωτέρω υπαλλήλους καθορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου Α3. Η ωριαία αµοιβή για ερ-
γασία πέραν του πενθηµέρου είναι ίδια µε αυτή που πα-
ρέχεται για απογευµατινή υπερωριακή εργασία.
Η προκαλούµενη δαπάνη για τις πέραν του πενθηµέ-

ρου αποζηµιώσεις του φυλακτικού προσωπικού και του
προσωπικού καθαριότητας των µουσείων και αρχαιολο-
γικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ταµείου Αρχαιο-
λογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται
από αυτό.

Άρθρο 21
Αµοιβές συλλογικών οργάνων

1. Τα κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα
συλλογικά όργανα (επιτροπές, οµάδες εργασίας κ.λπ.)
των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρό-
ντος, τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύου-
σες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται µε διοι-
κητικές πράξεις, λειτουργούν εντός του κανονικού ωρα-
ρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν κατα-
βάλλεται καµία αµοιβή ή αποζηµίωση στα µέλη τους.
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Κατ΄ εξαίρεση στους ιδιώτες - µέλη των ανωτέρω συλ-
λογικών οργάνων καθορίζεται αποζηµίωση µε απόφαση
του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και
µέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Οι ανωτέρω
υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης ση-
µασίας του συλλογικού οργάνου για την οικονοµία της
χώρας ή την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Δηµό-
σιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολί-
τη και, προκειµένου περί Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., µε
βάση το µέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του
προϋπολογισµού τους, επιτρέπεται η λειτουργία τους ε-
κτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του
χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να καθορίζεται αποζηµίω-
ση κατά µήνα ή κατά συνεδρίαση µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του καθ` ύλην αρµόδιου Υ-
πουργού, µόνο εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται α-
ποκλειστικά από συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η δαπάνη δεν
επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

Η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να είναι κατά µήνα,
µεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον
πρόεδρο, διακόσια (200) ευρώ για τα µέλη και εκατόν πε-
νήντα (150) ευρώ για τους γραµµατείς. Στους εισηγητές
που εκ του νόµου προβλέπεται η συµµετοχή τους, κατα-
βάλλεται αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, η οποία δεν µπο-
ρεί να είναι µεγαλύτερη από το ποσό των είκοσι (20) ευ-
ρώ και για µέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις το έτος.

Η ανωτέρω µηνιαία αποζηµίωση καταβάλλεται µε την
προϋπόθεση συµµετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον
συνεδριάσεις το µήνα. Σε περίπτωση συµµετοχής σε λι-
γότερες συνεδριάσεις η αποζηµίωση περικόπτεται ανά-
λογα.

3. Το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών των υπαλλή-
λων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παρα-
γράφου, δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) των συνολικών µηνιαίων αποδοχών της ορ-
γανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών
υπολογίζεται κατά το µήνα πραγµατοποίησης της αντί-
στοιχης εργασίας.

4. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσω-
πικό που αποδεδειγµένα συµµετέχουν καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των
γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας ει-
σαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την έκδοση των
αποτελεσµάτων επιλογής, καθώς και στις εξετάσεις Ι-
διωτικών, Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελµατικών Σχολών (Ε.ΠΑΚ.) και στις
αναβαθµολογήσεις γραπτών δοκιµίων µαθητών Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης καθορίζεται αποζηµίωση µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας,
Έρευνας και θρησκευµάτων, µη τηρουµένων των διατά-
ξεων της παραγράφου 3.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των

συµµετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολι-
κών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και
διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής
ή πανελλήνιας ή διεθνούς εµβέλειας), καθώς και κάθε εί-
δους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες
αποζηµίωσης (ηµερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση
κ.λπ.), µετακίνησης, διαµονής, διατροφής, καθώς και λοι-

πές δαπάνες, οι οποίες θα περιγράφονται στην εν λόγω
κοινή υπουργική απόφαση, µη τηρουµένων των διατάξε-
ων της παραγράφου 3.

5. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού εµπίπτουν και οι α-
ποζηµιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

6. Για τους ελέγχους του άρθρου 12 του ν. 4314/2014
(Α΄ 265) η ηµερήσια ελεγκτική αποζηµίωση καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατά παρέκκλι-
ση των διατάξεων του παρόντος. Για τους ίδιους ελέγ-
χους έχουν εφαρµογή και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρ-
θρου 48 του ν. 4314/2014.

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση
Διοικητικών Συµβουλίων ή άλλων οργάνων διοίκησης για
τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του επόµενου
άρθρου.

Άρθρο 22
Καθορισµός αποδοχών ειδικών κατηγοριών

1. Οι κάθε είδους αποδοχές των µουσικών των ορχη-
στρικών συνόλων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού καθορίζο-
νται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης.

2. Οι κάθε είδους αποδοχές των δηµοσιογράφων που
απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της
παραγράφου 1 του άρθρου 7 καθορίζονται µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτω-
ση αρµόδιου Υπουργού.

3. Η αντιµισθία των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρ-
χών και Προέδρων των Περιφερειακών Συµβουλίων των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου
βαθµού, καθώς και των Δηµάρχων, Αντιδηµάρχων και
Προέδρων των Δηµοτικών Συµβουλίων και των Γενικών
Γραµµατέων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

4. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις
των Προέδρων, Αντιπροέδρων και µελών των Ανεξάρτη-
των Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών, Ανα-
πληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντι-
προέδρων, Διευθυνόντων Συµβούλων, και Μελών των Δι-
οικητικών Συµβουλίων και γενικότερα όλων των οργά-
νων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που υπά-
γονται στις διατάξεις του παρόντος, του Γενικού Επιθεω-
ρητή Δηµόσιας Διοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενι-
κών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτι-
κών Σωµάτων ή Σωµάτων Επιθεώρησης, του Ειδικού
Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµό-
σιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), καθώς και του Προέδρου,
των µελών και του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.)
καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.

5. Οι κάθε είδους αποδοχές των ιπτάµενων χειριστών
του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγο-
νται στις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού.

6. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων, που προβλέπο-
νται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αποδο-
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χές όλων των ανωτέρω εξακολουθούν να καταβάλλο-
νται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά τον τελευ-
ταίο µήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28.

Άρθρο 23
Αποδοχές αποσπασµένων 

ή µετακινούµενων υπαλλήλων

1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή µετακινούνται από
το φορέα τους σε άλλο φορέα λαµβάνουν τις µηνιαίες
τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.

2. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασµένων ή
µετακινούµενων υπαλλήλων διενεργείται από την υπη-
ρεσία στην οποία τοποθετούνται, εκτός εάν διαφορετικά
ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.

3. Ειδικά για τις αποσπάσεις και τις µετακινήσεις που
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξω-
τερικών, προβλέπεται ότι όλες οι τακτικές αποδοχές, η
δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση ή τη µετακίνη-
ση, καθώς και το Επίδοµα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, βαρύ-
νουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, της Υπηρε-
σίας ή του Φορέα στην οποία ανήκει ο µετακινούµενος ή
αποσπώµενος υπάλληλος.

Άρθρο 24
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

1. Οφειλές υπαλλήλων ή λειτουργών των φορέων που
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, από αχρεωστή-
τως καταβληθείσες αποδοχές ή αποζηµιώσεις εν γένει,
δύναται να επιστρέφονται εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του ν. 4270/
2014 (Α΄ 143).

2. Η επιστροφή του καθαρού ποσού συν την αναλογία
του φόρου, που έλαβε ο υπάλληλος, δύναται να γίνεται
και µε παρακράτηση του ενός δέκατου (1/10) των καθα-
ρών µηνιαίων αποδοχών του ή της σύνταξης, εφόσον
στο µεταξύ αυτός κατέστη συνταξιούχος.

3. Σε περίπτωσης άρνησης επιστροφής των αχρεωστή-
τως καταβληθέντων ποσών της παραγράφου 1, καταλο-
γίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµόσιου λογι-
στικού.

4. Τυχόν έφεση κατά των σχετικών πράξεων καταλογι-
σµού ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80
του ν. 4129/2013 (Α΄ 52). Στις περιπτώσεις υπαλλήλων,
που δεν υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις, η έφεση α-
σκείται ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.

Άρθρο 25
Γενικές ρυθµίσεις για θέµατα αποδοχών

1. Η αξίωση του υπαλλήλου για αποδοχές αρχίζει από
την ανάληψη υπηρεσίας και παύει µε τη λύση της υπαλ-
ληλικής του σχέσης. Δεν καταβάλλονται αποδοχές, ό-
ταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητά του δεν παρέσχε υπη-
ρεσία καθόλου ή εν µέρει.

2. Για τον υπολογισµό των αποδοχών ο µήνας λογίζε-
ται για τριάντα (30) ηµέρες. Στις περιπτώσεις αποχής
του υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, λόγω απεργίας, ο
µήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ηµέρες. Στην περί-
πτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και

οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των µεικτών µηνι-
αίων αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων και των κρατή-
σεων, εργοδότη και εργαζόµενου, για κύρια και επικουρι-
κή σύνταξη, στην περίπτωση που η ηµέρα απεργίας ανα-
γνωρίζεται ως συντάξιµη.

3. Ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια θέσης σε διαθεσιµό-
τητα δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών του,
πλην αυτών που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των
καθηκόντων του. Ο χρόνος διαθεσιµότητας δεν λαµβά-
νεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη.

4. Ο υπάλληλος που τελεί σε κατάσταση αργίας δικαι-
ούται το ήµισυ των αποδοχών του, πλην αυτών που συν-
δέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Ο
χρόνος αργίας δεν λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική
εξέλιξη. Ειδικές διατάξεις παραµένουν σε ισχύ. Σε περί-
πτωση που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης, οι αποδο-
χές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστηµα της
αργίας αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

5. Υπάλληλος, ο οποίος επανέρχεται από την κατά-
σταση της διαθεσιµότητας ή της αργίας ή λόγω πλάνης
σχετικά µε το συνταξιοδοτικό του δικαίωµα στα καθήκο-
ντά του δικαιούται πλήρεις αποδοχές από την εκ νέου η-
µεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων του. Στην περί-
πτωση που από οικείες διατάξεις, προβλέπεται επιστρο-
φή αποδοχών για την περίοδο που ο υπάλληλος είχε τε-
θεί σε αργία, αυτή δεν δύναται να περιλαµβάνει αποδο-
χές που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκό-
ντων του. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος επιστρέφει
στα καθήκοντά του µετά από τη θέση του σε διαθεσιµό-
τητα µε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστηµα αυ-
τό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.

6. Σε περίπτωση της πειθαρχικής ποινής της επιβολής
προστίµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατά-
ξεις, αυτό υπολογίζεται επί των µηνιαίων αποδοχών του
υπαλλήλου, αφαιρουµένων των προβλεπόµενων κρατή-
σεων.

7. Υπάλληλοι µερικής απασχόλησης ή εργαζόµενοι ως
ωροµίσθιοι λαµβάνουν αναλογία των αποδοχών αντί-
στοιχου υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης.

8. Οι υπάλληλοι της περίπτωσης ιστ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 7 µπορούν να παραιτούνται από τις αποδο-
χές της θέσης τους µετά από υπεύθυνη δήλωσή τους.
Στους υπαλλήλους του προηγούµενου εδαφίου που προ-
έρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα, οι αποδοχές τους κα-
ταβάλλονται σε δεδουλευµένη βάση στο τέλος κάθε µή-
να.

9. Υπάλληλοι που αποσπώνται σε θέσεις µετακλητών
υπαλλήλων ή ειδικών συµβούλων ή συνεργατών στις Γε-
νικές Γραµµατείες του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνη-
σης, στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, στα πολιτικά
γραφεία των µελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή
Ειδικών Συµβούλων και Ειδικών Συνεργατών των Γενι-
κών, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων και Ειδικών
Γραµµατέων Υπουργείων, λαµβάνουν µε δήλωσή τους
είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, µε τις προ-
ϋποθέσεις χορήγησής τους είτε τις αποδοχές της θέσης
που αποσπώνται. Τα ανωτέρω ισχύουν και για αυτούς
που αποσπώνται σε θέσεις ειδικών συµβούλων, ειδικών
ή επιστηµονικών συνεργατών στις Αποκεντρωµένες Δι-
οικήσεις, καθώς και στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού. Σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης καθηκό-
ντων καταβάλλονται οι αποδοχές της οργανικής θέσης
και το σαράντα τοις εκατό (40%) του βασικού µισθού της
θέσης του µετακλητού.
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10. Υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του παρό-
ντος, οι οποίοι κατέχουν νόµιµα και δεύτερη έµµισθη θέ-
ση σε άλλο φορέα από αυτόν της οργανικής τους θέσης,
λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης τους και
το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών της δεύτε-
ρης θέσης στην οποία απασχολούνται.

11. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που υπάγο-
νται στις διατάξεις του παρόντος και διορίζονται ή ανα-
λαµβάνουν θέση σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτι-
κού δικαίου, ως διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υπο-
διοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες ή εντε-
ταλµένοι σύµβουλοι ή µέλη πλήρους απασχόλησης, µπο-
ρούν να επιλέγουν είτε τις αποδοχές της οργανικής
τους θέσης, µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους είτε
τις αποδοχές της θέσης στην οποία διορίζονται.

12. Ως δεύτερη απασχόληση, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65),
νοείται αυτή της οποίας η αµοιβή υπερβαίνει τον εισαγω-
γικό βασικό µισθό υπαλλήλου κατηγορίας υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.

Άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη

και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η µισθο-
λογική κατάταξη των υπαλλήλων στα µισθολογικά κλι-
µάκια του άρθρου 9 πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα
που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει
αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, µέχρι και στις
31.12.2015.

2. Μετά τη µισθολογική κατάταξη της προηγούµενης
παραγράφου, η µισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλή-
λων αναστέλλεται µέχρι τις 31.12.2017. Από 1.1.2018 η
µισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόµενου και
του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί
κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όµως να λαµβάνεται υ-
πόψη το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την η-
µεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος
νόµου µέχρι τις 31.12.2017.

3. Για τον υπολογισµό της προσαύξησης των αποδο-
χών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, όπου αυτή
προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
λαµβάνεται υπόψη µόνο ο βασικός µισθός.

Άρθρο 27
Διασφάλιση αποδοχών

1. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων
του νόµου αυτού προκύπτουν βασικός µισθός ή τακτικές
µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιού-
νταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρεί-
ται ως προσωπική. Για τον υπολογισµό της προσωπικής
διαφοράς δεν λαµβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή
και το επίδοµα θέσης ευθύνης. Το επίδοµα αυτό λαµβά-
νεται υπόψη για τον υπολογισµό της προσωπικής διαφο-
ράς, µόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις απο-
δοχές 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
παρόντος. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά µειώνεται α-

πό οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών του
υπαλλήλου πλην της χορήγησης επιδόµατος θέσης ευ-
θύνης και της προωθηµένης εξέλιξης. Τυχόν αύξηση του
επιδόµατος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο.

2. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων
του νόµου αυτού προκύπτει βασικός µισθός υψηλότερος
από αυτόν που ελάµβανε ο υπάλληλος στις 31.12.2015,
η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις
σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών. Σε αυτήν την
περίπτωση οι λοιπές τακτικές µηνιαίες αποδοχές του υ-
παλλήλου, πλην του βασικού µισθού, συγκρίνονται µε τη
διαδικασία της παραγράφου 1. Τυχόν αύξηση του επιδό-
µατος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο.

3. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι αποσπασµένοι
κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος,
για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και
2, συνυπολογίζονται και οι αποδοχές που λαµβάνουν κα-
τά τη διάρκεια της απόσπασης. Τυχόν προσωπική διαφο-
ρά καταβάλλεται για όσο χρόνο ο υπάλληλος είναι απο-
σπασµένος. Στην περίπτωση λήξης της απόσπασης και
επιστροφής στην οργανική θέση πραγµατοποιείται εκ
νέου σύγκριση των αποδοχών του.

4. Σε περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς του υπαλλή-
λου σε άλλο φορέα, η προσωπική διαφορά του παρόντος
άρθρου παύει να καταβάλλεται. Εξαίρεση αποτελεί µόνο
η υποχρεωτική µετάταξη ή µεταφορά του υπαλλήλου σε
άλλο φορέα, λόγω συνολικής ή µερικής µεταφοράς ή κα-
τάργησης της Υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο κινητικότη-
τας των υπαλλήλων, όπως αυτή καθορίζεται µε κοινή α-
πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και Οικονοµικών, οπότε η εν λόγω προσω-
πική διαφορά εξακολουθεί να καταβάλλεται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.

5. Η τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς, των υπαλ-
λήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου καταβάλλεται µόνο για όσο διάστηµα οι υπάλλη-
λοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υ-
πηρεσίες τους µε ανανέωση ή παράταση της αρχικής
σύµβασης εργασίας τους. Για την εφαρµογή των διατά-
ξεων του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι οι υπάλληλοι
ορισµένου χρόνου, κατά την 31.12.2015 έχουν κατατα-
γεί µισθολογικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την ίδια
ηµέρα διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4024/2011 και όχι
αυτές της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ίδιου νόµου.
Κατατάξεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µε διαφορετικό
τρόπο θεωρούνται νόµιµες και αποδοχές που έχουν κα-
ταβληθεί δεν αναζητούνται.

Άρθρο 28
Ανώτατο όριο αποδοχών

1. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές
ή απολαβές ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λει-
τουργούς ή υπαλλήλους ή µισθωτούς µε σχέση εργα-
σίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρ-
θρου 7, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του Λιµενι-
κού Σώµατος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστο-
τε αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.

Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδοµα υ-
πηρεσίας στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ι-
σχύουσες διατάξεις, καθώς και οι αµοιβές από κάθε εί-
δους προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από διεθνείς ή ι-
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διωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το
Κράτος, καθώς και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν
εφαρµογή και για τα αιρετά όργανα, τους διοικητές, α-
ναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντι-
προέδρους, τα µέλη εν γένει, τα µέλη των συλλογικών
οργάνων διοίκησης, τους διευθύνοντες ή εντεταλµέ-
νους συµβούλους και τα µέλη διοικητικών συµβουλίων
των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου
7, καθώς και του προσωπικού, πλην των προέδρων, αντι-
προέδρων, διευθυνόντων συµβούλων και µελών των δι-
οικητικών συµβουλίων, των νοµικών προσώπων του Κε-
φαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005, και των θυγατρικών τους,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου έχει διο-

ριστεί ή εκλεγεί από το Δηµόσιο ή το Ταµείο Αξιοποίη-
σης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.
Α.Ε.) ή άλλα νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και
3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), που ενεργούν
ως µέτοχοι, µόνοι ή από κοινού,
β) το Δηµόσιο ή το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι-

ουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) ή άλλα νοµι-
κά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1
του ν. 3429/2005 (Α΄314), έχουν την πλειοψηφία των µε-
τοχών.

3. Από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 εξαι-
ρούνται:
α) Οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για τους ο-
ποίους ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αµοι-
βών ή απολαβών, ορίζονται οι µηνιαίες αποδοχές και τα
επιδόµατα του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως ορί-
ζονται µε τον εκάστοτε µισθολογικό νόµο για τις αποδο-
χές των δικαστικών λειτουργών, χωρίς να λαµβάνονται
υπόψη η οικογενειακή παροχή, το επίδοµα του άρθρου
56 του ν. 345/1976 (Α΄ 141), καθώς και η αποζηµίωση της
παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3038/2002 (Α΄ 180),όπως α-
ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 89 του ν. 4139/2013 (Α΄74).
Το µηνιαίο επίδοµα του άρθρου 56 του ν. 345/1976 για τη
συµµετοχή των δικαστικών λειτουργών στο Ανώτατο Ει-
δικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.) του άρθρου 100 του Συντάγµα-
τος, η αποζηµίωση της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 3038/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 88 του
ν. 4139/2013, για τη συµµετοχή τους στο Ειδικό Δικα-
στήριο των άρθρων 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγµατος,
καθώς και η µηνιαία αποζηµίωση της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 3086/2002 (Α΄324) για τη συµµετοχή του Προέ-
δρου του Ν.Σ.Κ. στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρω-
πίνων Δικαιωµάτων, καταβάλλονται στους δικαιούχους
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγούµενου εδα-
φίου.
β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως όριο ορί-

ζεται το προβλεπόµενο στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3808/
2009 (Α΄ 227).

Άρθρο 29
Έλεγχος µισθοδοσίας

1. Η ευθύνη για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος ανήκει στους εκκαθαρι-
στές αποδοχών των υπαλλήλων.

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.

Άρθρο 30
Αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Ανώνυµης

Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.)

1.Οι αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Ανώνυ-
µης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) εξαιρού-
νται από τις διατάξεις του παρόντος και διαµορφώνονται
ως εξής:
Α. Βασικοί Μισθοί
α) Για τους Πλοηγούς στο ποσό των 2.940 ευρώ.
β) Για τους Κυβερνήτες Ρ/Κ µε δίπλωµα Πλοιάρχου Α΄,

Β΄ ή Γ΄ τάξης στο ποσό των 2.000 ευρώ.
γ) Για τους Κυβερνήτες Ρ/Κ µε δίπλωµα Κυβερνήτη

στο ποσό των 1.825 ευρώ.
δ) Για τους Μηχανικούς Ρ/Κ µε δίπλωµα Μηχανικού

Α΄, Β΄ ή Γ΄ τάξης στο ποσό των 1.965 ευρώ.
ε) Για τους Μηχανοδηγούς Α΄ στο ποσό των 1.435 ευ-

ρώ.
στ) Για τους Κυβερνήτες Πλοηγίδος (Α/Κ) στο ποσό

των 1.720 ευρώ.
ζ) Για τους Ναύτες στο ποσό των 1.330 ευρώ.
η) Για τους Ναυτόπαιδες στο ποσό των 840 ευρώ.
Β. Επίδοµα Κυριακών
Σε όλους τους ανωτέρω, πλην των Πλοηγών, καταβάλ-

λεται αµοιβή – επίδοµα Κυριακών - µηνιαίως σε ποσοστό
είκοσι δύο τοις εκατό (22%) επί των βασικών µισθών
τους µε τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο
άρθρο 7 της 3525.1.9/01/2014 συλλογικής σύµβασης ερ-
γασίας των Πληρωµάτων Ρυµουλκών (Β΄1412).
Γ. Αµοιβή νυκτερινής εργασίας, αργιών και υπερωρια-

κής εργασίας
Σε όλους τους ανωτέρω καταβάλλεται επίσης µηνιαί-

ως αµοιβή, για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις αρ-
γίες και υπερωριακή εργασία, ο υπολογισµός της οποίας
γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της.
3525.1.9/01/2014 συλλογικής σύµβασης εργασίας των
Πληρωµάτων Ρυµουλκών (Β΄ 1412), ως εξής:
Πλοηγοί 240 ευρώ
Κυβερνήτες Ρ/Κ µε δίπλωµα Πλοιάρχου Α΄, Β΄ ή Γ΄

τάξης 160 ευρώ
Κυβερνήτες Ρ/Κ µε δίπλωµα Κυβερνήτη 150 ευρώ
Μηχανικοί Ρ/Κ µε δίπλωµα Μηχανικού Α΄, Β΄ ή Γ΄ τά-

ξης 160 ευρώ
Μηχανοδηγοί Α΄ 115 ευρώ
Κυβερνήτες Πλοηγίδος (Α/Κ) 140 ευρώ
Ναύτες 100 ευρώ
Ναυτόπαιδες 65 ευρώ
2. Πέρα των ανωτέρω αποδοχών δεν καταβάλλεται κα-

µία άλλη αµοιβή.
3. Εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισµός του ανωτάτου

ορίου απολαβών του άρθρου 28.
4. Τα ποσά των περιπτώσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ της παρα-

γράφου 1 του παρόντος άρθρου µπορούν να αναπρο-
σαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
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Άρθρο 31
Ρύθµιση ειδικών θεµάτων

1. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου
Γ1 της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222), προστίθεται νέο εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως
εξής :

«Για τους υπαλλήλους των φορέων της περίπτωσης
12, η αναστολή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου ι-
σχύουν από 1.1.2013.»

2. Από την περίπτωση β΄ της παρ. 13 του άρθρου 9 του
ν. 4111/2013 (Α΄ 18) διαγράφεται, από τότε που ίσχυσε,
η φράση «και το προσωπικό της Προεδρίας της Δηµο-
κρατίας».

3. Η διάταξη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης
β΄ της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4079/2012 (Α΄
180) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

Άρθρο 32
Διατηρούµενα επιδόµατα

Πέραν των προβλεπόµενων αποδοχών και επιδοµάτων
του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται τα επι-
δόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις που προβλέπονται α-
πό τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2606/
1998 (Α΄ 89), της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994
(Α΄ 218) και της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26), καθώς και των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/
1999 (Α΄ 16).

Άρθρο 33
Διατηρούµενες διατάξεις

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:
α. Των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 31 του

ν. 4024/2011 µέχρι 31.12.2018. Για τον υπολογισµό του
ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της ως ά-
νω διάταξης λαµβάνονται υπόψη όλες οι µισθολογικές
και µη µισθολογικές παροχές. Η ευθύνη εφαρµογής των
διατάξεων αυτών ανήκει στη διοίκηση των φορέων.
β. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του

ν. 4024/2011 µε την επιφύλαξη των διατάξεων της περί-
πτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρό-
ντος.
γ. Της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4199/2013

(Α΄216).
δ. Του άρθρου 34 του ν. 4256/2014 (Α΄92).
ε. Του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123).
στ. Της παρ.8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).
ζ. Των άρθρων 12, 13, 14 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
η. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 για τις

τοπικές διοικητικές επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του
ΟΑΕΕ και τη Διαχειριστική Επιτροπή του Λογαριασµού
Αγροτικής Εστίας και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδο-
θείσα υπουργική απόφαση (2/73813/0022/ 28.12.2011,
Β΄ 486).

Άρθρο 34
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 25, 28, 29, 30 του

ν. 4024/2011, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκ-
δοθείσες υπουργικές αποφάσεις, και µε την επιφύλαξη

της παραγράφου στ΄ του άρθρου 33 του νόµου αυτού,
του άρθρου 31 µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ του
άρθρου 33 του παρόντος και 32 µε την επιφύλαξη της
παραγράφου β΄ του άρθρου 33 του παρόντος.
β. Η περίπτωση 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ΄

του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
γ. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 13

του ν. 2703/1999 (Α΄ 72).
δ. 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 35
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος των άρθρων 7 έως 34 αρχίζει από
1.1.2016, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις του.

Άρθρο 36

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 3986/2011, ως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδά-
φιο ως εξής:

«Στις ανωτέρω σχετικές συµβάσεις αξιοποίησης µε α-
ντικείµενο την παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευ-
σης των λιµένων και των τουριστικών λιµένων µπορεί να
εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας. Η σχετική
έγκριση και οι όροι διαιτησίας καθορίζονται, χωρίς καµία
δέσµευση από άλλη διάταξη, µε κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών και του αρµοδίου κατά περίπτωση
Υπουργού, η οποία εκδίδεται δεκαπέντε (15) τουλάχι-
στον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προ-
σφορών για τη σύναψη των ανωτέρω συµβάσεων, κατό-
πιν εισήγησης του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία εισήγηση υποβάλλε-
ται δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την έναρξη της
ως άνω προθεσµίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4310/2014

Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται
ως εξής:

«4. Οι πράξεις/δράσεις/έργα ΕΤΑΚ, που συγχρηµατο-
δοτούνται στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, υ-
πάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4314/2014, όπως
αυτός ισχύει, και στο οικείο σύστηµα διαχείρισης και ε-
λέγχου.»

Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4310/2014

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η δηµόσια χρηµατοδότηση παρέχεται προς τους
δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς, τους τεχνολογι-
κούς φορείς, στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ έχει τη µορφή:»

2. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του
ν. 4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
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«4. Η δηµόσια χρηµατοδότηση παρέχεται από το πρό-
γραµµα δηµόσιων επενδύσεων προς τους δηµόσιους ε-
ρευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, τις επιχειρήσεις
και λοιπούς φορείς, µε προκηρύξεις του αρµόδιου ανα-
πληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, δράσεων ή προγραµµάτων ΕΤΑΚ, τα οποία εκπο-
νούνται σύµφωνα µε τους κανόνες του εθνικού και ενω-
σιακού δικαίου και δηµόσια πρόσκληση προς τους δικαι-
ούχους για υποβολή σχετικών προτάσεων. Η προκήρυξη
συνοδεύεται από οδηγούς εφαρµογής και ορίζονται κά-
θε φορά οι δικαιούχοι της δράσεως ή του προγράµµα-
τος.

5. Δηµόσια χρηµατοδότηση δύναται, επίσης, να παρέ-
χεται και µε προκηρύξεις του Περιφερειάρχη εκάστης
Περιφέρειας δράσεων ή προγραµµάτων ΕΤΑΚ και δηµό-
σια πρόσκληση προς τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι εί-
ναι εγκατεστηµένοι εντός των εδαφικών ορίων της οικεί-
ας Περιφέρειας, για υποβολή σχετικών προτάσεων. Η
προκήρυξη συνοδεύεται από οδηγούς εφαρµογής και ο-
ρίζονται κάθε φορά οι δικαιούχοι της δράσεως ή του
προγράµµατος. Στις προκηρύξεις αυτές δύναται να συµ-
µετέχουν ως δικαιούχοι και φορείς άλλων περιφερειών
της χώρας, εφόσον η συµβολή τους είναι απαραίτητη για
την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου προς όφελος της
περιφέρειας, που προκηρύσσει το πρόγραµµα. Η συµµε-
τοχή αυτή δεν µπορεί να ξεπερνά το δεκαπέντε τοις ε-
κατό (15%) της δηµόσιας χρηµατοδότησης του αντίστοι-
χου έργου. Επιπρόσθετα η δηµόσια χρηµατοδότηση δύ-
ναται να καλύπτει συµµετοχή της περιφέρειας ή φορέων
της σε έργα η δράσεις, που χρηµατοδοτούνται από α-
νταγωνιστικά προγράµµατα της Ε.Ε., όπως το εκάστοτε
πρόγραµµα πλαίσιο της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτοµία.

6. Για την καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης, η
οποία καταβάλλεται σε έργα ΕΤΑΚ, που χρηµατοδοτού-
νται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων, ακολου-
θούνται οι όροι της προκήρυξης των ευρωπαϊκών προ-
γραµµάτων, καθώς και οι σχετικοί κανόνες, που επιβάλ-
λουν οι Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

3. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4310/2014
προστίθεται παράγραφος 8Α, η οποία έχει ως εξής:

«8Α. Με τις προκηρύξεις του παρόντος άρθρου µπορεί
να προβλέπεται η δυνατότητα πιστοποίησης των δαπα-
νών επιµέρους έργων από ορκωτούς λογιστές/ ελε-
γκτές, εγγεγραµµένους στο Μητρώο Ελεγκτών της
Ε.Λ.Τ.Ε.. Το έργο του ορκωτού λογιστή περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, την υποβολή έκθεσης ελέγχου που αφο-
ρά τον έλεγχο της νοµιµότητας και της κανονικότητας
διενέργειας και εξόφλησης των δαπανών και της ορθής
λογιστικής καταχώρησής τους. Επίσης, οι ορκωτοί λογι-
στές/ ελεγκτές ελέγχουν την ύπαρξη επαρκών δικαιολο-
γητικών, την πραγµατοποίηση των δαπανών εντός της ε-
πιλέξιµης περιόδου και το συσχετισµό αυτών µε το συ-
γκεκριµένο έργο, καθώς και τη συµµόρφωση µε τους ό-
ρους της απόφασης χρηµατοδότησης. Οι ορκωτοί λογι-
στές/ ελεγκτές επιλέγονται από τον δικαιούχο και η δα-
πάνη για την απασχόλησή τους είναι επιλέξιµη στην οι-
κεία δράση ή πρόγραµµα µέχρι και τρείς (3) µήνες από τη
λήξη κάθε έργου. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τε-
χνολογίας (ΓΓΕΤ) εκδίδει ειδικότερες οδηγίες για το πε-
ριεχόµενο και τις διαδικασίες υποβολής της έκθεσης ε-
λέγχου. Η δυνατότητα χρήσης των ορκωτών λογιστών
αφορά και δράσεις ή προγράµµατα, που βρίσκονται σε ε-
ξέλιξη και έχουν προκηρυχθεί από τη ΓΓΕΤ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του π.δ. 274/2000 (Α΄ 225) κατά παρέκκλι-

ση των σχετικών προβλέψεων των εν λόγω ρυθµίσεων.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4310/2014 καταργεί-

ται.

Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4310/2014

1. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται
αµέσως στους δικαιούχους, µε εξατοµικευµένη αναφο-
ρά της αξιολόγησης και τεκµηρίωση για κάθε κριτήριο α-
ξιολόγησης. Ο φορέας ή ο συντονιστής της πρότασης έ-
χει δικαίωµα υποβολής ένστασης για θέµατα που αφο-
ρούν τη νοµιµότητα της διαδικασίας εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της
απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον τριµελούς ειδικής επι-
τροπής της παραγράφου 9, που συγκροτείται µε απόφα-
ση του Γενικού Γραµµατέα της ΓΓΕΤ.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«8. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για
χρηµατοδότηση φορέων γίνεται από έναν ή περισσότε-
ρους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ή από επιτροπή (ή
επιτροπές) εµπειρογνωµόνων, που αποτελείται από τρία
(3) έως πέντε (5) µέλη, ανάλογα µε την πολυπλοκότητα
και το πλήθος των επιστηµονικών πεδίων, που καλύπτει
µία δράση ή πρόγραµµα. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες
προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογη-
τών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, και
διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατά-
ξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται µε το αντικείµενο
του προς αξιολόγηση έργου. Ο ορισµός των µελών της
επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Έρευνας και Τεχνολογίας. Εάν για ορισµένη αξιολόγηση
δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούµενοι για τη συγκε-
κριµένη περίπτωση ειδικοί επιστήµονες, επιτρέπεται µε
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων µετά από πρόταση του Γενικού
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας που εκδίδεται ύ-
στερα από γνώµη του ΕΣΕΚ, να ορίζονται ως µέλη ειδι-
κοί επιστήµονες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που δεν πε-
ριλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογη-
τών. Η αµοιβή των µελών της επιτροπής καθορίζεται µε
βάση τις κείµενες διατάξεις. Στην επιτροπή µπορεί να
συµµετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσε-
ων και Βιοµηχανιών ή της Ένωσης Εµπορικών και Βιοµη-
χανικών Επιµελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιµετώ-
πιση εξειδικευµένων θεµάτων η επιτροπή µπορεί να χρη-
σιµοποιεί εµπειρογνώµονες, οι οποίοι συντάσσουν σχε-
τική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούµενοι από την
επιτροπή µπορούν να συµµετέχουν σε αυτή χωρίς ψή-
φο.»

3. Η παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«9. Η επιτροπή ενστάσεων συνεδριάζει και αποφασίζει
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεση της ένστα-
σης. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται κατά την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, τα οποία δεν
µπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3). Η απόφαση της
επιτροπής διαβιβάζεται στον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµε-
νο. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής ενστάσεων χω-
ρεί διοικητική προσφυγή από όσους έχουν έννοµο συµ-
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φέρον, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών που αρχίζει
από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της απόφα-
σης της επιτροπής ή την πλήρη γνώση της από αυτόν, η
οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας. Εισηγητής ορίζεται υπάλληλος της αρ-
µόδιας κάθε φορά υπηρεσίας της ΓΓΕΤ. Η απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών από την υποβολή της προσφυγής και υπόκειται σε
ένδικα µέσα κατά τις κείµενες διατάξεις. Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας αυτής, η προ-
σφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.»

4. Προστίθεται νέα παρ. 15 στο άρθρο 24 του ν.
4310/2014 ως εξής:

«15. Η απόφαση 2/89316/0025/12.12.2011 (Β΄ 2911)
του Υπουργού Οικονοµικών εφαρµόζεται και στη νέα
προγραµµατική περίοδο 2014-2020.»

Άρθρο 40

Η παρ. 2 του άρθρου 22 και το άρθρο 94 του ν. 4310/
2014 καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 41

Η παρ. στ1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), ό-
πως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 4346/2015
(Α΄152), τροποποιείται ως ακολούθως:

«στ1. Καθιερώνεται µηχανισµός αυτόµατης επιστρο-
φής clawback για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπά-
νη. Το όριο δαπανών των δηµοσίων νοσοκοµείων και των
φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκοµειακή φαρµα-
κευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο µηχα-
νισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε
πεντακόσια εβδοµήντα εκατοµµύρια (570.000.000) ευρώ
για το έτος 2016, από τα οποία τα πεντακόσια δέκα εκα-
τοµµύρια (510.000.000) ευρώ στα δηµόσια νοσοκοµεία
και εξήντα εκατοµµύρια (60.000.000) ευρώ στα φαρµα-
κεία του ΕΟΠΥΥ, σε πεντακόσια πενήντα εκατοµµύρια
(550.000.000) ευρώ για το έτος 2017, από τα οποία τε-
τρακόσια ενενήντα δύο εκατοµµύρια και εκατό χιλιάδες
(492.100.000)ευρώ στα δηµόσια νοσοκοµεία και πενήντα
εφτά εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες (57.900.000) ευ-
ρώ στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ και πεντακόσια τριάντα ε-
κατοµµύρια (530.000.000) ευρώ για το έτος 2018, από τα
οποία τετρακόσια εβδοµήντα τέσσερα εκατοµµύρια δια-
κόσιες χιλιάδες (474.200.000) ευρώ στα δηµόσια νοσο-
κοµεία και πενήντα πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιά-
δες (55.800.000) ευρώ στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ συ-
µπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Οποιαδήποτε φαρµακευτική
δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισµένα όρια, επι-
στρέφεται από τις φαρµακευτικές εταιρείες ή τους κατό-
χους άδειας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογα-
ριασµό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και τον Ε-
ΟΠΥΥ ή συµψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τον
ΕΟΠΥΥ µε ισόποσες οφειλές για την προµήθεια φαρµα-
κευτικών προϊόντων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 42

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ α-
ριθµ. 392169/20.10.1999 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Γεωργίας «Γε-
νικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως πε-
ριγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου» (Β΄1985), ό-
πως ισχύει και κυρώθηκε µε το άρθρο 53 του ν. 4036/
2012 (Α΄8), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η µέγιστη στρεµµατική απόδοση των ποικιλιών
που προορίζονται για παραγωγή τοπικού οίνου (οίνου µε
Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ), δεν είναι
µεγαλύτερη της µέσης στρεµµατικής απόδοσης των α-
ντίστοιχων ποικιλιών της ίδιας αµπελουργικής περιοχής
για παραγωγή οίνων χωρίς ΠΟΠ /ΠΓΕ, κατά την τελευ-
ταία πενταετία, µε βάση τα στοιχεία αποδόσεων που δια-
θέτει η αρµόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κα-
θώς και σχετικά επιστηµονικά δεδοµένα εφόσον κρίνε-
ται απαραίτητο. Η απόδοση αυτή δεν πρέπει να οφείλε-
ται σε υπερβολική λίπανση, άρδευση ή εφαρµογή καλ-
λιεργητικών τεχνικών που αποσκοπούν στην αύξηση της
ποσότητας σε βάρος της ποιότητας.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελ-
τιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγω-
γής» (Α΄ 144), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται εντός της οριοθετηµένης γεω-
γραφικής περιοχής της ονοµασίας προέλευσης του οί-
νου. Η µεταποίηση αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται ε-
κτός της οριοθετηµένης περιοχής, εφόσον προβλέπεται
στις προδιαγραφές του προϊόντος, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 607/2009 της Επιτροπής (EE L
193), όπως ισχύει. Για την απαίτηση αυτή εφαρµόζονται,
κατά περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της α-
ριθµ. 5833/155045/12.12.2013 (Β΄3324) κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.»

3. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν. 4235/2014 (Α΄32), στο τέλος του «Υποτοµέα κανόνων
παραγωγής και διάθεσης τροφίµων µη ζωικής προέλευ-
σης», προστίθεται µη συµµόρφωση µε αριθµό 14, ως ε-
ξής:

«   Μη συµµόρφωση    Ύψος πρόστιµου
σε ευρώ

14. Η µη τήρηση της 1.000 - 30.000
ειδικής νοµοθεσίας
που διέπει τη λειτουργία
των οινολογικών εργαστηρίων 
από τα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν 
οινολογικό εργαστήριο                                            »
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4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα-
ταργείται η υπ’ αριθµ. 242059/1445/28.4.1975 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών, Γεωργίας και Βιοµη-
χανίας «Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονοµασίας προε-
λεύσεως» (Β΄ 505).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 43 
Κύρωση Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της 
Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, 

Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, 
Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του 

Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος– � Τρίπολη – Καλαµάτα
και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη»

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από 12.12.2015
Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Πα-
ραχώρησης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 37.1 και 37.2
του άρθρου 37 της από 31 Ιανουαρίου 2007 Σύµβασης
Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3559/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του
Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης,
Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτο-
κινητόδροµου «Κόρινθος–Τρίπολη – Καλαµάτα και Κλά-
δος Λεύκτρο – Σπάρτη» και άλλες διατάξεις»
(Α΄102/2007) (η «Συµφωνία Τροποποίησης»), µεταξύ α-
φενός του Ελληνικού Δηµοσίου και αφετέρου: α) της Α-
νώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΡΕΑΣ Ανώνυµη
Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητόδροµου Κόριν-
θος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη»
και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυµης
Εταιρείας (1) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Νέα
Κηφισιά, (2) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «J
& P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥ-
ΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙ-
ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» που εδρεύει στο
Δήµο Αµαρουσίου, (3) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε-
πωνυµία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΩΝ» που εδρεύει στην Παιανία Αττικής. Το κείµενο της
Συµφωνίας Τροποποίησης προσαρτάται ως Παράρτηµα
Α΄ του παρόντος νόµου και αποτελεί αναπόσπαστο µέ-
ρος του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 44
Κύρωση Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από
28.11.2013 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της
Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, 

Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας 
Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του 

Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από 19.12.2013
Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013
Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Πα-
ραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρη-
µατοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκµετάλλευ-
σης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (η «Συµ-
φωνία Τροποποίησης»), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρ-
θρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συµφωνιών

Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγά-
λων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων»
(Α΄269), µεταξύ αφενός του Ελληνικού Δηµοσίου και α-
φετέρου: α) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυµη Εται-
ρία Παραχώρησης» και β) εκ τρίτου των Μετόχων της
παραπάνω Ανώνυµης Εταιρείας (1) Ανώνυµης Εταιρείας
µε την επωνυµία «CINTRA CONCESSIONES DE
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A.» (ήδη
FERROVIAL S.A.) που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (2)
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α-
ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, (3) Ανώνυµης Ε-
ταιρείας µε την επωνυµία «IRIDIUM CONCESIONES DE
INFRAESTRUCTURAS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ι-
σπανίας, (4) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«DRAGADOS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας,
το κείµενο της οποίας προσαρτάται ως Παράρτηµα Β΄
του παρόντος νόµου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 45
Τροποποίηση του ν. 4335/2015

Στο τέλος του εδαφίου του εσωτερικού άρθρου 100
του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, προστίθεται νέα παρά-
γραφος, ως εξής:

«Σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋπο-
θέσεις για ανάγκες εξυγίανσης µέχρι 31.12.2015, το
Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ δανείζει το Τα-
µείο Εξυγίανσης µε τα απαραίτητα κεφάλαια. Οι επιµέ-
ρους όροι χορήγησης και αποπληρωµής του δανείου και
κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα αποφασίζονται από το διοι-
κητικό συµβούλιο του ΤΕΚΕ µε την ειδική πλειοψηφία
του άρθρου 23 παρ. 9 του ν. 3746/2009, οι δε εισφορές
που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύµατα για την απο-
πληρωµή των σχετικών δανείων καθορίζονται από την
αρχή εξυγίανσης, σύµφωνα µε το άρθρο 99.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
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Αθήνα,                                                                2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
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