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Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντι−

µετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνω−
ση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 1
∆ωρεάν επανασύνδεση 

και παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος

1. Σε άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας, παρέχεται για το έτος 2015 δωρεάν 
ποσότητα ηλεκτρικού ρεύµατος για την κύρια κατοικία 
τους έως 300kwh µηνιαίως. Σε περιπτώσεις δικαιούχων 
των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.1.2015 
η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καµία επι−
βάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσµες οφειλές ρυθµίζονται.

2. Η χρηµατική αξία των παροχών της προηγούµενης 
παραγράφου δεν συνυπολογίζεται ως προς την πλήρω−
ση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής 
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που χορηγείται 
βάσει εισοδηµατικών κριτηρίων.

3. Με σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργεί−
ου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρόχων 
ηλεκτρικής ενέργειας συµφωνούνται οι όροι και οι προ−
ϋποθέσεις ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών της 
παραγράφου 1.

Άρθρο 2
Επίδοµα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης

1. Χορηγείται επίδοµα ενοικίου σε έως 30.000 άτοµα 
και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώ−
χειας και δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο 
ακίνητο στον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους.

2. Η παροχή αυτή αφορά νέες µισθώσεις ή ανανεώσεις 
υφιστάµενων µισθώσεων µε νέους όρους που συνάπτο−
νται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και θα χορη−
γείται απευθείας στον εκµισθωτή του µισθίου ακινήτου. 

Η παροχή χορηγείται για το έτος 2015 και δύναται να 
ανανεωθεί για το έτος 2016, εφόσον συντρέχουν οι προ−
βλεπόµενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις.

3. Το παρεχόµενο επίδοµα ενοικίου δεν υπερβαίνει 
µηνιαίως τα εβδοµήντα (70) ευρώ ανά άτοµο και τα 
διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά πολυµελή οικογένεια.

4. Για τη χορήγηση του επιδόµατος του παρόντος 
άρθρου απαιτείται η προβλεπόµενη από τις οικείες δια−
τάξεις του νόµου δήλωση και αποδοχή του µισθωτηρίου 
συµβολαίου, καθώς και η φορολογική ενηµερότητα των 
εκµισθωτών.

5. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι αφορολό−
γητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε 
είδους κρατήσεις, δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα 
χρέη προς πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται 
στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή 
άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. 
Το ποσό της επιδότησης µπορεί να συµψηφίζεται µε 
βεβαιωµένες και ρυθµισµένες οφειλές προς το ∆ηµόσιο 
και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.

Άρθρο 3
Επιδότηση σίτισης

1. Χορηγείται για το έτος 2015 επιδότηση σίτισης σε 
άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραί−
ας φτώχειας.

2. Για τη χορήγηση της επιδότησης σίτισης, λαµβάνε−
ται υπ’ όψιν το σύνολο των εισοδηµάτων των δικαιού−
χων, από κάθε πηγή. Στο εισόδηµα δεν προσµετρώνται 
έσοδα όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τα επι−
δόµατα αναπηρίας που χορηγούνται από το Κράτος.

3. Η επιδότηση σίτισης παρέχεται µε κουπόνια ή άλλον 
ηλεκτρονικό τρόπο για την προµήθεια ειδών σίτισης.

Άρθρο 4

Οι παροχές των άρθρων 1 έως 3 χορηγούνται σε 
συνέργεια µε άλλες παρόµοιες που εντάσσονται σε 
προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς και Ευ−
ρωπαϊκούς πόρους.

Άρθρο 5
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικο−
νοµικών, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
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και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης καθο−
ρίζονται τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια των 
δικαιούχων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο χρόνος 
υποβολής τους, οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι διαδι−
κασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, οι 
συµπράξεις µε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού το−
µέα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των 
ρυθµίσεων των άρθρων 1 έως 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΓΕ.Γ.ΚΑ.∆.) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΥ.Σ.Οι.Π.)

Άρθρο 6

Συνιστάται Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση 
της ∆ιαφθοράς ως δηµόσια υπηρεσία που υπάγεται 
στον αρµόδιο Υπουργό Επικρατείας και θέση Γενικού 
Γραµµατέα µε βαθµό α΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων 
που προΐσταται αυτής.

Άρθρο 7
Αρµοδιότητες ΓΕ.Γ.ΚΑ.∆.

1. H Γενική Γραµµατεία:
α. Αναλαµβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και 

ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και 
της αποτελεσµατικότητας της εθνικής στρατηγικής, 
µε ιδιαίτερη έµφαση στο συντονισµό των ελεγκτικών 
σωµάτων και την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών 
τους και παρέχει σχετικές οδηγίες και συστάσεις.

β. Ορίζεται ως η αρµόδια αρχή για το συντονισµό 
της καταπολέµησης της απάτης (AFCOS) σύµφωνα µε 
την παραγράφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισµού (EE, 
ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 11ης Σεπτεµβρίου 2013 (ΕΕ L248).

γ. Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και όργα−
να και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 
κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση 
προγραµµάτων − στρατηγικών σχεδίων, την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και τη λήψη τεχνικής βοήθειας 
για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης.

δ. Αίρει συγκρούσεις και επιλύει ζητήµατα επικαλύ−
ψεων αρµοδιοτήτων µεταξύ υπηρεσιών ή φορέων που 
εµπλέκονται στην καταπολέµηση της διαφθοράς, προ−
τείνοντας τις σχετικές λύσεις για την αποτελεσµατική 
επίλυσή τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, καθορίζε−
ται η σύνταξη των αναγκαίων εκθέσεων πεπραγµένων 
κατά κατηγορία και είδος δράσης, µε τις οποίες ενη−
µερώνεται ο Πρωθυπουργός και οι αρµόδιοι Υπουργοί 
και υπηρεσίες.

Άρθρο 8

Στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της 
∆ιαφθοράς µεταφέρονται, µε τις αρµοδιότητες, υπη−
ρεσίες και δοµές τους:

α. Το Σώµα Επιθεωρητών−Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοί−
κησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.).

β. Το Σώµα Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Ε.∆.Ε.).

Άρθρο 9
Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.∆.

Στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της 
∆ιαφθοράς λειτουργούν τα εξής γραφεία: α) Γραφείο 
συντονισµού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασµού 
του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.), 
β) Γραφείο συντονισµού δράσης και επιχειρησιακού 
σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας, 
γ) Γραφείο συντονισµού δράσης και επιχειρησιακού 
σχεδιασµού των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των 
Υπουργείων, και δ) Γραφείο συντονισµού δράσης και 
επιχειρησιακού σχεδιασµού του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.. Τα Γραφεία 
Συντονισµού στελεχώνονται µε µετατασσόµενους ή 
αποσπώµενους µόνιµους υπαλλήλους ή υπαλλήλους 
Ι.∆.Α.Χ. του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.∆. και λοι−
πών φορέων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα, µε απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, κατά 
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόµου. Η απόσπαση 
διαρκεί τρία (3) χρόνια και µπορεί να παραταθεί για µία 
ακόµη τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως 
πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην 
οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Με απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας ανατίθενται καθήκοντα Προϊστα−
µένων των Γραφείων Συντονισµού εκ του µετατασσό−
µενου ή αποσπώµενου προσωπικού.

Στη Γενική Γραµµατεία λειτουργούν, επίσης, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις:

α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα.
β. Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
γ. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
δ. Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.).
ε. Γραφείο ∆ιοικητικής−Οικονοµικής Υποστήριξης.

Άρθρο 10
Σχέδια συντονισµένων δράσεων

Η Γενική Γραµµατεία εκπονεί προγράµµατα συντονι−
σµένης δράσης για την καταπολέµηση της διαφθοράς 
στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής. Τα προγράµµατα 
αυτά τα απευθύνει στους κατά περίπτωση αρµόδιους 
διοικητικούς φορείς, οι οποίοι, κατά την εκτέλεσή τους, 
έχουν την υποχρέωση να συντονίζουν τις ενέργειές 
τους για την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής.

Άρθρο 11

Η Γενική Γραµµατεία συνεργάζεται µε τον Συνήγορο 
του Πολίτη και κάθε άλλη αρχή, υπηρεσία, δοµή και 
ελεγκτικό µηχανισµό αρµόδιο για την καταπολέµηση 
της διαφθοράς στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.

Άρθρο 12

1. Ο αρµόδιος για την καταπολέµηση της διαφθοράς 
και του οικονοµικού εγκλήµατος Υπουργός Επικρατείας:

α. Καταρτίζει συντονισµένα προγράµµατα δράσης και 
ελέγχει την υλοποίησή τους από τους ελεγκτικούς και 
διωκτικούς µηχανισµούς και τα σώµατα της ∆ιοίκησης.

β. Ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονοµικής 
Αστυνοµίας, του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλή−
µατος (Σ.∆.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου 
των Υπουργείων, του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών 
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και συντονίζει και επο−
πτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες 
των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη 
διενέργεια συντονισµένων ή επιµέρους ελέγχων και 
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διορίζει από κοινού µε τους συναρµόδιους Υπουργούς 
τον Ειδικό Γραµµατέα Σ.∆.Ο.Ε. και τους επικεφαλής των 
Υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

γ. Εκπροσωπεί την Κυβέρνηση σε διεθνείς οργανι−
σµούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή άλλων κρατών για ζητήµατα συνεργασίας 
για την καταπολέµηση της διαφθοράς και του οικονο−
µικού εγκλήµατος.

2. Ειδικά σε περιπτώσεις καταπολέµησης της διαφθο−
ράς, ο Ειδικός Γραµµατέας του Σ.∆.Ο.Ε. και ο ∆ιευθυντής 
της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 
Αστυνοµίας ενεργούν αποκλειστικά σύµφωνα µε τις 
εντολές του, κατά την παράγραφο 1, Υπουργού Επι−
κρατείας.

Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές και υποστηρικτικές ρυθµίσεις

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Επικρατείας και 
των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών ρυθµίζο−
νται θέµατα που αφορούν το συντονισµό της δράσης, 
την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση ελεγκτι−
κών ενεργειών, τη δηµιουργία επιτελικού σχεδιασµού, 
τον καθορισµό των προτεραιοτήτων, τη διαµόρφωση 
και ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου και κάθε άλλο 
ζήτηµα για τον καλύτερο συντονισµό δράσεων και την 
αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της διαφθοράς. Για 
τις συντονισµένες δράσεις των ελεγκτικών µηχανισµών 
που υπάγονται ή συντονίζονται από τη Γενική Γραµµα−
τεία, εκπονείται ενιαίος προϋπολογισµός δαπανών και 
καθορίζονται η αναγκαία στελέχωσή τους και συµµετο−
χή τους σε συντονισµένες ενιαίες επιχειρήσεις, καθώς 
και ο απαιτούµενος εξοπλισµός τους.

Άρθρο 14
Θέµατα λειτουργίας της ΓΕ.Γ.ΚΑ.∆.

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρό−
ταση του Υπουργού Επικρατείας εξειδικεύεται η διοικη−
τική δοµή, καθορίζεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων και 
ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία 
της Γενικής Γραµµατείας.

Άρθρο 15

Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΓ΄, του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), που αφορούν τη σύσταση θέσης 
και τη λειτουργία Εθνικού Συντονιστή για την Καταπο−
λέµηση της ∆ιαφθοράς, όπως ισχύουν, καταργούνται.

Άρθρο 16
Γενική Γραµµατεία ΚΥ.Σ.Οι.Π.

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση 
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης συνιστάται για την 
υποβοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συµβουλίου 
Οικονοµικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.Οι.Π.) Γενική Γραµµατεία και 
θέση Γενικού Γραµµατέα µε βαθµό α΄ της κατηγορίας 
ειδικών θέσεων που προΐσταται αυτής.

Με το ανωτέρω διάταγµα, καθορίζεται η διάρθρωση 
της Γραµµατείας σε διευθύνσεις και τµήµατα, ο αριθµός 
και οι ειδικότητες του προσωπικού αυτής και κάθε άλλο 
σχετικό ζήτηµα. Οι θέσεις του προσωπικού της Γενικής 
Γραµµατείας πληρούνται µε απόφαση του Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης µε µετατάξεις και αποσπάσεις 
µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. του ∆ηµοσίου, 
Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.∆. και λοιπών φορέων του ∆ηµοσί−

ου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και µε διορισµό 
µετακλητών ειδικών συµβούλων και συνεργατών.

Άρθρο 17

Το σύνολο των µετατασσόµενων, αποσπώµενων και 
διοριζόµενων υπαλλήλων στις αναφερόµενες στον πα−
ρόντα νόµο Γενικές Γραµµατείες για την Καταπολέµηση 
της ∆ιαφθοράς και ΚΥ.Σ.Οι.Π. δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τους τριάντα (30) για καθεµία εξ αυτών, εκ των οποίων 
ο αριθµός των µετακλητών ειδικών συµβούλων και συ−
νεργατών δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15).

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 18
Ρυθµίσεις θεµάτων ΚΕ.Ν.Ε.

Η περίπτωση ε΄του άρθρου 12 του ν. 1299/1982 (Α΄ 129), 
όπως κωδικοποιήθηκε ως περίπτωση ε΄του άρθρου 36 
του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«ε) Ρυθµίζει ό,τι αφορά τη συγκρότηση, τη σύσταση 
και τη λειτουργία της Κεντρικής Νοµοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.), µεταβάλλει τους όρους, τα προσό−
ντα και την απαιτούµενη ειδικότητα για την πρόσληψη 
των µελών και των επιστηµονικών συνεργατών της, µει−
ώνει τις θέσεις των επιστηµονικών συνεργατών ή και 
τις αυξάνει µέχρι πέντε (5), καθορίζει τον τρόπο και το 
ύψος της αµοιβής των µελών και των επιστηµονικών 
συνεργατών της και εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας 
της που καταρτίζεται από αυτήν.»

Άρθρο 19
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον

Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 1558/1985 
(Α΄ 137), όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 
του ν. 3242/2004 (Α΄ 102) και κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 
του άρθρου 81 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Με όµοια απόφαση, µπορεί να µεταβιβάζονται στον 
Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης οι αρµοδιότητες της 
περίπτωσης ε΄του άρθρου 12 του ν. 1299/1982 (Α΄ 129) 
και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3133/2003 (Α΄ 85) µε 
εξαίρεση τον τρόπο και το ύψος της αµοιβής των µελών 
και των επιστηµονικών συνεργατών.»

Άρθρο 20
Άσκηση αρµοδιοτήτων ΚΕ.Ν.Ε.

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1299/1982, όπως κωδικο−
ποιήθηκε ως παρ. 2 του άρθρου 85 του Κώδικα Νοµο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), καταργείται.

Άρθρο 21
Θέσεις αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών ανά Υπουργείο

Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1558/1985, όπως κωδι−
κοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 47 του Κώδικα Νοµο−
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θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), καταργείται.

Άρθρο 22
Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων

Στο ν. 1558/1985 προστίθεται άρθρο 25Α, ως ακολού−
θως:

«Άρθρο 25Α
Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων

1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται από µία (1) θέση 
µετακλητού Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα µε βαθµό 
β΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Στα Υπουργεία που 
προέκυψαν από συγχώνευση µε το π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), 
συνιστώνται θέσεις µετακλητών αναπληρωτών γενικών 
γραµµατέων, ιδίου βαθµού και κατηγορίας, αντίστοιχες 
του αριθµού των συγχωνευοµένων Υπουργείων εκτός 
του Υπουργείου, το χαρτοφυλάκιο του οποίου κατέ−
χει ο Υπουργός. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας 
λαµβάνει το σύνολο των αποδοχών που προβλέπονται 
για τον Ειδικό Γραµµατέα Υπουργείου, όπως ισχύουν 
κάθε φορά.

Οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς διορίζονται και 
παύονται µε κοινή απόφαση του αρµοδίου Υπουργού και 
Αναπληρωτή Υπουργού. Με ίδια απόφαση καθορίζονται 
και οι αρµοδιότητες των Αναπληρωτών Γενικών Γραµ−
µατέων, εκ των αρµοδιοτήτων των Γενικών Γραµµατέων 
του Υπουργείου.

2. Στις θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων 
επιτρέπεται, κατά τις κείµενες διατάξεις, ο διορισµός 
υπαλλήλων και λειτουργών του δηµόσιου τοµέα, όπως 
αυτός είχε οριοθετηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) και τις µεταγενέστερες 
συµπληρώσεις του, πριν από την τροποποίησή του µε 
το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), ανεξάρτητα από 
τη σχέση µε την οποία υπηρετούν σε αυτόν. Ο χρόνος 
υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογί−
ζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγµατική υπηρεσία 
στην οργανική τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής 
τους από τις παραπάνω θέσεις επανέρχονται αυτοδικαί−
ως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισµό τους.

3. Για την εξυπηρέτηση των Αναπληρωτών Γενικών 
Γραµµατέων Υπουργείων στην άσκηση των καθηκόντων 
τους συνιστάται για κάθε τέτοια θέση µία (1) θέση διοι−
κητικού υπαλλήλου µε απόσπαση από θέσεις του ∆ηµο−
σίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού 
δικαίου του δηµόσιου τοµέα και µία (1) θέση ειδικού 
συµβούλου ή ειδικού συνεργάτη µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.»

Άρθρο 23
Στελέχωση πολιτικών γραφείων Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/ 
1985, όπως κωδικοποιήθηκαν ως παράγραφοι 2 και 3 
του άρθρου 55 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Στα πολιτικά γραφεία, που συνιστώνται κατά την 
προηγούµενη παράγραφο, συνιστώνται οι εξής θέσεις:

α) Σε κάθε γραφείο Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουρ−
γού τέσσερις (4) θέσεις µετακλητών διοικητικών υπαλ−
λήλων και τρεις (3) ενιαίες θέσεις για ειδικούς συµβού−
λους και ειδικούς συνεργάτες.

β) Σε κάθε γραφείο Υφυπουργού τρεις (3) θέσεις µε−
τακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) ενιαίες 
θέσεις ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών.

3. Στα πολιτικά γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβέρ−
νησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κείµενων 
διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισµό, µε απόφαση 
του µέλους της Κυβέρνησης στο οποίο υπάγεται το 
γραφείο και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, 
η απόσπαση µέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ή 
νοµικού προσώπου του δηµόσιου τοµέα. Για τα πολιτικά 
γραφεία των Υφυπουργών την απόφαση υπογράφει ο 
οικείος Υπουργός.

Η απόσπαση γίνεται σε προσωρινές οµοιόβαθµες θέ−
σεις που συνιστώνται κατά περίπτωση µε την πράξη 
απόσπασης για όσο χρόνο ο υπάλληλος που αποσπάται 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντίστοιχο πολιτικό 
γραφείο.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια 
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που ο 
αποσπώµενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.»

Άρθρο 24

Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, όπως τροπο−
ποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 1735/1987 
(Α΄ 195) και κωδικοποιήθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 55 
του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), εφαρµόζεται και 
για τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών Επικρατείας.

Επίσης, στην ίδια παράγραφο προστίθενται εδάφια 
τρίτο, τέταρτο, πέµπτο και έκτο ως εξής:

«Η σύσταση των πολιτικών γραφείων των Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, των Αναπληρωτών Υπουργών 
στον Πρωθυπουργό, των Υφυπουργών στον Πρωθυ−
πουργό, καθώς και των πολιτικών γραφείων της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται να ανατρέχει 
στο χρόνο διορισµού των Αντιπροέδρων της Κυβέρνη−
σης και στο χρόνο σύστασης των θέσεων των µελών 
της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών της.

Στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, Αντιπρο−
έδρων της Κυβέρνησης και Υπουργών επιτρέπεται η 
ανάθεση καθηκόντων ειδικού συµβούλου για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένα αντικείµενα, καθ’ 
υπέρβαση του οριζόµενου ανώτατου αριθµού ειδικών 
συµβούλων και συνεργατών. Οι ειδικοί σύµβουλοι του 
προηγουµένου εδαφίου είναι διακεκριµένοι επιστήµονες 
ή εµπειρογνώµονες ειδικού αντικειµένου, υποστηρίζουν 
στο αντικείµενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτρο−
πές και τις αρµόδιες υπηρεσίες και προσλαµβάνονται 
µε αντίστοιχες αποφάσεις του Πρωθυπουργού, Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης ή των αρµοδίων Υπουργών 
και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Οι ειδικοί αυτοί σύµβουλοι υπηρετούν εθελοντικά και 
δεν λαµβάνουν µισθό, αποζηµίωση ή άλλη οικονοµική 
απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους.»

Άρθρο 25
∆ιοικητική υποστήριξη Γενικών Γραµµατέων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 
1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 13 του άρθρου 
55 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:
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«9. Για την εξυπηρέτηση των Γενικών Γραµµατέων 
Υπουργείων και των Γενικών Γραµµατέων που προΐ−
στανται Γενικών Γραµµατειών στην άσκηση των καθη−
κόντων τους συνιστώνται σε κάθε αντίστοιχη θέση δύο 
(2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.»

Άρθρο 26
Θέσεις προϊσταµένων γραφείων της
Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
32/2004 (Α΄ 28), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του 
άρθρου 5 του π.δ. 17/2009 (Α΄ 33) και κωδικοποιήθηκε 
ως περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 81 του Κώδικα 
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) Στις λοιπές θέσεις προϊσταµένων είτε µε διορισµό 
είτε µε ανάθεση καθηκόντων σε ειδικό σύµβουλο, ειδικό 
συνεργάτη ή υπάλληλο µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραµµατείας της 
Κυβέρνησης είτε µε απόσπαση από θέση του ∆ηµοσίου 
ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, εφόσον κατέ−
χουν πτυχίο Α.Ε.Ι..

Η κατοχή θέσης προϊσταµένου των περιπτώσεων α΄ 
και β΄ δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου 
ελευθέριου επαγγέλµατος.»

Άρθρο 27
Μετονοµασία του Υπουργείου Εργασίας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης µετονοµάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
µετονοµάζεται σε Υπουργείο Υγείας.

3. Η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε−
ταφέρεται, ως σύνολο Υπηρεσιών µε τις αρµοδιότητες, 
όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν δια−
µορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και µε τους 
εποπτευόµενους από αυτή φορείς από το Υπουργείο 
Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται Υπουρ−
γός για τα θέµατα της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων νοείται εφεξής ο Υπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται 
το άρθρο 5 του π.δ. 24/2015 (Α΄ 20).

Άρθρο 28
Κατάργηση Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Προβολής, µεταφορά των Υπηρεσιών της

στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και
µετονοµασία της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
σε Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας

1. Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Προβολής και 
η θέση Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνίας και Προβολής 
κατηγορίας ειδικών θέσεων µε βαθµό α΄ καταργούνται. 
Το σύνολο των Υπηρεσιών της καταργούµενης Γενικής 
Γραµµατείας Επικοινωνίας και Προβολής µε τις αρµο−
διότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά 
έχουν διαµορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και 
µε τους εποπτευόµενους από αυτή φορείς, µεταφέρεται 
στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης.

2. Η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης µετονοµάζεται 
σε Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.

3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού της καταργού−
µενης Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Προβολής 
µεταφέρονται στον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµ−
µατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 29
Ρύθµιση επειγόντων θεµάτων µεταφοράς µαθητών

1. Συµβάσεις µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 
2014−2015, οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε την πε−
ρίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 
(Α΄ 147) και µε τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 
δεκάτου εβδόµου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194) και έληγαν 
έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015, παρατείνονται αυτοδικαί−
ως µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014−2015. Κατά 
τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου 
της παρ. 1.α. του άρθρου 49 του ν. 4274/2014.

2. Το άρθρο 29 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234) αντικαθίστα−
ται, από 23.10.2014, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του, ως 
εξής:

«∆απάνες µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων, 
οι οποίες πραγµατοποιούνται από την έναρξη του σχο−
λικού έτους 2014−2015 (11.9.2014) µέχρι τη σύναψη της 
οικείας σύµβασης µεταφοράς και πάντως όχι πέραν της 
λήξης του σχολικού έτους 2014−2015, καταβάλλονται 
νόµιµα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει 
µε σχετική πράξη του την εκτέλεση της µεταφοράς 
των µαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπά−
νης είναι σύµφωνο µε τους όρους και το περιεχόµενο 
της οικείας σύµβασης µεταφοράς µαθητών του ιδίου 
σχολικού έτους.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόµου του ν. 4286/ 
2014 (Α΄ 194) αντικαθίσταται αναδροµικά από τότε που 
ίσχυσε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 
του ιδίου ως άνω άρθρου, ως εξής:

«Εάν η µεταφορά των µαθητών της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµοσίων σχολείων δεν 
είναι εφικτή για το σχολικό έτος 2014−2015 µε δηµόσια 
συγκοινωνία ή µε ίδια µέσα των Περιφερειών και των 
∆ήµων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, επιτρέ−
πεται κατ’ εξαίρεση και έπειτα από σύµφωνη γνώµη 
επιτροπής, στην οποία µετέχει από ένας εκπρόσωπος 
της οικείας περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθµιας 
αυτοδιοίκησης και του οικείου οργανισµού δηµόσιας 
συγκοινωνίας υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ή 
του αρµόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, η 
υπέρβαση των χιλιοµετρικών αποστάσεων που τίθενται 
στην υπ’ αριθµ. 24001/11.6.2013 κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κό−
στος της µεταφοράς µαθητών σε ολόκληρη αθροιστικά 
την Περιφέρεια δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο της περ−
σινής σχολικής χρονιάς και στο πλαίσιο των οριζοµένων 
µε τις υπ’ αριθµ. 30844/ 31.7.2013 (Β΄ 1897) και 29531/2014 
(Β΄ 2060) κοινές υπουργικές αποφάσεις.»

4. ∆απάνες µεταφοράς µαθητών που πραγµατοποι−
ήθηκαν κατά το πρώτο δίµηνο του οικονοµικού έτους 
2014, κατά παρέκκλιση των κειµένων περί δεσµεύσεως 
πιστώσεων διατάξεων, µπορεί να εκκαθαριστούν και 
να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων 
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Περιφερειών τρέχοντος οικονοµικού έτους, τηρουµένων 
των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικό−
τητας αυτών.

Άρθρο 30
Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους,

υποαπασχολούµενους κ.λπ.

1. Στο τέλος της παρ. 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 
1846/1951 (Α΄179), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1Α 
του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄41), την παρ. 2 του 
άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) και την παρ. 1Α του 
άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50), προστίθεται εδάφιο 
ως ακολούθως:

«Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και τα µέλη 
οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 
33, για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτο−
νται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, 
εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πενήντα 
(50) ηµέρες ασφάλισης είτε το προηγούµενο ηµερο−
λογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο, 
χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατο−
ποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο 
του δεκαπενταµήνου.»

2. Στους ασφαλισµένους των περιπτώσεων Α΄, Β΄ και 
Γ΄ της υποπαραγράφου Α.3. της παρ. Α΄ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), καθώς και στα προ−
στατευόµενα µέλη αυτών, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία του οικείου φορέα, παρατείνεται το δικαίωµα 
παροχών ασθένειας σε είδος µέχρι 29.2.2016 µε τις ίδιες 
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

3. Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισµένων του 
Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέ−
κοψαν την άσκηση του επαγγέλµατός τους, έχουν κάνει 
χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου 
του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) και παραµένουν άνεργοι και 
ανασφάλιστοι, παρατείνεται για ένα έτος και µέχρι τις 
29.2.2016, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές 
προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους και 
τηρείται η ρύθµιση.

4. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν 
κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 
του ν. 2768/1999 (Α΄ 273), της παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 3996/2011 (Α΄ 170), της παρ. Α2 του άρθρου 138 του 
ν. 4052/2012 (Α΄ 41) και της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
ν. 4144/2013 (Α΄ 88), της παρ. 1Β του άρθρου 18 του ν. 
4242/2014 (Α΄ 50) παρατείνεται µέχρι την 29η Φεβρουα−
ρίου 2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 και 
ο Ο.Α.Ε.∆. υποχρεούται να καταβάλει την προβλεπόµενη 
εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς.

5. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 
1846/1951(Α΄ 179), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 26 
του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και µε την παρ. 
4 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) και την παρ. 
1Γ του άρθρου 18 του ν. 4242/2014(Α΄ 50), προστίθενται 
εδάφια ως εξής:

«Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», καθώς και 
τα µέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 
33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179) για την περίοδο από 1.3.2015 
έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για πα−
ροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της 
συµπλήρωσης των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης.

Οι εργαζόµενοι των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, καθώς 
και τα µέλη οικογένειάς τους που αναφέρονται στο 
άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), για την περίοδο από 
1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. για 
παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση 
της συµπλήρωσης των απαιτούµενων ηµερών ασφά−
λισης.»

6. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 
1846/1951 (Α΄179), όπως προστέθηκε µε την παρ. 1Β της 
παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α΄170) και αντι−
καταστάθηκε µε την παρ. 26 του άρθρου 20 του ν. 
4019/2011 (Α΄216), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Οι εργαζόµενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης 
Περάµατος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και 
τα µέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 
33, για τη χρονική περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 
καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένει−
ας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συµπλήρωσης 
ηµερών ασφάλισης.»

7. Ασφαλισµένοι του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών και 
του Τοµέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών του 
Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους 
ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, 
δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη τους 
παροχές ασθένειας σε είδος από 1.3.2015 έως 29.2.2016 
µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτω−
ση Β΄ της υποπαραγράφου Α.3. της παραγράφου Α΄του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85).

Άρθρο 31
Παράταση προθεσµιών για αιτήσεις αναγνώρισης

χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων
και για τα επικουρικά και τα ταµεία των ενστόλων

1. Η προβλεπόµενη στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 
248 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) αποκλειστική προθεσµία 
υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης 
σε προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας ως σχολικού 
φύλακα παρατείνεται για τρεις (3) µήνες από τη λήξη 
της.

2. Οι προβλεπόµενες στις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 119 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) προθεσµίες παρα−
τείνονται έως 30.6.2015.

Άρθρο 32

1. Για τη σίτιση των υπηκόων τρίτων χωρών που πα−
ραµένουν προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα 
Κράτησης Αλλοδαπών που ιδρύθηκαν και λειτουργούν 
στην Ελληνική Αστυνοµία, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 35 του ν. 3907/2011, επιτρέπεται η σύναψη δη−
µοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, η δαπάνη των 
οποίων µπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κοινοτι−
κούς πόρους, σύµφωνα µε τις κείµενες περί προµηθειών 
διατάξεις (ν. 4281/2014, Α΄ 160).

2. Στα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου, 
εφόσον δεν παρέχονται υπηρεσίες σίτισης για οποιον−
δήποτε νοµικό ή πραγµατικό λόγο, καταβάλλεται ηµε−
ρήσια δαπάνη τροφοδοσίας, σε βάρος του ΚΑΕ 2739 
του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Φ. 43−110 «Ελληνική 
Αστυνοµία», το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής 
αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια κα−
θορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών. Μέχρι 
την έκδοση της απόφασης αυτής, η ηµερήσια δαπάνη 
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τροφοδοσίας καταβάλλεται µε απόφαση του ∆ιοικητή 
της έδρας ενός εκάστου των εν λόγω Κέντρων, σύµ−
φωνα µε τα οριζόµενα στο ν.δ.116/1969 και τα κατ’ εξου−
σιοδότηση αυτού νοµοθετήµατα και καλύπτεται από 
τον ίδιο ως άνω ΚΑΕ. Με όµοια απόφαση του ∆ιοικητή 
καθορίζεται ο χρόνος λήξης καταβολής της ηµερήσιας 
δαπάνης τροφοδοσίας, λόγω επανέναρξης παροχής 
των υπηρεσιών σίτισης.

3. Οι δαπάνες σίτισης υπηκόων τρίτων χωρών στα Κέ−
ντρα της προηγούµενης παραγράφου, οι οποίες πραγ−
µατοποιήθηκαν από 9.10.2013 µέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.δ.116/1969 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού νοµοθετή−
µατα σε βάρος των πιστώσεων των ΚΑΕ 2739 και 9276 
του προϋπολογισµού εξόδων του Ε.Φ. 43−110 «Ελληνική 
Αστυνοµία», θεωρούνται σύννοµες.

Άρθρο 33

1. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
7 του π.δ. 351/1991 (Α΄ 121) «Τροποποίηση, συµπλήρωση 
και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων 
που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία 
των υπηρεσιών της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας», όπως 
ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Μία από τις ανωτέρω θέσεις είναι θέση µετακλη−
τού Ειδικού Γραµµατέα µε βαθµό 2ο της κατηγορίας 
των Ειδικών Θέσεων και αποδοχές Ειδικού Γραµµατέα 
Υπουργείου. Η προβλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο θέση 
µετακλητού υπαλλήλου µε βαθµό 2ο της κατηγορίας 
ειδικών θέσεων διατηρείται έως την αποχώρηση του 
υπαλλήλου που την κατέχει και καταργείται αυτοδι−
καίως µε την αποχώρησή του.»

2. Στο π.δ. 351/1991 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α

Ο Ειδικός Γραµµατέας προΐσταται αµέσως µετά τον 
Γενικό Γραµµατέα των διοικητικών και οικονοµικών 
υπηρεσιών.

Ο Γενικός Γραµµατέας µπορεί µε απόφασή του να 
εκχωρεί εξουσία υπογραφής στον Ειδικό Γραµµατέα 
για θέµατα των ανωτέρω υπηρεσιών.»

Άρθρο 34

1. Οποιαδήποτε εκούσια καταβολή οφειλής εκτός ρύθ−
µισης ή διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής ή δικαστι−
κά επικυρωµένης συµφωνίας έως και τις 27 Μαρτίου 
2015, συνολικής ή µέρους βεβαιωµένης οφειλής στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορο−
λογικής ∆ιαδικασίας (Κ.Φ.∆.), τον Κώδικα Είσπραξης ∆η−
µοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.) και του Τελωνειακού Κώδικα, 
απαλλάσσεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) 
από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιµα 
εκπρόθεσµης καταβολής που την επιβαρύνουν. Η κατα−
βολή διενεργείται µε τη χρήση του µοναδικού κωδικού 
πληρωµής στους φορείς είσπραξης ή κατ’ εξαίρεση στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση.

2. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για την εκούσια εξό−
φληση έως και τις 27 Μαρτίου 2015 του συνόλου της 
υπολειπόµενης βασικής οφειλής που έχει υπαχθεί σε 
ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ή δικαστι−
κά επικυρωµένης συµφωνίας, κατόπιν σχετικής αίτησης 
του οφειλέτη.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 
την εποµένη της δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 35

1. Τα κατά την παρ. 7 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/ 
2010 (Α΄ 119) χρηµατικά διαθέσιµα του Ταµείου Χρη−
µατοπιστωτικής Σταθερότητας ποσού 555.600.000,00 
ευρώ, µετά των πιστωθέντων τόκων από την ηµεροµη−
νία κατάθεσής τους σε λογαριασµό του Ταµείου στην 
Τράπεζα της Ελλάδος και εφεξής, αποδίδονται άµεσα 
και εφάπαξ από το Ταµείο στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει από 6.3.2015.
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 

(Α΄ 119) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω τα διαθέσιµα του 

Ταµείου τοποθετούνται µέχρι 31.12.2015 κατά ποσοστό 
10% σε καταθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου και κατά ποσοστό 90% σε λογαριασµό ταµει−
ακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος προκει−
µένου να τοποθετηθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
περίπτωσης ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 
(Α΄ 38), οι οποίες όπως εκάστοτε ισχύουν εφαρµόζονται 
και για το Ταµείο. Η διάταξη του ως άνω εδαφίου ισχύει 
από 17.3.2015.»

Άρθρο 36
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2469/1997

Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/ 
1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.∆.∆. 
και Α.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασµούς 
ταµειακής διαχείρισης, δύνανται να επενδύονται στο 
σύνολό τους σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε σύµφωνα επαναπώλησης/
επαναγοράς µε αντισυµβαλλόµενο το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
(repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy back). Σε πε−
ρίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των Ν.Π.∆.∆. και Α.Φ. από 
την για οποιονδήποτε λόγο µη προσήκουσα και ιδίως 
µη έγκαιρη ή µη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσε−
ων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως αντισυµβαλλοµένου σε 
συµβάσεις αγοράς ή πώλησης µε σύµφωνα επαναγοράς, 
το Ν.Π.∆.∆. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη ζηµία έχει απευθείας 
αξίωση αποζηµίωσης κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου.»

Η ως άνω διάταξη ισχύει από 17.3.2015.

Άρθρο 37
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροποποι−
είται ως ακολούθως:

«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ 
αρχίζει από την 31η ∆εκεµβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται 
άλλως στις επιµέρους διατάξεις αυτού.»

2. Η παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 τροποποι−
είται ως ακολούθως:

«8. Η δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµ−
φωνα µε το άρθρο 152 του παρόντος νόµου, αντικαθιστά 
την υποχρέωση δηµοσίευσης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσε−
ως, από την ηµεροµηνία έναρξης των διατάξεων του 
παρόντος Μέρους Β΄. Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015 εξα−
κολουθεί η δηµοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας 
της Κυβερνήσεως.»
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3. Ειδικότερα, οι παράγραφοι 1−11 του άρθρου 2 του 
ν. 2286/1995 καταργούνται από τη δηµοσίευση του πα−
ρόντος νόµου.

Άρθρο 38
Ρυθµίσεις θεµάτων ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

1. Το Εποπτικό Συµβούλιο (ΕΣ) της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. του 
άρθρου 8 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169) καταργείται. Με την 
επιφύλαξη της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 9 του 
ίδιου νόµου, όπως αυτή αντικαθίσταται µε την παρ. 2 
του παρόντος άρθρου, το σύνολο των αρµοδιοτήτων 
του καταργούµενου ΕΣ ασκείται από το ∆ιοικητικό Συµ−
βούλιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε..

2. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4173/2013 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. δι−
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Επικρατείας που 
είναι αρµόδιος για θέµατα ∆ηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. 
Το ∆.Σ. αποτελείται από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και 
από τέσσερα (4) µέλη, τα οποία επιλέγονται µεταξύ 
προσώπων εγνωσµένου επαγγελµατικού και επιστηµο−
νικού κύρους, µε εξειδίκευση σε τοµείς συναφείς µε το 
σκοπό και τις αρµοδιότητες της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.. Ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος επιλέγει ένα (1) µέλος του ∆.Σ. ως αναπλη−
ρωτή του. Ο τελευταίος αναπληρώνει τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο απόντα ή κωλυόµενο και ασκεί όλες τις αρ−
µοδιότητές του σε περίπτωση που αυτός παραιτηθεί ή 
εκλείψει, έως το διορισµό του διαδόχου του.»

3. Το στοιχείο α΄ της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 
4173/2013, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 
του άρθρου έβδοµου του ν. 4279/2014 (Α΄ 158), καταρ−
γείται.

Άρθρο 39

1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4213/2013 (Α΄ 221) 
καταργείται και επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129).

2. Στην παρ. 8 του άρθρου 66 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) 
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«∆ύναται να παραταθεί η θητεία των υπηρετούντων 
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου επικουρικών 
ιατρών µέχρι 31.12.2015, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, 
υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον 
προϋπολογισµό του νοσοκοµείου.»

3. Παρατείνεται η θητεία του επικουρικού προσωπι−
κού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 
4052/ 2012, που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του πα−
ρόντος σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) 
έως τις 31.12.2015. Οµοίως παρατείνεται και η θητεία 
του επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί στα Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στην περίπτωση αδυναµίας κάλυψης της δαπάνης 
µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φο−
ρείς στους οποίους παρατείνεται η θητεία του, τη συ−
γκεκριµένη δαπάνη αναλαµβάνει η οικεία Υγειονοµική 
Περιφέρεια.

Άρθρο 40

Στο άρθρο 9 του ν. 1876/1990 προστίθεται παράγρα−
φος 6 ως εξής:

«6. Οι κανονιστικοί όροι εθνικής γενικής συλλογικής 
σύµβασης εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξα−

κολουθούν να ισχύουν επί ένα εξάµηνο από τη λήξη ή 
καταγγελία και εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους 
που προσλαµβάνονται στο διάστηµα αυτό.»

Άρθρο 41

Το άρθρο 63 του ν. 4316/2014 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 63
Εργαζόµενοι στα κέντρα πρόληψης

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 
(Α΄103), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Οι εργαζόµενοι στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσε−
ων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας υπάγο−
νται στις προβλέψεις του ν. 4024/2011 για τον καθορισµό 
των αποδοχών τους από τη δηµοσίευση του παρόντος 
και µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσω−
τερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται 
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της εν λόγω διάταξης. ∆εν 
αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά 
που έχουν χορηγηθεί ως µισθολογικές παροχές, επιδό−
µατα, αποζηµιώσεις στους εργαζόµενους στα Κέντρα 
Πρόληψης δυνάµει προβλέψεων ΣΣΕ, αποφάσεων των 
∆.Σ. των Κέντρων Πρόληψης, ατοµικών συµβάσεων ερ−
γασίας ως την ψήφιση του παρόντος, ενώ τυχόν κα−
ταλογισµοί που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί αίρονται 
µε τη δηµοσίευση του παρόντος. Τα Κέντρα Πρόληψης 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

Άρθρο 42

Το πρώτο εδάφιο της εσωτερικής παραγράφου 5 της 
υποπαραγράφου Ι.∆.1 της παραγράφου Ι.∆. του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι καθαρές αµοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας, σε 19,81 ευρώ ηµερησίως και όχι 
µεγαλύτερες από 495,25 ευρώ µηνιαίως για ωφελούµε−
νους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,27 ευρώ ηµερη−
σίως και όχι µεγαλύτερες από 431,75 ευρώ µηνιαίως για 
ωφελούµενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.»

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8.3 του άρθρου 8 της 
κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµόν 4.31879/3.1604 
(Β΄ 3172/26.11.2014) αντικαθίσταται ως εξής:

«Συγκεκριµένα, για κάθε ωφελούµενο που θα προσλη−
φθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα για την υλοποίηση 
της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» το µι−
σθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ηµερη−
σίως και όχι µεγαλύτερες από 495,25 ευρώ µηνιαίως 
για ωφελούµενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,27 
ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερες από 431,75 ευρώ 
µηνιαίως για ωφελούµενους ηλικίας κάτω των 25 ετών, 
κατά παρέκκλιση των νόµιµων αµοιβών που προβλέπο−
νται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και 
τις οικείες συλλογικές συµβάσεις.»

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθµόν 4.31879/3.1604 (Β΄ 
3172/26.11.2014) κοινή υπουργική απόφαση διατηρείται 
σε ισχύ.

Άρθρο 43

Συµβάσεις µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2013−
2014 που συνάφθηκαν από τις οικείες Περιφέρειες, χω−
ρίς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 278 του ν. 
3852/2010 θεωρούνται νόµιµες.
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Άρθρο 44

Το άρθρο 3 του β.δ. 579/1971 αντικαθίσται ως ακο−
λούθως:

«1. Το Ίδρυµα διοικείται προσωρινώς από πενταµελές 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε από−
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης και αποτελείται από:

α. Τον Πρόεδρο µε τον Αναπληρωτή του και δύο 
µέλη µε τους αναπληρωτές τους οριζόµενους από τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για 
τη θέση του Προέδρου απαιτείται πτυχίο τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών ή Νοµικών 
Σπουδών µε εµπειρία και γνώσεις σε θέµατα κοινωνικής 
προστασίας και κοινωνικής φροντίδας.

β. Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτι−
σµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τον αναπληρωτή 
του.

γ. Ένα µέλος το οποίο ορίζεται από εξουσιοδοτηµένο 
από την οικογένεια απόγονο της οικογένειας Βασιλεί−
ου Σικιαρίδη µε τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση 
παρέλευσης ενός µηνός από την πρόσκληση ορισµού 
µέλους από τον εξουσιοδοτηµένο απόγονο της οικογέ−

νειας Βασιλείου Σικιαρίδη, εάν δεν οριστεί µέλος και ο 
αναπληρωτής του, ορίζεται ένα µέλος ακόµα από τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

δ. Από δύο µέλη οριζόµενα από τον Υπουργό Εργασί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τους αναπληρωτές 
τους.

2. Κυβερνητικός Επίτροπος του Ιδρύµατος διορίζεται 
υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

3. Η θητεία των µελών ορίζεται διετής.»

Άρθρο 45

Οι Περιφέρειες δύνανται να καταρτίζουν και να υλο−
ποιούν δράσεις και προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής 
για την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών οµάδων του 
πληθυσµού. Για την υλοποίηση των δράσεων και των 
προγραµµάτων αυτών, µπορούν να συνάπτουν προγραµ−
µατικές συµβάσεις µε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργα−
νισµούς κοινής ωφέλειας, όπως αυτοί προσδιορίζονται 
στο ν. 3429/2005. Οι ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται 
στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.
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Άρθρο 46
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΓΑΣΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΟΛΓΑ−ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ,  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡ∆ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

 ΥΓΕΙΑΣ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κ.α.α. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ  34 * ΑΘΗΝΑ  104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01000291903150012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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

Σε µορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


