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οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, διαπιστώνεται η 
διαγραφή των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την 
κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των εξυπηρετούμε−
νων δικαιούμενων προσώπων όπως αυτά καθορίζονται 
με τις διατάξεις του άρθρου 2 της κ.υ.α. 129/2534/2010 
(Β΄ 108) από τη δύναμη του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
εγγράφονται στη δύναμη του εκάστοτε Υπουργείου 
ή Φορέα στον οποίο ανήκει το κατά περίπτωση εξυ−
πηρετούμενο πρόσωπο. Με την ίδια απόφαση μπορεί 
να ρυθμίζεται και κάθε άλλο σχετικά με τη διαδικασία 
διαγραφής − εγγραφής ζήτημα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορί−
ζονται οι διαδικασίες παραχώρησης του εξοπλισμού 
του Συνεργείου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη.

3. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα 
του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 95
Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας

κυκλοφορίας σκευασμάτων

1. Στο άρθρο 12 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172) προστίθεται 
παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

«4. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων 
κατά τη διάθεση των φαρμάκων υποχρεούνται να ανα−
γράφουν στα απαιτούμενα παραστατικά και τον πολυ−
ψήφιο κωδικό που έχει λάβει το φάρμακο από τον Ε.Ο.Φ. 
(Barcode φαρμάκου). Αν διαπιστωθεί παραβίαση της ως 
άνω υποχρέωσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο πέ−
ντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12Α του ν.δ. 96/ 
1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του
ν. 3580/2007 (Α΄ 134), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν υπάρξει έλλειψη φαρμάκου και αυτή οφείλεται 
σε παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχου άδειας 
χονδρικής πώλησης ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας 
(Κ.Α.Κ.), επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας 
σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυ−
ρώσεις, χρηματικό πρόστιμο στον εκάστοτε υπεύθυνο 
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παρά−
βασης.»

3. Tο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12Α του 
ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 
του ν. 3580/2007 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα στοιχεία της ταινίας γνησιότητας των εξαγόμενων 
φαρμάκων καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο, με 
ευθύνη των κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης φαρ−
μάκων, ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων του Ε.Ο.Φ.. Αν 
διαπιστωθεί παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επι−
βάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με 
τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής. Δεν επιτρέπεται 
η απελευθέρωση παρτίδας φαρμάκου, εάν δεν έχουν 

προηγουμένως δηλωθεί στο παραπάνω αναφερόμενο 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής του Ε.Ο.Φ. τα στοιχεία 
της γνησιότητας.»

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12Α του ν.δ. 96/ 
1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του
ν. 3580/2007 (Α΄ 134), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, 
μετά την απαγόρευση, λόγω ελλείψεων, των εξαγωγών 
συγκεκριμένων φαρμάκων, οφείλουν να δηλώσουν στην 
ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. τα αποθέματά τους για τα φάρ−
μακα αυτά και να τα διαθέτουν άμεσα στην αγορά σε 
πρώτη ζήτηση. Σε όποιον, παρά την απαγόρευση του 
προηγούμενου εδαφίου, εξάγει ή συλλέγει φάρμακα 
προς εξαγωγή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατό χι−
λιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευ−
τικά με τις λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις.»

5. Η παρ. 12 του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«12. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Οι ανακλήσεις των αδει−
ών κυκλοφορίας επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Φ.. Οι στερήσεις των αδειών άσκησης επαγγέλματος 
επιβάλλονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από 
άλλες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
ύστερα από γνωμάτευση του οικείου πειθαρχικού συμ−
βουλίου. Η ανάκληση αδείας λειτουργίας φαρμακείου 
και φαρμακαποθήκης γίνεται με απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι 
δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των κυρώσεων γίνονται 
με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ..»

6. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 1316/1983 
(Α΄ 3) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευ−
τικών σκευασμάτων υποχρεούνται να δηλώνουν τα 
στοιχεία των απογραφικών δελτίων της ταινίας γνη−
σιότητας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής του 
Ε.Ο.Φ. σε πραγματικό χρόνο. Παραβίαση της υποχρέω−
σης αυτής επισύρει για τους Κ.Α.Κ. χρηματικό πρόστιμο 
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βα−
ρύτητα αυτής.»

7. Στους παραβάτες της διάταξης της παραγράφου 1 
του άρθρου 116 της αριθμ. Δ.ΥΓ 3α/Γ.Π.32221/2013 κ.υ.α. 
επιβάλλονται σωρευτικά: α) οι κυρώσεις του άρθρου 458 
του Ποινικού Κώδικα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι 
χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ..

Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπό−
μενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις 
αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προ−
ϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται 
με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ 
έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση 
υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως 
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Φ.. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά 
με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.

Τα φαρμακεία λειτουργούν υπό τη διαρκή παρουσία 
και επίβλεψη αδειούχου φαρμακοποιού. Εφόσον, κατόπιν 
ελέγχου των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, διαπιστω−
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θεί ότι φαρμακείο δεν λειτουργεί υπό την παρουσία και 
επίβλεψη αδειούχου φαρμακοποιού, επιβάλλεται στον 
κάτοχο της άδειας λειτουργίας του φαρμακοποιό χρη−
ματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τρι−
άντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ του 
Ε.Ο.Φ., ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα 
της παράβασης.

8. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:

«H συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο 
υγείας του ασφαλισμένου, στο οποίο ο φαρμακοποιός 
ελέγχει την καταχώρηση των φαρμάκων και σημειώνει 
την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή.»

9. Η περίπτωση β΄ της παρ. 15 του άρθρου 4 του
π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την 
εκτέλεση των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διάστημα από 
τρεις (3) μήνες έως δύο (2) έτη.»

10. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 
15 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Οι ως άνω κυρώσεις, επιβάλλονται υποχρεωτικά από 
τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., κατόπιν ει−
σήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, σε περίπτωση που, 
κατόπιν διενέργειας ελέγχου, διαπιστωθεί πώληση φαρ−
μακευτικών ιδιοσκευασμάτων από φαρμακείο σε φαρ−
μακαποθήκη, με την επιφύλαξη των αποκλειστικά ορι−
ζόμενων στο νόμο συγκεκριμένων περιπτώσεων, όπου 
υπό ειδικές προϋποθέσεις είναι επιτρεπτή η επιστροφή 
φαρμάκων από φαρμακείο σε φαρμακαποθήκη.».

11. Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 
4 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), προστίθεται περίπτωση δ΄ 
ως εξής:

«δ. Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκύπτουν σο−
βαρές ενδείξεις οικονομικής ζημίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το 
Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, δύναται, κατόπιν πρότασης 
του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., να απο−
φασίσει την αναστολή της μεταξύ του φαρμακοποιού 
και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμβασης για όσο διάστημα διαρκεί 
η επιθεώρηση.»

12. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης εε΄ της παρ. 15 
του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, ο Γενικός 
Επιθεωρητής της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., επιβάλει, ανεξάρτη−
τα από τις λοιπές κυρώσεις, προσωρινό αποκλεισμό 
του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για χρονικό διάστημα από πέντε (5) ημέρες 
έως δώδεκα (12) μήνες.»

Άρθρο 96
Ποινές συμβεβλημένων ιατρών
και παρόχων υπηρεσιών υγείας

1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώ−
νουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση 
ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο 
βιβλιάριο υγείας και να αναγράφουν στο βιβλιάριο υγεί−
ας του ασφαλισμένου τη συνιστώμενη αγωγή.»

2. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν 

τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα 
φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη νόσο και μόνο 
για νοσήματα της ειδικότητάς τους και εντός εγκεκριμέ−
νων ενδείξεων. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλει−
στικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογρά−
φηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ια΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η παράβαση αυτή συνεπάγεται και την πειθαρχική 
δίωξη του ιατρού από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα 
και τη διακοπή της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 
121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και να πα−
ρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση με 
τα φάρμακα, τα οποία παραδίδουν σε αυτούς. Ιδιαίτερα, 
όσον αφορά τα σκευάσματα του καταλόγου συνταγο−
γραφούμενων και αποζημιούμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
φαρμάκων, να έχουν προς διάθεση και να χορηγούν 
στους ασφαλισμένους το φαρμακευτικό σκεύασμα που 
συνεπάγεται για εκείνους την ελάχιστη συμμετοχή. Αν 
ο ασθενής επιλέγει φάρμακο για το οποίο υφίσταται 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση πέραν της βασικής 
συμμετοχής, να τον ενημερώνουν για την εναλλακτική 
οικονομικότερη επιλογή και να λαμβάνουν τη συγκα−
τάθεσή του για τη χορήγηση του ακριβότερου φαρμα−
κευτικού σκευάσματος.»

5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
4 του π.δ.121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:

«Tον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).»
6. Το δωδέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ−

θρου 4 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«Την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνι−

στώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, 
ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική 
συνταγή.»

7. Η υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Ε΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), 
όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παρ. 7 του 
ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για τα διαγνωστικά εργαστήρια ως πρόστιμο κυ−
μαινόμενο, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότη−
τα αυτής, από πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας 
των παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν 
από το διαγνωστικό εργαστήριο τον τελευταίο πριν 
από τον έλεγχο μήνα έως το είκοσι τοις εκατό (20%) 
της συνολικής ετήσιας αξίας των παραπεμπτικών του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν το τελευταίο πριν από τον 
έλεγχο έτος, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών 
του, όπως αυτές καθορίζονται από τον ενιαίο κανονι−
σμό παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τους όρους των 
συμβάσεων.»

8. Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Ε΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), 
όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παρ. 7 του 
ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) για τις ιδιωτικές κλινικές, πρόστιμο κυμαινόμενο 
από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύ−
ριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη 
βαρύτητα της παράβασης».

9. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 21 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«η. παραγγέλλει στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. τη διενέργεια 
τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων στις οργανικές 
μονάδες του Οργανισμού».

10. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν. 3996/ 
2011 (Α΄ 170), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις επιβάλλονται 
είτε επίπληξη είτε χρηματικές κυρώσεις που δύναται 
να ανέρχονται από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως 
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, με κριτήριο τη σοβα−
ρότητα και την επανάληψη της παράβασης.»

Άρθρο 97
Ποινές συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 
(Α΄66), όπως ισχύει προστίθεται υποπαράγραφος ΣΤ 
ως εξής:

«ΣΤ. Σε Φυσιοθεραπευτή που χρεώνει πλασματική θε−
ραπεία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε 
χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) 
ευρώ και διακόπτεται οριστικά η σύμβασή του με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή της 
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α κατόπιν σχετικής πρότασης της αρμόδι−
ας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή εγγράφων 
εξηγήσεων που υποβάλλονται σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης.

Κατά της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή ασκείται 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Ενστά−
σεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 
(Α΄ 66). Εάν η Επιτροπή Ενστάσεων δεν αποφανθεί επί 
της ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής εντός απο−
κλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία άσκησής της, θεωρείται ότι την απέρριψε. 
Η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προ−
σφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέ−
λεση της απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή, μέχρι την 
έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων. 
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι άμεσα 
εκτελεστές.»

Άρθρο 98
Ποινές ιατρών Ε.Σ.Υ.

Η παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«5. Στα αδικήματα της παρ. 1 περιπτώσεις α΄ και β΄ του 
άρθρου αυτού, ο ιατρός τιμωρείται υποχρεωτικώς με 
ποινή οριστικής παύσης και σωρευτικά με ποινή προ−
στίμου, από 5.000 μέχρι 30.000 ευρώ για την περίπτωση 
α΄ και το ποσό του ανταλλάγματος προσαυξημένο επί 
50 φορές για την περίπτωση β΄.»

Άρθρο 99
Πειθαρχικά Συμβούλια Ιατρικών Συλλόγων

1. Το άρθρο 63 του βασιλικού διατάγματος της 11ης 
Οκτωβρίου/7ης Νοεμβρίου 1957 (Α΄225) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Σε κάθε Σύλλογο συγκροτείται Πειθαρχικό Συμβού−
λιο για την εκδίκαση και την τιμωρία των πειθαρχικών 
παραπτωμάτων των μελών του Συλλόγου. Σε περίπτω−
ση καταγγελίας για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο 
έλαβε χώρα σε διαφορετικό Σύλλογο από το Σύλλογο 
εγγραφής, αρμόδιο για την εκδίκαση και την τιμωρία 

είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου όπου τε−
λέστηκε το παράπτωμα.

2. Σε περίπτωση ελαφρών παραπτωμάτων οι Πρόεδροι 
των Ιατρικών Συλλόγων μπορούν οίκοθεν, μετά από κλή−
ση σε απολογία, να επιβάλουν την ποινή της επιπλήξεως 
ή του προστίμου μέχρι 5.000 ευρώ. Ένσταση κατά της 
απόφασης αυτής επιτρέπεται μέσα σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, και είναι 
απαράδεκτη αν δεν καταβληθεί στο Σύλλογο το πρό−
στιμο που επιβλήθηκε.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του βασιλικού δι−
ατάγματος της 11ης Οκτωβρίου/7ης Νοεμβρίου 1957 (Α΄ 
225) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συγχρόνως με την υποβολή στον Ιατρικό Σύλλογο 
καταγγελίας κατά ιατρού ή τη διαπίστωση οποιουδή−
ποτε παραπτώματος ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό−
γου υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό 
στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται 
αιτιολογημένα μέσα σε εύλογο χρόνο αν θα ασκηθεί 
Πειθαρχική Δίωξη ή όχι. Με την υποβολή κάθε καταγγε−
λίας υποβάλλεται υπέρ του οικείου Ιατρικού Συλλόγου 
παράβολο πενήντα (50) ευρώ, ποσό που δύναται να 
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 
Σε Ιατρικούς Συλλόγους που αριθμούν άνω των δύο χι−
λιάδων (2.000) μελών, είναι δυνατή, μετά από απόφαση 
του Δ.Σ. η σύσταση μίας ή περισσότερων επιτροπών 
αποτελούμενων αποκλειστικά από μέλη του Δ.Σ. για την 
εξέταση των καταγγελιών και την υποβολή σχετικής 
εισήγησης στο Δ.Σ. για την άσκηση ή μη πειθαρχικής 
δίωξης. Σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζεται ο φά−
κελος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.»

Άρθρο 100
Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής

1. Η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για διαγνωστικές εξετά−
σεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται 
από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών 
υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκρι−
μένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς 
Εξόδων (Κ.Α.Ε.). Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ 
μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες 
παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας. Το ανωτέ−
ρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση 
της διαφοράς ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την 
πραγματική δαπάνη, μετά την αφαίρεση τυχόν επιστρο−
φών (rebates), εκπτώσεων, και μη αποδεκτών δαπανών 
και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους 
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από 
την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα 
υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε περίπτωση απράκτου παρε−
λεύσεως της στο προηγούμενο εδάφιο προθεσμίας, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει τη σύμβα−
ση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το 
χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου 
από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του κατά 
τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

2. Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που 
αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο 
χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός 
υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έναντι των παρεχόμενων, για 
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το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, υπηρεσιών υγείας 
στους ασφαλισμένους του.

Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά 
την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου 
ημερολογιακού μήνα.

3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω 
ποσό με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους 
στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για 
την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσιών 
υγείας. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ επιστρε−
φόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών 
υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς 
αυτούς, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται 
τα μηνιαία επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από 
τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους της παρα−
γράφου α΄ του παρόντος, ανά κατηγορία παρεχόμενης 
υπηρεσίας υγείας, η διαδικασία τυχόν συμψηφισμού 
οφειλών, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβα−
σης της παρούσας διάταξης, τα κριτήρια διακοπής των 
συμβάσεων των παρόχων, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια.

5. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφει−
λών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις 
και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους 
συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους 
των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού 
ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα.

Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος συμ−
ψηφίζεται με το ποσό που καταβάλλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον 
πάροχο και υπολογίζεται επί του νομίμου παραστατικού.

Οι διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής και 
επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί 
μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπη−
ρεσιών υγείας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται και 
μπορούν να αναπροσαρμόζονται και εξειδικεύονται τα 
ποσοστά της επιστροφής, η προοδευτική διαβάθμιση, 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
της διατάξεως, καθώς και περαιτέρω αναγκαία μέτρα 
και μηχανισμοί για την πιστή εκτέλεση και τήρηση του 
εγκεκριμένου ανά έτος, προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και 
Οικονομικών δύναται να ανατίθενται, για λόγους δι−
ασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης 
λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς 
φορείς ο έλεγχος της ορθής τιμολόγησης και του ανα−
γκαίου της γενομένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής, 
η τήρηση των διεθνών λογιστικών κανόνων και ο έλεγ−
χος των παραστατικών και αναγκαίων δικαιολογητικών, 
καθώς και η εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων 
υπηρεσιών υγείας. Το σύνολο των δαπανών για την 
υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τους παρόχους υπη−
ρεσιών υγείας.

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 έχουν 
αναδρομική ισχύ από 1.1.2013 και διάρκεια έως 31.12.2015, 
πλην της διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παρα−
γράφου 2, της οποίας η ισχύς άρχεται από της δημοσι−
εύσεως του παρόντος νόμου. Η ισχύς της παραγράφου 
6 άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 101
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

1. Στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλι−
στικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική 
αυτοτέλεια.

2. Το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό: α) την είσπραξη των λη−
ξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) τη δημι−
ουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών 
των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), τον 
προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων ποσών την 
αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, την τήρηση 
στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων, γ) τη μελέτη, 
επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές 
ρυθμίσεις στο αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργείο, δ) το σχε−
διασμό και την εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του 
σκοπού του Κ.Ε.Α.Ο..

3. Για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται:
Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, οι καταβλητέες 

εισφορές έως την καταληκτική ημερομηνία εμπροθέ−
σμου καταβολής τους.

Καθυστερούμενες, οι ασφαλιστικές εισφορές από την 
επόμενη ημέρα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής τους.

Ληξιπρόθεσμες, οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές 
εισφορές από τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης της 
οφειλής.

Βεβαίωση οφειλής, η ειδική διοικητική πράξη καταγρα−
φής οφειλών. Η πράξη βεβαίωσης οφειλής συντάσσεται 
τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής 
των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε περίπτωση μέ−
χρι έξι (6) μήνες από την ημέρα που οι ασφαλιστικές 
οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες.

Τίτλο εκτελεστό αναγκαστικής είσπραξης οφειλών 
σύμφωνα με το ν.δ.356/1974 Κώδικα Είσπραξης Δημοσί−
ων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ως ισχύει, αποτελεί η πράξη βεβαίω−
σης οφειλής μετά την απόδοση μοναδικού αριθμού και 
την ταυτόχρονη ηλεκτρονική εγγραφή της στο ειδικό 
ηλεκτρονικό μητρώο εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο..

4. Στη βάση δεδομένων του Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζεται αυ−
τοματοποιημένα η πράξη βεβαίωσης οφειλής εντός μη−
νός από τη σύνταξή της και της αποδίδεται μοναδικός 
αριθμός.

Μετά το διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπρά−
ξιμες και επισφαλείς: α) ενημερώνεται ο οφειλέτης με 
κάθε πρόσφορο μέσο για την οφειλή του και την έναρξη 
διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, β) εντός μηνός 
από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου αποστέλλεται 
ατομική ειδοποίηση και τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών εντός της οποίας καλείται ο οφειλέτης να εξο−
φλήσει, γ) μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας ο 
εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρμόδια 
όργανα για εκτέλεση σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, ως ισχύει, 
δ) μετά τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των ληξιπροθέσμων 
οφειλών κάθε είδους διοικητική ή δικαστική αμφισβή−
τηση που ασκείται ενώπιον των οικείων Ασφαλιστικών 
Οργανισμών ή Δικαστηρίων δεν έχει ανασταλτικό απο−
τέλεσμα, ε) σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
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είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, 
ο οφειλέτης μπορεί με αίτησή του να υπαχθεί στις 
διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 ή της υποπαραγρά−
φου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (Α΄ 107), στ) τα έσοδα αποδίδονται άμεσα 
στους οικείους Οργανισμούς μέσω της εταιρείας Δια−
τραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.).

5. Το Κ.Ε.Α.Ο. εποπτεύεται από τον Διοικητή του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ ή από Υποδιοικητή του Ιδρύματος μετά από εκ−
χώρηση της αρμοδιότητας αυτής.

6. Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. διακρίνονται σε κεντρική 
και περιφερειακές.

Α. Η κεντρική υπηρεσία διαρθρώνεται σε έξι (6) Δι−
ευθύνσεις:

α) Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών, με αρμοδιότητα 
τη βεβαίωση κάθε είδους οφειλής με την απόδοση μο−
ναδικού αριθμού, τη δημιουργία και τήρηση του ηλε−
κτρονικού Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών.

β) Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών, με αρμοδιό−
τητα την υπαγωγή σε διακανονισμό των οφειλών και 
την παρακολούθηση της διαδικασίας εξόφλησης αυτών.

γ) Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης κινδύνου, με 
αρμοδιότητα τον καθορισμό κριτηρίων για το διαχω−
ρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφα−
λείς, των στοιχείων δεικτών απόδοσης, τη συλλογή και 
αξιοποίηση πληροφοριών για τα περιουσιακά στοιχεία 
και τις υποχρεώσεις των οφειλετών από τη Γενική Γραμ−
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Διατραπεζικό 
Σύστημα και από κάθε άλλη πηγή, με σκοπό την πιστο−
ληπτική αξιολόγηση των οφειλετών.

δ) Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και 
Νομικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητα την έκδοση πα−
ραγγελιών κατασχέσεων, τη διενέργεια πλειστηριασμών 
και την εγγραφή υποθηκών σε περιουσιακά στοιχεία 
των οφειλετών, τη διενέργεια κάθε ενέργειας σχετικής 
με τις αρμοδιότητες Ταμείων Είσπραξης Εσόδων και 
των ταμειακών υπηρεσιών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, την παρακο−
λούθηση της δικαστικής επίλυσης των υποθέσεων και 
την παροχή απόψεων στα δικαστήρια.

ε) Διεύθυνση οικονομικής διαχείρισης και διοικητικής 
υποστήριξης, με αρμοδιότητα την κατάρτιση προϋπο−
λογισμού, την κατανομή των πιστώσεών του, την πα−
ρακολούθηση της εκτέλεσής του, την κατάταξη των 
εσόδων και δαπανών στους οικείους κωδικούς, την 
εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών, την τήρηση 
και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, την κατάρτιση 
του ετήσιου ισολογισμού−απολογισμού, τη λογιστική 
παρακολούθηση των καταθέσεων−αποθεματικών και 
ταμειακής διαχείρισης, τη διακίνηση της αλληλογρα−
φίας και την τήρηση αρχείου, τη διαχείριση θεμάτων 
κατάστασης του προσωπικού, ο χειρισμός κάθε άλλου 
θέματος διοικητικής ή γραμματειακής φύσης που αφορά 
στη λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο..

στ) Διεύθυνση Πληροφορικής, με αρμοδιότητα τον 
εξοπλισμό και τη διαχείριση των πληροφοριακών συ−
στημάτων.

Β. Περιφερειακές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. αποτελούν τα 
Ταμεία Είσπραξης Εσόδων και οι ταμειακές υπηρεσίες 
των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Οι περιφερεια−
κές υπηρεσίες πλην των αρμοδιοτήτων που ασκούν ως 
περιφερειακές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., ασκούν και τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Οργανισμό 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ γι’ αυτές.

7. Στο Κ.Ε.Α.Ο. συνιστώνται 11 θέσεις μετακλητών 
υπαλλήλων κατηγορίας ειδικών θέσεων πανεπιστημια−
κής εκπαίδευσης ως εξής: α) 1 θέση Συντονιστή και β) 10 
θέσεις ειδικών συνεργατών, οι οποίες πληρούνται από 
υπαλλήλους, που αποσπώνται από φορείς του άρθρου 
1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 66), όπως ισχύει.

Ο Συντονιστής προΐσταται των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. 
και είναι κάτοχος τίτλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
με ειδικές γνώσεις σε θέματα διοικητικά και οικονομικά. 
Ο Συντονιστής και οι Ειδικοί Συνεργάτες, με την ανά−
ληψη των καθηκόντων τους, υπογράφουν συμβόλαιο 
αποδοτικότητας με τον Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στο 
οποίο περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις και οι ποσοτικοί 
και ποιοτικοί στόχοι, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν 
από αυτούς, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους σε 
ετήσια βάση.

Στις θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων του Κ.Ε.Α.Ο. 
δύνανται να τοποθετούνται είτε από τους ως άνω ει−
δικούς συνεργάτες είτε επιλεγμένοι προϊστάμενοι δι−
ευθύνσεων ή τμημάτων του δημόσιου ή του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι αποσπώνται ή με−
τακινούνται για το λόγο αυτόν για μια τετραετία, κατά 
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Ο Συντονιστής και οι Ειδικοί Συνεργάτες τοποθετού−
νται για χρονικό διάστημα έως τέσσερα (4) έτη, μετά 
από προκήρυξη με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατά παρέκκλιση 
των κειμένων διατάξεων. Με όμοια απόφαση λύεται η 
απόσπαση των εν λόγω προσώπων στην περίπτωση που 
δεν επιτυγχάνονται οι τιθέμενοι στόχοι. Ο Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατά την 
πρώτη εφαρμογή του παρόντος τοποθετεί τον Συντο−
νιστή και τους Ειδικούς Συνεργάτες κατά παρέκκλιση 
της ανωτέρω διαδικασίας.

Ο Συντονιστής και οι Ειδικοί Συνεργάτες μετά την 
για οποιονδήποτε λόγο διακοπή ή λήξη της απόσπασής 
τους επανέρχονται στη θέση που κατείχαν και αν δεν 
υφίσταται, συνιστάται αυτοδικαίως προσωρινή θέση του 
κλάδου τους. Η θητεία τους στο Κ.Ε.Α.Ο. λογίζεται ως 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες 
στην οργανική τους θέση.

Η στελέχωση του Κ.Ε.Α.Ο. γίνεται με μετακίνηση υπαλ−
λήλων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή απόσπαση υπαλλήλων Οργανι−
σμών Κοινωνικής Ασφάλισης, υπαλλήλων του στενού και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ανεξαρτήτων αρχών 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων 
διατάξεων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δυνα−
τότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη. Οι υπάλληλοι 
αποσπώνται στο Κ.Ε.Α.Ο. με την ίδια εργασιακή σχέση, 
βαθμό, κλάδο ή ειδικότητα και μισθολογικό κλιμάκιο που 
κατέχουν, με συνεκτίμηση της αίτησής τους και των 
αναγκών του Κ.Ε.Α.Ο.. Τα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.) 
των οικείων Ασφαλιστικών Οργανισμών υποχρεούνται 
να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό για απόσπαση 
στο Κ.Ε.Α.Ο..

Οι αποδοχές του Συντονιστή καθορίζονται στο ύψος 
των πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε 
φορά για τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υπουρ−
γείου.
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Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασμένων βαρύνει 
τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς από τους οποίους 
προέρχονται.

8. Από 1.1.2014 οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες 
και οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. 
καλύπτονται προϋπολογιστικά και προκαταβάλλονται 
από τους φορείς, που μεταβιβάζουν τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές τους, αναλογικά κατά το ποσό αυτών. Για το 
έτος 2013 η χρηματοδότηση από τους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 ευρώ. 
Το ποσό αυτό κατανέμεται μεταξύ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, 
ΕΤΑΑ και ΟΓΑ ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού 
εσόδων τους, του έτους 2013.

Για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών εφαρμόζο−
νται οι κείμενες διατάξεις και ο κανονισμός προμηθειών 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

9. α) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται από 1.7.2013 οι ληξιπρό−
θεσμες οφειλές του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και από 
1.1.2014 του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Με απόφαση του Υπουρ−
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
μετά από γνώμη των οικείων οργανισμών εντάσσονται 
σταδιακά και λοιποί οργανισμοί, στους οποίους, μετά 
την ένταξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

β) Στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται: i) οι ληξιπρόθεσμες οφει−
λές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ συνολικής 
οφειλής, ii) οι οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω 
μη τήρησης των προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής 
καταβολής.

10. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη των οικείων 
Οργανισμών ρυθμίζονται: το περιεχόμενο (τα στοιχεία) 
της βεβαίωσης οφειλής (όπως: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, η αιτία και 
το ύψος της οφειλής, ο χρόνος στον οποίο ανάγεται), 
ο τρόπος και η διαδικασία επίδοσης στους οφειλέτες, 
η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης 
του Κ.Ε.Α.Ο., τα κριτήρια και στοιχεία δεικτών απόδοσης, 
τα κριτήρια για το διαχωρισμό άμεσων εισπράξιμων 
και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία δι−
ασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πλη−
ροφοριακών Συστημάτων, ο χρόνος, ο τρόπος και η 
διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους 
ασφαλιστικούς Οργανισμούς, η αναδιάρθρωση ή κατάρ−
γηση υφιστάμενων οργανικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων 
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτουν 
στους σκοπούς του Κ.Ε.Α.Ο. και η μεταφορά στο Κ.Ε.Α.Ο. 
των αρμοδιοτήτων αυτών, καθώς και η μεταβολή του 
ύψους του ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών που 
μεταβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο. προς είσπραξη. Με όμοια 
απόφαση καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση και οι 
αρμοδιότητες των επιμέρους τμημάτων του Κ.Ε.Α.Ο., τα 
καθήκοντα του Συντονιστή, τα προσόντα των διοριζο−
μένων, ο αριθμός των υπαλλήλων που απαιτείται για τη 
στελέχωσή του ανά κατηγορία και κλάδο, ο κανονισμός 
οικονομικής οργάνωσης και λειτουργίας του καθώς και 
κάθε αναγκαίο θέμα για την υλοποίηση του παρόντος. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζε−
ται ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία της έκτακτης 
χρηματοδότησης του Κ.Ε.Α.Ο.. Με απόφαση του Διοικητή 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις με 
εξωτερικούς συνεργάτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

11. α) Η άσκηση διοικητικών προσφυγών ή ενδίκων 
βοηθημάτων κατά την ισχύουσα διαδικασία στους οικεί−

ους ασφαλιστικούς οργανισμούς για την αμφισβήτηση 
των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών δεν έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα.

β) Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπρα−
ξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών από 
τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς ο οφειλέτης 
με αίτησή του μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της 
υποπαραγράφου ΙΑ.1 ή της υποπαραγράφου ΙΑ.2, της 
παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(Α΄ 107), όπως ισχύει.

γ) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που διαβιβάζονται στο 
Κ.Ε.Α.Ο. εξακολουθούν να επιβαρύνονται με τις κάθε 
είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επι−
βαρύνσεις που προβλέπονται από το άρθρο 27 παρ. 
1 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, για τις καθυστερού−
μενες οφειλές μέχρι 31.12.2012, και με την επιβάρυν−
ση που προβλέπεται από το άρθρο πρώτο, παράγρα−
φος ΙΑ, υποπαράγραφοι ΙΑ.1 και ΙΑ.2, περίπτωση 11 του
ν. 4152/2013, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 
4 του άρθρου δεύτερου του ν. 4158/2013, για τις καθυ−
στερούμενες οφειλές από 1.1.2013.

δ) Η διοικητική εκτέλεση που ήδη έχει αρχίσει στα 
οικεία ταμεία πριν την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. 
συνεχίζεται από το Κ.Ε.Α.Ο..

ε) Ο προϋπολογισμός του Κ.Ε.Α.Ο. εγκρίνεται από 
τον Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και υποβάλλεται για τελική 
έγκριση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας εντός των προθεσμιών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις.

12. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρό−
ντος καταργείται από της ένταξης κάθε οργανισμού στη 
διαδικασία είσπραξης μέσω του Κ.Ε.Α.Ο.. Οι διατάξεις 
των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών διατηρούνται 
για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ συνολικής οφειλής.

Άρθρο 102
Λοιπές διατάξεις

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του ν. 4144/2013 
(Α΄88) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Μέχρι τον ορισμό των Διοικητικών Συμβουλίων της 
παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και όχι 
μετά τις 30.9.2013 παρατείνεται η θητεία των υφιστά−
μενων οργάνων διοίκησης ή αυτών που έληξε η θητεία 
τους, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 15 και 15Α του 
ν. 3329/2005 (Α΄ 81), αυτοδίκαια χωρίς καμία πράξη των 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που συγχωνεύονται.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού 
ισχύει από 1.7.2013.

3. Η προθεσμία της παρ. 13α του άρθρου 9 του
ν. 4109/2013 (Α΄16), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 40 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), παρατείνεται 
μέχρι τις 30.9.2013.

4. α. H προθεσμία του εδαφίου α΄ της παρ. 10 του 
άρθρου 10 του ν. 4109/2013, όπως προστέθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4144/2013, παρατείνεται 
μέχρι 31.12.2013 και τα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτο−
εκφορτωτών εξακολουθούν να λειτουργούν με προ−
ϋπολογισμούς και απολογισμούς − ισολογισμούς που 
εγκρίνονται από τους Γενικούς Γραμματείς των Απο−
κεντρωμένων Διοικήσεων.

β. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 10 του άρθρου 10 του
ν. 4109/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
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40 του ν. 4144/2013, αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε, ως 
εξής:

«γ) Οι υπάρχουσες την 11.11.2012 Διαρκούσες Επιτροπές 
των Κεφαλαίων Αποζημίωσης (ΚΑΦ) Φορτοεκφορτωτών 
Ξηράς και Λιμένων εξακολουθούν να ασκούν τις αρμο−
διότητές τους για θέματα που αφορούν το αντίστοιχο 
ΚΑΦ και με τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που 
έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν.δ. 
1254/1949 και του άρθρου 11 του π.δ. της 4/9 Μαρτίου 
1932 (ΦΕΚ 64/Α/1938) κωδικοποιημένος νόμος 5167/1932 
ή που θα εκδοθούν κατ’ εφαρμογή των παραπάνω δια−
τάξεων. Στην περίπτωση που έχει λήξει η θητεία τους 
αυτή παρατείνεται μέχρι 31.12.2013. Επίσης στην περί−
πτωση που για οποιονδήποτε λόγο έχει αποχωρήσει 
ο Πρόεδρος ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΚΑΦ ή για οποιονδήποτε λόγο έχει κενωθεί η θέση με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, διορίζεται στη θέση αυτή νέος Πρόεδρος ή 
νέο μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας από εκείνη της 
οποίας τα μέλη συγκροτούν τη Διοικούσα.»

Άρθρο 103
Διατάξεις για τον κατώτατο μισθό

1. α. Έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα, ορίζεται ο νομοθετη−
μένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώ−
τατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους 
υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των 
οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση 
εργασίας.

β. Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμ−
βάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορί−
ζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλή−
ρους απασχόλησης, υπολειπόμενες από το νομοθετικώς 
καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο ή της 
αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για τις συμβά−
σεις μερικής απασχόλησης.

2. Η νέα διαδικασία − μηχανισμός διαμόρφωσης νομο−
θετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και 
κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιω−
τικού δικαίου όλης της χώρας τίθεται σε ισχύ μετά τα 
προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής, δηλαδή 
όχι πριν από την 1.1.2017.

3. Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και 
νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζε−
ται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από 
την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της 
ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού 
της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών.

4. α. Για τον ορισμό του νομοθετημένου κατώτατου 
μισθού και νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου 
διεξάγεται διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων 
και της Κυβέρνησης με την τεχνική και επιστημονική 
υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών 
και συναφών φορέων και εμπειρογνωμόνων, σε θέματα 
οικονομίας και ιδίως οικονομίας της εργασίας, κοινω−
νικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων και το 
συντονισμό από επιτροπή, που ορίζεται στην παράγρα−
φο 5 του παρόντος άρθρου.

β. Οι κοινωνικοί εταίροι που μετέχουν στη διαβού−
λευση είναι:

αα) εκ μέρους των εργαζομένων όλης της χώρας η 

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και 
λοιπές δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές που εκπροσωπούν 
εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο 
που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και καλούνται από την 
Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης,

ββ) εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών ευ−
ρείας εκπροσώπησης εργοδοτικές οργανώσεις, μεταξύ 
των οποίων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
(Σ.Ε.Β.), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιο−
τεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Εθνική Συνο−
μοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και λοι−
πές εργοδοτικές οργανώσεις που προτείνονται από 
αυτούς και καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού 
της διαβούλευσης.

5. α. Η διαβούλευση συντονίζεται από τριμελή Επι−
τροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ., 
ως Πρόεδρο, ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρόσωπο του 
Υπουργού Οικονομικών και ένα πρόσωπο κύρους ως 
εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας, με τη γραμματειακή υποστήριξη των 
υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.Δ..

β. Έργο της Επιτροπής Συντονισμού της διαβούλευ−
σης είναι:

αα) η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης εντός του 
τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου κάθε έτους 
προς εξειδικευμένους επιστημονικούς ερευνητικούς και 
λοιπούς φορείς, μεταξύ των οποίων, η Τράπεζα της 
Ελλάδος, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Οργανισμός 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Ινστι−
τούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε./ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ−Γ.Σ.Ε.Ε.), το 
Ινστιτούτο ΙΜΕ−Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., το Ινστιτούτο Βιομηχανικών 
και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ 
(ΙΝΣΕΤΕ), το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαι−
τησίας (ΟΜΕΔ), το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών 
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΙΝ.
ΕΜ.Υ. − ΕΣΕΕ) να συντάξουν έκθεση προς υποβολή έως 
την 31η Μαρτίου κάθε έτους, για την αξιολόγηση του 
ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημε−
ρομισθίου με εκτιμήσεις για την προσαρμογή τους στις 
επίκαιρες οικονομικές συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος,

ββ) ο σχηματισμός φακέλου με τις ανωτέρω εκθέσεις 
των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φο−
ρέων και των παραγόντων διαφοροποίησης του κατω−
τάτου μισθού και ημερομισθίου και αποστολή αυτού 
προς τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων της 
παραγράφου 4 του παρόντος, για την έκφραση της 
γνώμης τους, με υποβολή υπομνήματος και της κατά 
την κρίση τους τεκμηρίωσης για την αναπροσαρμογή 
του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού και 
ημερομισθίου,

γγ) η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίω−
σης κάθε διαβουλευόμενου προς τους λοιπούς εκπρο−
σώπους των κοινωνικών εταίρων της παραγράφου 4 του 
παρόντος, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, 
το αργότερο μέχρι τη 15η Απριλίου κάθε έτους σε σχέση 
με την τυχόν αναπροσαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος 
νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου,

δδ) η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκ−
μηρίωσης των διαβουλευομένων της παραγράφου 4 
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του παρόντος, καθώς και η έκθεση των εξειδικευμένων 
επιστημονικών, ερευνητικών φορέων υπό του α΄ ανωτέ−
ρω εδαφίου, το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε 
έτους, στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ), προς σύνταξη από αυτό του Σχεδίου 
Πορίσματος Διαβούλευσης, σε συνεργασία με επιτροπή 
αποτελούμενη από πέντε (5) ανεξάρτητους εμπειρογνώ−
μονες σε θέματα οικονομίας και κυρίως οικονομίας της 
εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών 
σχέσεων, που ορίζονται δύο (2) από αυτούς από τον 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι−
ας, δύο (2) από τον Υπουργό Οικονομικών και ένας (1) 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
με κοινή απόφασή τους. Ο ορισμός τους έχει διάρκεια 
τρία (3) έτη. Το Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης σχε−
τικά με τις δυνατότητες προσαρμογής του νομοθετημέ−
νου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου 
θα πρέπει να περιέχει ιδίως τη συστηματική καταγρα−
φή των προτάσεων των διαβουλευομένων κοινωνικών 
εταίρων, τα σημεία συμφωνίας τους, τεκμηρίωση ως 
προς την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και της 
αγοράς εργασίας και τους παράγοντες που επιδρούν 
στον καθορισμό του προτεινόμενου νομοθετημένου 
κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου. Η γνώμη που θα 
διατυπώνεται στο Σχέδιο Πορίσματος Διαβούλευσης, 
μπορεί να αποκλίνει ή/και να διαφοροποιείται από τις 
εκθέσεις που υποβάλλονται από τους λοιπούς φορείς 
του εδαφίου αα) της παρούσας παραγράφου,

εε) το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκλη−
ρώνεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους 
και διαβιβάζεται αμελλητί στην Επιτροπή Συντονισμού 
της διαβούλευσης, που ορίζεται ανωτέρω στην παρά−
γραφο 5α του παρόντος, προς διαπίστωση της ολοκλή−
ρωσης της διαδικασίας, και

στστ) το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης υπο−
βάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

6. Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης καθώς και 
όλες οι εκθέσεις, τα υπομνήματα και κάθε άλλο σχετικό 
έγγραφο τεκμηρίωσης που αφορά την ανωτέρω διαδι−
κασία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Αφάλισης και Πρόνοιας.

7. α. Εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός 
Ιουνίου κάθε έτους ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας εισηγείται στο Υπουργικό Συμ−
βούλιο, τον κατώτατο μισθό υπαλλήλων και το κατώ−
τατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, λαμβάνοντας 
υπόψη το Πόρισμα Διαβούλευσης, όπως αυτό υποβλή−
θηκε και συντάχθηκε κατά την ανωτέρω διαδικασία.

β. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας εκδίδει απόφαση καθορισμού του κατωτάτου 
μισθού για τους υπαλλήλους και του κατώτατου ημερο−
μισθίου για τους εργατοτεχνίτες, μετά από τη σύμφωνη 
γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 104
Τροποποίηση του ν. 3054/2002

1. Τα εδάφια α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του
ν. 3054/2002 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο − απαίτηση ασφαλι−
στικής κάλυψης κατά συγκεκριμένων κινδύνων.

Το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγη−
θεί η Άδεια Εμπορίας πρέπει να ικανοποιεί μία από τις 
ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις:

αα) ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως:

Για την άδεια κατηγορίας Α, 
ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων 
πετρελαιοειδών προϊόντων κατά 
το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος, ως εξής: 

Ελάχιστο
Εταιρικό
Κεφάλαιο

Όγκος Πωλήσεων 
(κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος) 

Έως και 300.000 Μ.Τ. 500.000 ευρώ

Από 300.000 Μ.Τ. έως και 600.000 Μ.Τ. 1.000.000 ευρώ

Άνω των 600.000 Μ.Τ. 1.500.000 ευρώ

Για την άδεια κατηγορίας Β1: 500.000 ευρώ

Για την άδεια κατηγορίας Β2: 500.000 ευρώ

Για την άδεια κατηγορίας Γ: 500.000 ευρώ

Για την άδεια κατηγορίας Δ: 500.000 ευρώ

ββ) ασφαλιστική κάλυψη κατά συγκεκριμένων κινδύ−
νων, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στην 
ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής 
της παρούσας περίπτωσης ββ΄.

β. Διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων. Οι αποθη−
κευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι 
ή να έχουν παραχωρηθεί κατ’ αποκλειστική χρήση. Η 
μίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης πρέπει να έχουν 
διάρκεια ίση τουλάχιστον με το χρόνο ισχύος της άδειας 
και να αποδεικνύονται εγγράφως. Οι αποθηκευτικοί χώ−
ροι πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για την 
εξυπηρέτηση της διακίνησης προϊόντων ή της τήρησης 
αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και να έχουν την ανα−
γκαία και κατάλληλη δυναμικότητα για την άσκηση της 
εμπορίας. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις 
προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγρα−
φές και να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό 
για την ασφαλή αποθήκευση και ομαλή διακίνηση των 
προϊόντων. Η σύνδεση των αποθηκευτικών χώρων με 
τους προμηθευτές αυτών γίνεται με οποιονδήποτε τρό−
πο (ιδίως με σύστημα αγωγών, διϋλιστήρια, θάλασσα, 
σιδηροδρομικό δίκτυο, βυτιοφόρα οχήματα).

Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορούν να βρίσκονται και 
εντός χώρου διϋλιστηρίου. Οι αποθηκευτικοί χώροι μπο−
ρεί να θεωρούνται και αποθήκες τήρησης Αποθεμάτων 
Έκτακτης Ανάγκης, εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενες 
προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που η τροφοδοσία των αποθηκευτικών 
χώρων γίνεται αποκλειστικά με βυτιοφόρα οχήματα, για 
τα διακινούμενα καύσιμα πρέπει να έχουν καταβληθεί 
οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι. Οι αποθηκευτικοί 
αυτοί χώροι δεν θεωρούνται ως αποθήκες τήρησης 
αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.
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Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων που υπο−
χρεούνται να διαθέτουν οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας 
της κατηγορίας Α΄ υπολογίζεται με βάση τον όγκο των 
πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων που αυτοί πραγ−
ματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 
ως εξής:

Όγκος Πωλήσεων 
(κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος) 

Διαθεσιμότητα
αποθηκευτικών

χώρων

Έως και 300.000 Μ.Τ. 4.000 κυβικά μέτρα

Από 300.000 Μ.Τ. έως και 
600.000 Μ.Τ. 

7.000 κυβικά μέτρα

Άνω των 600.000 Μ.Τ. 13.000 κυβικά μέτρα

Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις 
υπόλοιπες κατηγορίες Άδειας Εμπορίας καθορίζεται 
ως εξής:

Για την άδεια κατηγορίας Β1: 5.000 κυβικά μέτρα

Για την άδεια κατηγορίας Β2: 5.000 κυβικά μέτρα

Για την άδεια κατηγορίας Γ: 500 κυβικά μέτρα

Για την άδεια κατηγορίας Δ: 2.000 κυβικά μέτρα

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι προδιαγραφές 
ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊό−
ντων των εταιρειών Διύλισης, Εμπορίας, Διάθεσης Βι−
οκαυσίμων, Λιανικής Εμπορίας και Μεγάλων Τελικών 
Καταναλωτών.»

2. Η κοινή απόφαση των υπουργών της υποπερίπτω−
σης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του 
άρθρου 6 του ν. 3054/2002 εκδίδεται εντός τριμήνου 
και με ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Γ της παραγρά−
φου 6 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 καταργείται και 
από την υποπερίπτωση β΄ διαγράφεται η αρίθμηση «β.».

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του ν. 3054/2002 
όπως ισχύει, καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 105
Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. αντι−
καθίσταται ως εξής:

«4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιο−
ρίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο 
δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθ’ 
ού η αίτηση τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα 
στην παραπάνω προθεσμία. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για 
έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφα−
λιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα 
σε τριάντα (30) ημέρες, άλλως προσωρινή διαταγή δεν 
χορηγείται. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης 
για οποιονδήποτε λόγο παύει αυτοδικαίως η ισχύς της 

προσωρινής διαταγής. Ο δικαστής μόνο μετά το πέρας 
της κατ’ ουσίαν συζήτησης της αίτησης μπορεί να χορη−
γήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει την ισχύ της. 
Αν η συζήτηση της αίτησης ματαιωθεί, δεν επιτρέπεται 
χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής. Σε κάθε περίπτω−
ση ο καθ’ ού η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 691 του 
Κ.Πολ.Δ. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν η προσωρινή διαταγή παραταθεί κατά την παρά−
γραφο 4 ή χορηγηθεί κατά τη συζήτηση της αίτησης, η 
απόφαση του Δικαστηρίου δημοσιεύεται μέσα σε προ−
θεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συζήτηση.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 693 του Κ.Πολ.Δ. αντι−
καθίσταται ως εξής:

«1. Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από 
την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο αιτών 
οφείλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση 
της απόφασης, να ασκήσει τη σχετική αγωγή, εκτός αν 
το δικαστήριο ορίσει επιπλέον προθεσμία μέχρι είκοσι 
(20) ημερών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις υπο−
θέσεις που διατάχθηκε ως ασφαλιστικό μέτρο προση−
μείωση υποθήκης, κατόπιν ομολογίας ή αποδοχής της 
αίτησης από τον καθ’ ού η αίτηση, και στις υποθέσεις 
ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής. Ειδικώς επί 
διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί 
μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών 
μέτρων, η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»

4. Στο άρθρο 672Α του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παρά−
γραφος 2 ως εξής:

«2. Επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολής της εργα−
σιακής του κατάστασης, η πραγματική απασχόληση του 
οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, αναβολή 
της συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μόνο μία φορά 
και μόνο αν συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας και 
η αναβολή γίνεται σε δικάσιμο μέσα σε σαράντα (40) 
ημέρες, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστι−
κό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επί των διαφορών αυτών 
η απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) 
ημερών από τη συζήτηση της αγωγής. Αν η συζήτηση 
της αγωγής ματαιωθεί, αίρεται αυτοδικαίως το ασφα−
λιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επίσης αίρεται αυτό 
αυτοδικαίως, σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με 
παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περί−
πτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου 
που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.»

Άρθρο 106
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Αγωγές για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβα−
ση εξαρτημένης εργασίας, η πραγματική απασχόληση 
του οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, οι 
οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι 
εκκρεμείς και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά 
την 1.12.2013 εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλή−
ση οποιουδήποτε διαδίκου που κατατίθεται στη γραμ−
ματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και επιδίδεται στον 
αντίδικο μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου, μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά αίρεται 
αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί.

2. Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή 
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ρύθμιση καταστάσεως επί διαφορών για άκυρη απόλυση 
εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για τις 
οποίες έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και οι οποίες 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι εκκρε−
μείς, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο 
εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 693, και έχουν 
προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.12.2013, εκδικά−
ζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε 
διαδίκου που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου 
δικαστηρίου και επιδίδεται στον αντίδικο μέσα σε είκοσι 
ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μέχρι 
την 1.11.2013, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της 
προσωρινής διαταγής.

3. Το άρθρο 732Α Κ.Πολ.Δ. που προστέθηκε με το 
άρθρο 64 του ν. 4193/2013 καταργείται.

Άρθρο 107
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/25/Ε.Ε.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 258/1987 (Α΄ 
125) «Διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 
από δικηγόρους σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του 
συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/249/ ΕΟΚ 
της 22ας Μαρτίου 1977» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Δικηγόρος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, 
νοείται κάθε πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί τις 
επαγγελματικές του δραστηριότητες στη χώρα προ−
ελεύσεώς του υπό μία από τις ακόλουθες ονομασίες:

Αυστρία: Rechtsanwalt
Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwait
Βουλγαρία: ΑΒΟΚΑΤ
Γαλλία: Avocat
Γερμανία: Rechtsanwalt
Δανία: Advokat
Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt,
Forsprecher, Forsprech/Avvocato
Εσθονία: Vandeadvokaat
Ηνωμένο Βασίλειο: Advocate/Barrister/Solicitor
Ιρλανδία: Barrister/Solicitor
Ισπανία: Abocado/Advocat/Avogado/Abocatu
Ιταλία: Avvocato
Κάτω Χώρες: Advocaat
Κύπρος: Δικηγόρος
Λετονία: Zverinats advokats
Λιθουανία: Advokatas
Λουξεμβούργο: Avocat
Μάλτα: Avukat/Prokutatur Legali
Ουγγαρία: Ugyved
Πολωνία: Advokat/Radca prawny
Πορτογαλία: Advogado
Ρουμανία: Avocat
Σλοβακία: Advokat/Komercny pravnik
Σλοβενία: Odventik/Odventica
Σουηδία: Advokat
Τσεχική Δημοκρατία: Advokat
Φινλανδία: Asianajaja/Advokat 
Κροατία: Odvjetnik/Odvjetnics.
2. Η περίπτωση α’ του άρθρου 2 του π.δ. 152/2000 (Α΄ 

130) «Διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης δικηγορικού 
επαγγέλματος στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέ−
κτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 
98/5/ΕΚ» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) «Δικηγόρος», κάθε φυσικό πρόσωπο, υπήκοος ενός 
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκεί τις 

επαγγελματικές του δραστηριότητες με έναν από τους
πιο κάτω επαγγελματικούς τίτλους:

Αυστρία: Rechtsanwalt
Βέλγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
Βουλγαρία: ABOKΑT
Γαλλία: Avocat
Γερμανία: Rechtsanwalt
Δανία: Advokat
Ελβετία: Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt,
Forsprecher, Forsprech/Avvocato
Εσθονία: Vandeadvokaat
Ηνωμένο Βασίλειο: Advocate/Barrister/Soiicitor
Ιρλανδία: Barrister/Solicitor
Ισπανία: Abocado/Advocat/Avogado/Abocatu
Ιταλία: Avvocato Κάτω Χώρες: Advocaat 
Κύπρος: Δικηγόρος  
Λετονία: Zverinats advokats
Λιθουανία: Advokatas 
Λουξεμβούργο: Avocat
Μάλτα: Avukat/Prokutatur Legaii 
Ουγγαρία: Ugyved 
Πολωνία: Advokat/Radca prawny 
Πορτογαλία: Advogado 
Ρουμανία: Avocat
Σλοβακία: Advokat/Komercny pravnik 
Σλοβενία: Odventik/ Odveniica 
Σουηδία: Advokat 
Τσεχική Δημοκρατία: Advokat 
Φινλανδία: Asianajaja/Advokat. 
Κροατία: Odvjetnik/Odvjetnica».

Άρθρο 108

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ημερομηνία έκδοσης που φέρουν τα ΦΕΚ πρέπει 
υποχρεωτικά είτε να συμπίπτει με την ημερομηνία της 
χορηγηθείσας άδειας δημοσίευσης των δοκιμίων από 
τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του παρόντος, είτε να είναι μεταγενέστερη 
αυτής.»

2. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του 
άρθρου 110 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή της με το άρθρο 26 του ν. 4151/2013 
(Α΄ 103), παρατείνεται από τη λήξη της για διάστημα έξι
(6) μηνών.

Άρθρο 109

Η ισχύς των προβλεπομένων από τις διατάξεις της 
υποπαραγράφου Γ.2.3 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) παρα−
τείνεται μέχρι δημοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο 110

1.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του 
ν. 4058/2012 (Α΄ 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
τέταρτο παρ. 4 του ν. 4084/2012 (Α΄ 190), η φράση  «από 
1.1.2009 έως 31.12.2010» αντικαθίσταται από τη φράση 
«από 1.1.2009 έως 31.12.2012».

β) Η παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4084/2012 
(Α΄ 190), με τον οποίο κυρώθηκε η από 20.3.2012 Πρά−
ξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων συμ−
βάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και 
Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη 
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χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών» (Α΄ 61), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού 
– Λογιστικού της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προ−
σφυγών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής μπορεί να 
καλύπτονται, με προσωπικό κλάδων ΔΕ Διοικητικού−Λο−
γιστικού η ΔΕ Διοικητικού−Οικονομικού η ΔΕ Διοικητικού 
ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Γραμματέων ή ΔΕ 
Οικονομικών των οριστικών πινάκων διοριστέων του 
ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί 
από το ΑΣΕΠ με εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του 
άρθρου 18 του ν. 4058/ 2012, όπως αυτή τροποποιείται 
με το άρθρο αυτό, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει 
διοριστεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρό−
σκληση του ΑΣΕΠ.»

γ) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 
(Α΄ 7) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των απο−
σπάσεων αυτών».

2. Στο άρθρο 3 του ν. 3938/2011 (Α’ 61) προστίθεται 
παράγραφος 5, ως ακολούθως:

«5. α) Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασί−
ας του Πολίτη ασκεί καθήκοντα στρατηγικού σχεδια−
σμού χρηματοδότησης στους τομείς της Εσωτερικής 
Ασφάλειας, του Ασύλου και της Μετανάστευσης κατά 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014−2020 και δι−
αχειρίζεται τα προγράμματα που υπάγονται στους ως 
άνω τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ιδίως τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

(i) είναι ο κύριος συνομιλητής της χώρας με την Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα χρηματοδότησης και για 
λοιπά ζητήματα του Τομέα Εσωτερικών Υποθέσεων και 
ειδικότερα των τομέων Εσωτερικής Ασφάλειας, Ασύλου 
και Μετανάστευσης,

(ii) παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραμματισμό 
και την εφαρμογή του νέου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 2014−2020, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβα−
τότητά του με τις εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές 
και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της 
διενέργειας ενός διαλόγου πολιτικής με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή,

(iii) έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό του συστήμα−
τος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ), σύμφωνα με τους 
κανόνες του Δημοσιονομικού Κανονισμού της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης (Κανονισμός ΕΕ/Ευρατόμ, αριθμ. 965/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ/
Ευρατόμ αριθμ. 1605/2002 του Συμβουλίου) και για την 
κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και

(iν) διαμορφώνει, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξω−
τερικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εσωτερικών και Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το στρατη−
γικό πλαίσιο επιλεξιμότητας των δράσεων και εκδίδει 
οδηγίες για την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων.

β) Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη μπορεί να ανατίθενται τα κα−
θήκοντα της προηγούμενης παραγράφου, εν όλω ή εν 
μέρει, στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Ανα−
πτυξιακών Προγραμμάτων ή σε άλλο φορέα, όργανο ή 
στέλεχος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα−

σίας του Πολίτη και να ορίζεται ο τρόπος υποστήριξής 
του στην άσκησή τους.

γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού συστήνονται γνωμοδοτικές επιτρο−
πές και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα συντονισμού 
και προγραμματισμού του διαλόγου πολιτικής της προ−
ηγούμενης παραγράφου.»

3. Μετά το άρθρο 8 του ν. 3907/2011 (Α’ 7) προστίθεται 
άρθρο 8Α, ως εξής:

«Άρθρο 8Α
Δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων 

χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

1. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής δύναται να ιδρύει 
Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων 
χωρών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του άρ−
θρου 11 του παρόντος με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη. Οι ως άνω Δομές διέπονται από τον οικείο 
Κανονισμό Λειτουργίας και μπορούν να χρηματοδοτού−
νται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, από άλλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
η άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων, συμπεριλαμβα−
νομένων των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών ή από 
κάθε είδους άλλους πόρους. Με απόφαση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πέραν του 
Κανονισμού Λειτουργίας, ρυθμίζεται κάθε επιμέρους 
ζήτημα που αφορά ιδίως τη σύσταση και οργάνωση των 
ως άνω Δομών Φιλοξενίας, το μόνιμο ή προσωρινό χα−
ρακτήρα τους, τη δυνατότητα ανάθεσης ή συμμετοχής 
άλλων φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, οπότε συμπράττει 
ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός, στη δημιουργία, 
υποστήριξη, στέγαση, στελέχωση ή διαχείρισή τους, 
την εποπτεία και παρακολούθησή τους από το Τμήμα 
Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο ή υπηκόων τρίτων 
χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες της Κεντρικής 
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, καθώς και κάθε άλλο 
συναφές ζήτημα. Για την εγκατάσταση και λειτουργία 
των ως άνω Δομών εφαρμόζονται αναλογικά η παρ.14 
του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 14 
του παρόντος, καθώς και η παρ. 8 του άρθρου 28 του 
ν. 4033/2011 (Α΄ 254), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης προγραμ−
μάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυ−
σης των αιτούντων άσυλο ή άλλων ευάλωτων υπηκόων 
τρίτων χωρών και της εφαρμογής της προηγούμενης 
παραγράφου ανατίθεται στη Διεύθυνση Τεχνικών του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλη υπηρεσία 
του Υπουργείου στην οποία ενδέχεται να μεταβιβα−
σθούν οι αρμοδιότητές της.»

4. α) Το άρθρο 3 του π.δ. 102/2012 (Α’ 169) αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3
Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

1. Η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής αποτελεί 
ενιαία Υπηρεσία και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμή−
ματα:

α. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διεθνούς και Ευ−
ρωπαϊκής Συνεργασίας.

β. Τμήμα Λειτουργίας και Συντονισμού Επιχειρησιακών 
Δράσεων.
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γ. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και 
Διασφάλισης Ποιότητας.

δ. Τμήμα Οικονομικών.
ε. Τμήμα Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευ−

άλωτων Ομάδων.»
β) Το άρθρο 7 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:

«Άρθρο 7
Οργανικές θέσεις προσωπικού 

Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συνιστώ−
νται οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, κατά κα−
τηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:

α. 18 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
β. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής
γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
δ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Ψυχολογίας
ε. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Νομικής
στ. 1 θέση κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής
ζ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Κοινωνιολόγων
η. 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
θ. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού
ι. 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ια. 1 θέση ΔΕ Οδηγών,
ιβ. 2 θέσεις ΠΕ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών 
ιγ. 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.»
γ) Το άρθρο 12 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:

«Άρθρο 12
Οργανικές θέσεις προσωπικού περιφερειακών

υπηρεσιών πρώτης υποδοχής

Για τις ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών πρώ−
της υποδοχής συνιστώνται οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:

α. 49 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού
β. 28 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ιατρών
γ. 14 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
δ. 14 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ψυχολογίας
ε. 39 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
στ. 56 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτών
ζ. 140 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού− Λογιστικού
η. 28 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ει−

δικοτήτων
θ. 28 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Οδηγών.»
5. Μετά το άρθρο 5 του π.δ. 102/2012 προστίθεται 

άρθρο 5 Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α
Τμήμα Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων 

Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων 

Το Τμήμα Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και 
Ευάλωτων Ομάδων έχει ως αρμοδιότητα τη μελέτη, 
κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση των προ−
γραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής 
ενίσχυσης υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στις 
ευάλωτες ομάδες του άρθρου 11 του ν. 3907/2011 και 
αιτούντων άσυλο, καθώς και τη δημιουργία Δομών Φι−
λοξενίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες υποδοχής 
των ανωτέρω προσώπων.»

6. α) Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 2 
του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (Α΄ 283) αντικαθίστανται 
ως ακολούθως:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη δύναται να συνιστώνται στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης:

α. Ειδικές επιτροπές για τη μελέτη, επεξεργασία και 
υποβολή προτάσεων επί ειδικότερων θεμάτων αρμοδι−
ότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, συμπεριλαμ−
βανομένων επιτροπών για την αξιολόγηση προτάσεων 
και εν γένει τη διαχείριση, εκτέλεση και παρακολούθηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, από δικαστικούς λειτουρ−
γούς, καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρο−
γνώμονες και δικηγόρους, εν ενεργεία ή μη, υπηρεσια−
κούς παράγοντες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη ή άλλων υπουργείων ή φορέων 
του Δημοσίου, ή άλλα πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν τις 
κατά περίπτωση απαιτούμενες γνώσεις ή εμπειρία. Με 
την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται εισηγητές από 
τα μέλη των ως άνω επιτροπών ή από υπηρεσιακούς 
παράγοντες, καθώς και γραμματείς αυτών.»

β) Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη δύναται να ορίζονται ει−
σηγητές και γραμματείς των Επιτροπών της κ.υ.α. 
Π 1/1781/13.4.2005 (Β΄ 515) αρμοδιότητας του εν λόγω 
υπουργείου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατά−
ξεων του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Για την πρώτη εφαρμογή 
της περίπτωσης αυτής, η ισχύς της οικείας απόφασης 
ορισμού δύναται να ανατρέχει έως τις 13.2.2013.

7. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του β΄ εδαφίου της 
παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195) μπορεί, 
για τη διοικητική υποστήριξη των επιτροπών προσφυ−
γών του άρθρου αυτού και τον εν γένει συντονισμό 
του προσωπικού που δραστηριοποιείται σε αυτές, να 
προβλέπεται συντονιστής αξιωματικός ο οποίος ορί−
ζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
τελεί εν ενεργεία ή εν αποστρατεία. Για τον ορισμό ως 
συντονιστή εν αποστρατεία αξιωματικού απαιτείται η 
προηγούμενη εξασφάλιση σχετικής χρηματοδότησης 
από την Ε.Ε., την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. ή άλλους 
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς ή οργανισμούς. Για την 
πρώτη εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου η ισχύς 
της απόφασης ορισμού συντονιστή δύναται να ανατρέ−
χει έως την 1.5.2013.

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) 
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με δαπάνη των οικείων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των 
οποίων λειτουργούν Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπη−
ρεσίες, ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραμματέα 
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται να 
παρέχεται στους εθελοντές πυροσβέστες στολή και 
ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός ιδίων προδια−
γραφών με εκείνες του μόνιμου πυροσβεστικού προ−
σωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει 
την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις του παρόντος. Μετά από απόφαση 
του οικείου Περιφερειάρχη και έγκριση του αρμόδιου 
Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δύνανται να εκτε−
λούνται εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων 
εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών του παρόντος, 
στα συνεργεία των οικείων Περιφερειών της χώρας με 
υλικά και ανταλλακτικά που διατίθενται από αυτά και 
να παρέχονται καύσιμα στα οχήματά τους.»

9. Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102) 
προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
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«7. Οι Ο.Τ.Α. και οι Σύνδεσμοί τους δύνανται να κα−
λύπτουν δαπάνες Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής 
Προστασίας που έχουν πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο 
Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων 
Εθελοντών του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 κατόπιν 
εγκρίσεως του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης για την προμήθεια καυσίμων για τα 
οχήματά τους, ανταλλακτικών και συναφών υλικών, με 
την προσκομιδή των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα 
με το βασιλικό διάταγμα της 17.5/15.6.1959 (Α΄ 114).»

Άρθρο 111

Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 
τα ποσά που έχουν χορηγηθεί ως μισθολογικές παρο−

χές, επιδόματα, αποζημιώσεις των εργαζομένων στον 
Ο.ΚΑ.ΝΑ., τα οποία βασίζονταν είτε στις ισχύουσες ΣΣΕ, 
είτε σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ο.ΚΑ.ΝΑ. είτε στις ατομικές συμβάσεις εργασίας ως την 
ψήφιση του παρόντος. Τυχόν καταλογισμοί που έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί, αίρονται με τη δημοσίευση του 
παρόντος.

Άρθρο 112
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από τη δημο−
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαί−
ρεση τα οριζόμενα στο άρθρο 72 ή αν άλλως ορίζεται 
στις επιμέρους διατάξεις αυτού.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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