ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της Κ΄, 5 Νοεµβρίου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Επιτρέπεται η συστέγαση στον ίδιο χώρο ενός ή περισσοτέρων ιατρείων ή οδοντιατρείων ή πολυιατρείου ή
πολυοδοντιατρείου µε µονάδες αδυνατίσµατος και διαιτολογικές µονάδες και διαιτολογικά γραφεία, χωρίς εταιρική σχέση των δικαιούχων. Σχετικά µε τις τεχνικές
προδιαγραφές ορίζεται ρητά ότι θα υφίσταται κοινός χώρος αναµονής των ανωτέρω συστεγαζόµενων ιδιωτικών
φορέων κατ’ εξαίρεση της κείµενης νοµοθεσίας. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των ως άνω ιδιωτικών φορέων (ιατρείων, µονάδων αδυνατίσµατος και διαιτολογικών µονάδων, διαιτολογικών γραφείων) που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και τις κατά περίπτωση ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις και τους συναφείς κτιριολογικούς κανονισµούς.
Άρθρο 2
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 100 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζηµιώνονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν µετά
την 20ή έκαστου ηµερολογιακού µήνα.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/
2013 (Α΄ 167) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο ως
εξής:
«Ως ηµεροµηνία υποβολής των δαπανών Ιουλίου του
έτους 2013 και των πρώτων έξι (6) µηνών του έτους
2013 ορίζεται η 20ή Σεπτεµβρίου 2013. Με αποφάσεις
του Υπουργού Υγείας, οι προθεσµίες του παρόντος άρθρου δύνανται να παρατείνονται.»

Άρθρο 3
Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Διαπραγµάτευσης, προκειµένου να διαπραγµατεύεται µε όλους
τους συµβαλλόµενους παρόχους τις αµοιβές τους, τους
όρους των συµβάσεων του Οργανισµού, τις τιµές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρµάκων, καθώς και να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη διατήρηση ή την
τροποποίηση όλων των ανωτέρω. Στα µέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζεται
η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 4
Για την εξόφληση του συνόλου των υφιστάµενων κατά
τα έτη 2010, 2011 και 2012 οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
που εντάχθηκαν στον Οργανισµό προς τα φαρµακεία:
α) Δεν απαιτείται η προσκόµιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από
τα φαρµακεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, εάν τελούν εν ισχύ οι ήδη προσκοµισθείσες από
τα φαρµακεία για την εξόφληση των τρεχουσών οφειλών του Οργανισµού.
β) Τα φαρµακεία υποχρεούνται όπως, εντός µηνός από
την εξόφληση, εκδώσουν και προσκοµίσουν πιστωτικό
τιµολόγιο προς τον Οργανισµό για το ποσό της εκπτώσεως επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού
στοιχείου προ Φ.Π.Α.), που παρασχέθηκε. Η καταβολή
γίνεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από
πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρ-
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µόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Εάν, µετά την καταβολή της προκαταβολής, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών προκύψει
οφειλόµενο ποσό µικρότερο του προκαταβληθέντος, η
διαφορά παρακρατείται από τους επόµενους λογαριασµούς των φαρµακείων. Σε περίπτωση µη υποβολής νεότερου λογαριασµού εντός τριµήνου από την εκκαθάριση,
η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 5
Παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2013 η προθεσµία έκδοσης των κοινών υπουργικών αποφάσεων µε τις
οποίες διενεργείται η µεταφορά της αρµοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση της
άδειας διαµονής και επίδοσης των σχετικώς εκδιδοµένων, από τους δήµους της χώρας προς τις Υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που εδρεύουν στους
Νοµούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4018/ 2011 (Α΄
215), όπως ισχύει.
Η ηµεροµηνία µεταφοράς των σχετικών αρµοδιοτήτων
στις υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής,
η οποία καθορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 34547/11.7.2013
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (Β΄ 1785), µετατίθεται για την 31η Δεκεµβρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 6
Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4155/
2013 (Α΄ 120), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και οµαδικών επισκέψεων σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία εκτός του
προκαθορισµένου ωραρίου λειτουργίας τους, καθώς και
κατά τις ηµέρες ανάπαυσης του προσωπικού αυτών, πέραν του προβλεποµένου στις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) τέλους, προκαταβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους διοργανωτές στο
Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανάλογο ποσό για την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών
δαπανών και για την αποζηµίωση του απασχολούµενου
προσωπικού. Το ύψος του ποσού του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με όµοια
απόφαση µπορεί να γίνεται αναπροσαρµογή του ποσού
αυτού. Από την εφαρµογή της διατάξεως της παραγράφου αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 7
1. Παρατείνεται η ισχύς της Π.Υ.Σ. υπ’ αριθµ. 41/
3.3.1993 (Α΄30) αναδροµικά από 25.8.1998 µέχρι
24.8.2021, µε δυνατότητα περαιτέρω παρατάσεως επί
πενταετία εφόσον κριθεί ότι η καθυστέρηση υλοποίησης
του σκοπού οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοίκησης.
2. Στην παρ. 2Β του άρθρου 13 του ν. 1734/1987
(Α΄189) µετά το προτελευταίο εδάφιο, προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Το καθεστώς των παραχωρούµενων εκτάσεων του
προηγούµενου εδαφίου δεν θίγεται από το µεταγενέστερο των παραχωρήσεων ή τυχόν παρατάσεων αυτών
χαρακτηρισµό των εκτάσεων ως δάση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα
ανέγερσης κτιρίων, κτισµάτων ή εγκαταστάσεων ή προπαρασκευαστικές εργασίες υλοποίησης των έργων αυτών, που κατατείνουν στην πραγµάτωση του σκοπού των
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του προηγούµενου
εδαφίου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 8
1. Συστήνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικοί, εκτός τακτικού προϋπολογισµού, λογαριασµοί για την ταµειακή διευκόλυνση της αποπληρωµής των µετακινήσεων του αστυνοµικού προσωπικού και του προσωπικού
του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αντίστοιχα, στο πλαίσιο των επιλέξιµων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση δράσεων για την αντιµετώπιση των µεταναστευτικών ροών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθµίζονται τα θέµατα της κίνησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια των λογαριασµών αυτών.
2. Ο προσδιορισµός των καθηκόντων και υπηρεσιών
των αστυνοµικών, που υπηρετούν στη Βουλή των Ελλήνων και διατίθενται στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης για την κάλυψη των εν γένει αναγκών της υπηρεσία
αυτής, καθώς και η κίνηση και χρήση των αντιστοίχων οχηµάτων ή µοτοσυκλετών γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
Άρθρο 9
Στο άρθρο 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α. Η Επιτελική Μονάδα του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Αρχή Πιστοποίησης)
είναι αρµόδια για την πιστοποίηση, τον καθορισµό των
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κατευθύνσεων και το συντονισµό των Σωµάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό (Υποκείµενες Αρχές) και
εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά για την παροχή υπηρεσιών, µέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή άλλων δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών.
β. Με απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., κυρώνεται Κανονισµός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης, µε τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης. Στον
Κανονισµό περιλαµβάνονται διατάξεις ιδίως για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Υποκείµενες Αρχές για
την έκδοση, ανάκληση και τον έλεγχο των πιστοποιητικών, καθώς και διατάξεις για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, τους µηχανισµούς ασφαλείας, την προστασία του
απορρήτου και των προσωπικών δεδοµένων και τις υποχρεώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης προς τους τελικούς χρήστες.
γ. Ο καθορισµός των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
ως Υποκείµενων Αρχών, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.»
Άρθρο 10
Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3387/2005 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το 60% του θετικού αποτελέσµατος (έσοδα µείον
έξοδα) της οικονοµικής διαχείρισης κάθε χρήσης του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) αποδίδεται στον
Κρατικό Προϋπολογισµό ως δηµόσιο έσοδο ενώ το υπόλοιπο 40% παραµένει στο ΚΕΜΕΑ. Μέρος του τελευταίου αυτού υπολοίπου µπορεί να διατίθεται µε απόφαση
του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΑ προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνοµίας σε ανταπόδοση της παρεχόµενης διοικητικής υποστήριξης σε προσωπικό και µέσα. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 11
1. Οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας Υπουργείου
Τουρισµού για τις οποίες είχε προκηρυχθεί η εισαγωγή
σπουδαστών πριν από τη δηµοσίευση του ν. 4186 /2013
(A΄ 193) συνεχίζουν τη λειτουργία τους µέχρι και το
σπουδαστικό έτος 2014 - 2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο προκήρυξης εισαγωγής
σπουδαστών σε αυτά.
2. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 46 του ν. 4186/2013 ισχύουν και για τις ΕΠΑ.Σ.
αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 12
Στην παρ. 3, της υποπαραγράφου Ζ5 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Για την εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης του Πρω-

θυπουργού, ο κατά περίπτωση αρµόδιος Υπουργός εκδίδει αµελλητί απόφαση µε την οποία συγκεκριµενοποιεί
τις κατά τα άνω καταργούµενες θέσεις.»
Άρθρο 13
Μετά το άρθρο 6 του ν. 4148/2013 «Σύσταση Γραφείου
Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 99), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Ρυθµίσεις για τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας
1. Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και υπό το συντονισµό του Γραφείου
Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών κατά
τα προβλεπόµενα στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4148/2013
(Α΄ 99), όπως ισχύει, στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) υπάγονται οι εξής αρµοδιότητες:
α) η οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Τύπου,
β) ο προγραµµατισµός, συντονισµός και υλοποίηση
των διαδικασιών διαπίστευσης των εκπροσώπων των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) στις συνόδους
κορυφής, συναντήσεις Συµβουλίων Υπουργών και λοιπές υπηρεσιακές συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής
Προεδρίας,
γ) ο ορισµός του επίσηµου ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού (Host Broadcaster) και του επίσηµου φωτογραφικού
παραγωγού (Host Photographer) και η ανάθεση αρµοδιοτήτων σε αυτούς για τη ραδιοτηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη των ανωτέρω διοργανώσεων,
δ) ο ορισµός αναπληρωτή Εκπροσώπου της Ελληνικής
Προεδρίας στην Αθήνα,
ε) η διαχείριση του επίσηµου ιστοτόπου της Ελληνικής
Προεδρίας, ιδίως η επεξεργασία της µορφής και του περιεχοµένου του, υπό την εποπτεία του Εκπροσώπου της
Ελληνικής Προεδρίας,
στ) κάθε επικοινωνιακή δράση σχετική µε την προβολή
της Ελληνικής Προεδρίας στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώµη και την κάλυψη θεµάτων επικοινωνιακής πολιτικής που σχετίζονται µε την άσκηση της εν λόγω Προεδρίας, υπό την εποπτεία του Εκπροσώπου της Ελληνικής
Προεδρίας.
2. Για τα θέµατα της προηγούµενης παραγράφου η
ΓΓΕΕ συνεργάζεται µε τις αρµόδιες διπλωµατικές Αρχές
και αντιπροσωπείες της Ελλάδας στο εξωτερικό και άλλους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς.
3. Για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας οι υπάλληλοι της ΓΓΕΕ που είναι τοποθετηµένοι ή
αποσπασµένοι στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
(ΓΤΕ) Βρυξελλών, Λουξεµβούργου και Στρασβούργου
δύνανται να παραµείνουν στις θέσεις τους στα εν λόγω
Γραφεία κατ’ ανώτατο όριο µέχρι τις 31.7.2014, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων που προβλέπουν ανώτατα όρια συνεχούς παραµονής στο ίδιο ΓΤΕ και συνεχούς υπηρεσίας στο εξωτερικό. Για τους ίδιους λόγους είναι επίσης, δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων του
Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας στα
ως άνω ΓΤΕ µέχρι τη λήξη της Ελληνικής Προεδρίας και
σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο µέχρι τις
31.7.2014.
4. Υπάλληλοι του Κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων
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Επικοινωνίας της ΓΓΕΕ, µε βαθµό Συµβούλου Α΄ ή Β΄,
µπορούν να αποσπώνται σε Γραφεία Υπουργών, µέχρι
τις 31.7.2014 κατ’ ανώτατο όριο, για την επικοινωνιακή
στήριξη του έργου της Ελληνικής Προεδρίας και των
καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργών ως Προεδρευόντων του
Συµβουλίου της Ε.Ε.. Οι αποσπάσεις πραγµατοποιούνται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις και χωρίς να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Η δαπάνη µισθοδοσίας
των υπαλλήλων που αποσπώνται βαρύνει τη ΓΓΕΕ.»
Άρθρο 14
Προσθήκη στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013
Στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013 (Α΄ 99), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών.»
Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3566/2007
Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 17 του
ν. 3566/2007 (Α΄ 117), όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «µε βαθµό Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄».
Άρθρο 16
Διατάξεις για τον περιφερειακό τύπο
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 3548/2007 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται όλες οι
δηµοσιεύσεις των φορέων του, κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄65), Δηµοσίου και ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε νοµαρχιακές
και τοπικές εφηµερίδες, εφόσον αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές.»
2. α. Στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3548/2007 (Α΄ 68), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του
ν. 3640/2008 (Α΄ 22), αντί της ηµεροµηνίας «31η Ιανουαρίου» τίθεται η ηµεροµηνία «10η Μαρτίου».
β. Ειδικώς για το έτος 2013 η προβλεπόµενη από την
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως ισχύει, προθεσµία για την υποβολή φακέλου για τον έλεγχο της
συνδροµής των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 3548/2007, παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι
και έναν (1) µήνα µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3548/2007, όπως συµπληρώθηκε µε την περίπτωση α΄
της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40), και η
περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται
κατ’ έτος οι νοµαρχιακές και τοπικές εφηµερίδες που
πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρισης δηµοσιεύσεων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος. Για την πρώτη ένταξη των εφηµερίδων στην παρα-

πάνω απόφαση απαιτείται να εκδίδονται µε τον ίδιο τίτλο οι µεν ηµερήσιες επί δύο (2) έτη, οι δε εβδοµαδιαίες
επί τρία (3) έτη. Για κάθε επόµενη ένταξή τους, εφόσον
αυτή δεν απέχει πλέον των δύο (2) ετών από την αµέσως προηγούµενη ένταξη, οι εφηµερίδες αρκεί να εκδίδονται µε τον ίδιο τίτλο επί ένα (1) έτος. Στην παραπάνω
απόφαση εντάσσονται οι εφηµερίδες οι οποίες πληρούν
σωρευτικά καθ’ όλα τα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Έχουν πωλήσεις κατ’ ελάχιστον πεντακοσίων (500) φύλλων ανά έκδοση. Σε νοµούς µε πληθυσµό µικρότερο από ογδόντα χιλιάδες
(80.000) κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δηµόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφηµερίδες
αρκεί να έχουν κατ’ ελάχιστον πωλήσεις τριακοσίων πενήντα (350) φύλλων ανά έκδοση.»
Άρθρο 17
Παράταση προθεσµίας έκδοσης προκήρυξης για την
αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθµών
Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α΄14) προθεσµία για την έκδοση προκήρυξης µε αντικείµενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθµών παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τις 31.12.2013.
Άρθρο 18
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής
ευρυεκποµπής, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 4070/
2012 (Α΄ 82), οι τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούν
νοµίµως σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), εφόσον εξέπεµπαν τηλεοπτικό πρόγραµµα στις 31.8.2013, συµβάλλονται µε
νοµίµως αδειοδοτηµένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκποµπή του προγράµµατός τους, µέχρι τη χορήγηση
αδειών παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής όπως προβλέπεται από το ν. 3592/2007, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30.6.2014, και
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4038/2012. Η
ψηφιακή εκποµπή του προγράµµατός τους υπόκειται
στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007.
Άρθρο 19
Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.6 της παρ. ΙΓ
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δαπάνες λειτουργίας βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο Εθνικός Συντονιστής κατά της Διαφθοράς, ο οποίος αναλαµβάνει µε αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.»
Άρθρο 20
Εθνικός Συντονιστής για την αντιµετώπιση
των ναρκωτικών
Το άρθρο 49, του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) αντικαθίσταται
ως εξής:
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«1) Ο Εθνικός Συντονιστής για την αντιµετώπιση των
ναρκωτικών ορίζεται από τον Πρωθυπουργό, µε 5ετή θητεία και είναι εξειδικευµένος επιστήµονας εγνωσµένου
κύρους από το χώρο των επιστηµών της υγείας ή των
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών.
2) Ο Εθνικός Συντονιστής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Προεδρεύει και προΐσταται της, κατά το άρθρο 50
του ως άνω νόµου, Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασµού και
Συντονισµού για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών.
β. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή όργανα µε συναφές
αντικείµενο. Σε περίπτωση κωλύµατος, ορίζει αντικαταστάτη για τη συµµετοχή στα διεθνή όργανα.
γ. Παρακολουθεί την πορεία της εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, στο οποίο καθορίζονται σαφώς οι
αρχές, οι στόχοι, οι δράσεις, οι ενέργειες, τα µέτρα, το
χρονοδιάγραµµα και τα οικονοµικά µεγέθη (κόστη) για
την κάλυψη των δράσεων.
δ. Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που
εµπλέκονται στην εφαρµογή της Εθνικής Στρατηγικής
για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών.
ε. Αξιολογεί την εφαρµογή και την πρόοδο της Εθνικής Στρατηγικής.
στ. Συνεργάζεται µε τους Υπουργούς οι οποίοι συµµετέχουν στη Διϋπουργική Επιτροπή (άρθρο 48) και ανταλλάσει απόψεις σχετικά µε την ολοκληρωµένη διαµόρφωση της πολιτικής για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών.
ζ. Αναλαµβάνει συµβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο στη Διϋπουργική Επιτροπή.
η. Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες και τους οργανισµούς που εµπλέκονται στην πολιτική της αντιµετώπισης των ναρκωτικών και συντονίζει τις δράσεις τους.
θ. Μπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες οικονοµικά, στατιστικά και διοικητικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη δράση τους για την
αντιµετώπιση των ναρκωτικών.
ι. Μεριµνά για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού για θέµατα αντιµετώπισης των ναρκωτικών.
κ. Ενηµερώνει τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή µε ετήσια Έκθεση που υποβάλλεται το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους και περιέχει την πορεία και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
λ. Ο Εθνικός Συντονιστής συστήνει Συµβουλευτική Επιτροπή, αποτελούµενη από πέντε (5) έως εννέα (9) µέλη.
Μέλη της Επιτροπής ορίζονται πρόσωπα µε ειδικές
γνώσεις και εµπειρία στην αντιµετώπιση των ναρκωτικών όπως καθηγητές πανεπιστηµίου και ειδικοί επιστήµονες µε συναφές γνωστικό αντικείµενο, πρόσωπα που
διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα αντιµετώπισης των ναρκωτικών.
Η Συµβουλευτική Επιτροπή έχει ως αποστολή να υποβάλει εισηγήσεις προς τον Εθνικό Συντονιστή σε θέµατα
της πολιτική αντιµετώπισης των ναρκωτικών, µε σκοπό
την επιβοήθηση του έργου του.
3) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διοικητική υποστηρικτική δοµή που
συνεπικουρεί τον Εθνικό Συντονιστή στο έργο του και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
4) Οι δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας εγγράφο-

νται στους οικείους κωδικούς (ΚΑΕ) ειδικού Φορέα εξόδων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας. Η διενέργεια των δαπανών της υπηρεσίας όπως π.χ. µετακινήσεις, συνέδρια κ.α. γίνεται από τη Γενική Διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών εγκρίνεται η µετακίνηση οποιουδήποτε συνεργάτη για εργασία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2685/1999.
Ο Εθνικός Συντονιστής λαµβάνει αποδοχές Ειδικού
Γραµµατέα Υπουργείου.»
Άρθρο 21
Έλεγχος των νοσοκοµειακών λοιµώξεων
1. Ο έλεγχος των λοιµώξεων που συνδέονται µε τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας αποτελεί βασική αρµοδιότητα και ευθύνη των Διοικήσεων
αυτών. Η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των
Διοικήσεων όσον αφορά στον περιορισµό των νοσοκοµειακών λοιµώξεων θα βασιστεί στην παρακολούθηση
της διαχρονικής εξέλιξης συγκεκριµένων δεικτών ελέγχου λοιµώξεων.
2. Ο καθορισµός των δεικτών ελέγχου νοσοκοµειακών
λοιµώξεων ορίζεται µετά από εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ,
που αποτελεί τον αρµόδιο Φορέα για την επιτήρηση των
νοσοκοµειακών λοιµώξεων.
3. Οι συγκεκριµένοι δείκτες υπολογίζονται µε βάση
δεδοµένα που πρέπει υποχρεωτικά να συλλέγονται από
τις δοµές υγείας που θα αποδίδονται στους Αρµόδιους
Φορείς, κοινοποιούνται στο Υπουργείο και στο ΕΣΥ NET και αποτελούν βασικό κριτήριο αξιολόγησης της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας για κάθε
νοσοκοµείο.
4. Κάθε Μονάδα Υγείας υποχρεούται να κοινοποιεί
στο Υπουργείο Υγείας και να αναρτά στο ΕΣΥ - NET: α)
τη συνολική ετήσια δαπάνη για τον περιορισµό των νοσοκοµειακών λοιµώξεων στο συγκεκριµένο νοσηλευτικό
ίδρυµα, β) τη συνολική ετήσια δαπάνη για την θεραπεία
των νοσοκοµειακών λοιµώξεων στους νοσηλευθέντες ασθενείς στο συγκεκριµένο νοσηλευτικό ίδρυµα.
5. Συστήνεται Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων
(ΕΝΑ) σε κάθε Μονάδα Υγείας, η οποία θα λαµβάνει οδηγίες από το ΚΕΕΛΠΝΟ ως αρµόδιος φορέας για την
πρόληψη των νοσοκοµειακών λοιµώξεων. Υποχρεωτική
θεωρείται η παρουσία νοσηλεύτριας επιτήρησης λοιµώξεων.
Με αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας εξειδικεύονται
τα θέµατα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 «ελεγκτική Διαδικασία»
του ν. 2920/2001 (Α΄ 131) «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας» (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:
«Τα Νοµικό Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και
τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που αποτελούν εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, υπόκεινται σε διαχειριστικό έλεγχο αποκλειστικά
από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και την
Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ύστερα από εντολή του Υπουργού Υγείας.»
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Άρθρο 22
1. Στη παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 3366/1955 (Α΄
258), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συµπληρώνεται εδάφιο δ΄, ως εξής :
«δ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόµιµης απαλλαγής από αυτήν, χορηγούµενη από το Υπουργείο Υγείας.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε
µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών, που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσµατα της
προκήρυξης για τις θέσεις, που δεν καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές, ή άγονες και προβληµατικές
σύµφωνα µε το π.δ. 131/1987 (Α΄73), καθώς και στα χαρακτηρισµένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία.
Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόµενη
στην αριθ. 18757/1911 υπουργική απόφαση (Β΄ 311) διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσµάτων και τοποθέτησης αγροτικών ιατρών.
Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, µπορεί
να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντο ιατρό, µπορεί να
παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού µετά από εισήγηση του
Νοσοκοµείου, στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Υγείας ή το
Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο.
Η παράταση αυτή εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει δε µέγιστη διάρκεια δώδεκα µήνες και
λήγει µε την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό, που επιλέγεται µε βάση την επόµενη προκήρυξη.
Επιπλέον, στις άγονες ή αποµακρυσµένες ή νησιωτικές ή προβληµατικές περιοχές στη Γ΄ Ζώνη σύµφωνα µε
την Υ10α/Γ.Π. (Β΄ 1145) αν η θέση, που προκηρύσσεται
δεν καλυφθεί, µπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού,
που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και πέραν των δώδεκα µηνών και µέχρι να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης, µπορεί
να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστηµα η θητεία
του υπηρετούντος, µε παράταση, ιατρού σε άλλο Περιφερειακό Ιατρείο ή Πολυδύναµο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Κέντρου Υγείας, που έχει παραµείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη, έµειναν κενές από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής
θέσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου. Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις σε άγονες ή αποµακρυσµένες
νησιωτικές ή προβληµατικές περιοχές στη Γ΄ Ζώνη ως ανωτέρω θα υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας, ή σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναµο Ιατρείο της ευθύνης
του, που έχουν διοριστεί και θα επιτρέπεται η µετακίνησή τους σε άλλα Περιφερειακά Ιατρεία ή σε Πολυδύναµα
Ιατρεία της ευθύνης του, µόνο σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις και µετά από απόφαση του Διοικητή του

Νοσοκοµείου, που υπάγονται.
3. To άρθρο 2 τοu v. 3754/2009 (Α΄ 43) συµπληρώνεται
µετά τη λέξη «πανεπιστηµιακό» και µετά τη λέξη «εβδοµάδας» ως ακολούθως:
«Το επίσηµο ωράριο των νοσοκοµειακών ιατρών είναι
επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήµερο από Δευτέρα
έως Παρασκευή. Ύστερα από κάθε ενεργό εφηµερία παρέχεται στον ιατρό, νοσοκοµειακό ή πανεπιστηµιακό ή υπηρεσίας υπαίθρου, σε εργάσιµη ηµέρα, εικοσιτετράωρη
ανάπαυση, η οποία δεν µεταφέρεται πέραν της µιας εβδοµάδας από την ηµέρα πραγµατοποίησης της ενεργούς εφηµερίας.
4. Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ ή την
πρόσληψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η προϋπηρεσία του ιατρού
υπηρεσίας υπαίθρου στις άγονες ή αποµακρυσµένες ή
νησιωτικές ή προβληµατικές περιοχές στη Γ΄ Ζώνη ως ανωτέρω αναγνωρίζεται και υπολογίζεται εις πενταπλούν
σε σχέση µε την προϋπηρεσία των υπόλοιπων ιατρών
του καταλόγου Α΄.
5. Για την πρόσληψη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τη σύναψη
σύµβασης µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχή υπηρεσιών υγείας, οι ιατροί υποχρεούνται να προσκοµίσουν βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόµιµης απαλλαγής από αυτήν.
6. Η ισχύς των παραγράφων 1, 4 και 5 αρχίζει µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και καταλαµβάνει τους
ιατρούς, που θα αποφοιτήσουν µε την έναρξη ισχύος
του νόµου.
Άρθρο 23
Παράταση συµβάσεων µισθώσεως έργου
ιατρών ΕΟΠΥΥ
1. Οι λήξασες, εντός του έτους 2013 σύµφωνα µε το
άρθρο 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συµβάσεις µίσθωσης έργου ιατρών
και οδοντιάτρων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρατείνονται µε την
αυτή έννοµη σχέση µέχρι τις 31.12.2013.
2. Οι λήξασες, µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος εντός του έτους 2012 ή εντός του έτους 2013, συµβάσεις
µίσθωσης έργου των ιατρών των ενταχθέντων στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ασφαλιστικών Φορέων, παρατείνονται µέχρι
τις 31.12.2013. Οι ιατροί αυτοί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως θεραπευτές ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όχι
ως ελεγκτές ιατροί στις Μονάδες Υγείας του Οργανισµού.
3. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 3232/2004
(Α΄ 48), όπως ισχύει, οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που
προβλέπονται από τη διάταξη της παρ. 8 περίπτωση α΄
του άρθρου 19 του ν. 3846/2010, καθώς και οι συµβάσεις
µίσθωσης έργου των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν
εµπίπτουν στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του
π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και των παραγράφων 1, 2 και του
πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997 (Α΄ 206).
Άρθρο 24
1. Συµβάσεις µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πού συνάφθηκαν κατά το
σχολικό έτος 2012-2013 από τις Περιφέρειες, σύµφωνα
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µε την παράγραφο 3 της, από 4.9.2012, Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 171), που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν.4089/2012 (Α΄ 206), χωρίς την τήρηση της
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 278 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), θεωρούνται νόµιµες και
µπορούν να παραταθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 100 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185).
2. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1.α. του άρθρου 47
του ν. 4141/2013 παρατείνεται µέχρι και τις 30.6.2013
συµπεριλαµβανοµένης και της εκκαθάρισης των καθ’ υπέρβαση δαπανών του Α΄ εξαµήνου του 2013.
Άρθρο 25
Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173)
προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. α) Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζοµένων
σε εµπορικά καταστήµατα που λειτουργούν σύµφωνα µε
τα ανωτέρω. Η απασχόληση των εργαζοµένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόµιµη και αµείβεται σύµφωνα µε
τις κοινές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αµοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές.
Στους εργαζόµενους που θα απασχοληθούν κατά τις
Κυριακές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 δύναται
να χορηγηθεί η αναπληρωµατική ανάπαυση σε εργάσιµη
ηµέρα της εβδοµάδας που προηγείται των Κυριακών αυτών.
β) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή της
από την Βουλή των Ελλήνων.»

Άρθρο 26
Ακίνητα και εκτάσεις ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµοσίου, υπόλοιπα στεγαστικών προγραµµάτων, η διαχείριση - αξιοποίηση των οποίων ανήκε µέχρι τις 30.6.2012
στο πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τελούν στο εξής υπό τη διαχείριση του Υπουργείου
Υγείας. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναγράφονται οι
λέξεις «ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών», «ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας», «ο Υπουργός Κοινωνικής
Περιθάλψεως», «ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» στο εξής νοείται ο Υπουργός Υγείας. Η διαχείριση και η αξιοποίηση των ως άνω ακινήτων πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν γνώµης του Συµβουλίου Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης της Περιουσίας.
Άρθρο 27
Άδεια λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης από το ΕΚΑΒ άδειας λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους για υγειονοµική µεταφορά ασθενών,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει το ΕΚΑΒ.
Άρθρο 28
Με απόφαση του Διοικητού του Νοσοκοµείου, οι ειδικευµένοι ιατροί του Νοσοκοµείου µία ηµέρα ανά µήνα θα επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας που υπάγονται στο Νοσοκοµείο, προκειµένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ειδικά προβλήµατα των ασθενών των Κέντρων Υγείας.
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Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2013
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