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Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), 

β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιου−
νίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»» (Α΄ 66), γ) της από 14 Ιουλί−
ου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιου−
νίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει, αναφορικά με την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθμιση 
θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών μέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλε−
σης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβολών, καθώς και της παράτασης της λύσης και εκκαθάρι−
σης του ΟΔΙΕ» (Α΄ 79), δ) της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για 
τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84), ε) της από 31 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 
και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρ−
νησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)» (Α΄ 90), στ) της από 17 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομο−
θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την Αποκατάσταση των Ζημιών από Ακραία Καιρικά Φαινό−
μενα στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου» (Α΄ 97), ζ) της από 19 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου «Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση 
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»» (Α΄ 100), η) της από 22 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομο−
θετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουρ−
γηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού 
μεταναστών» (Α΄ 101), θ) της από 26 Αυγούστου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμί−
σεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α΄ 102), ι) της από 10 Σεπτεμβρίου 2015 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 
2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (Α΄ 108), ια) της από 25 Σεπτεμβρίου 2015 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4111/2013» (Α΄ 119) και ιβ) της από 7.10.2015 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 127) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 1

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 28 Ιουνίου 2015 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 65 
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να προστατευθεί το ελληνικό 
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χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία 
εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας που προκάλεσε 
η απόφαση του Eurogroup της 27ης Ιουνίου 2015 να 
αρνηθεί την επέκταση της δανειακής συμφωνίας της 
Ελλάδας.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

1. Η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 
κηρύσσεται τραπεζική αργία. Η τραπεζική αργία κατα−
λαμβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομέ−
νων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών 
ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ν. 4261/2014 (Α΄107), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα−
νείων, τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) 
και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 
(Α΄ 218), τα υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους 
ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρή−
ματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη−μέλη της Ευρω−
παϊκής Ένωσης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 
(στο εξής, τα «ιδρύματα»). Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών η ως άνω χρονική περίοδος δύναται να 
συντμηθεί ή να παραταθεί. Κατά την τραπεζική αργία τα 
ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και θα 
έχει πρόσβαση σε αυτά μόνον το προσωπικό που είναι 
αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας πράξης και 
την προετοιμασία για την επανέναρξη των συναλλαγών 
με το κοινό μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας.

Η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τους πε−
ριορισμούς τραπεζικών συναλλαγών της παρούσας. Οι 
διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν 
τον τρόπο καταβολής των συντάξεων και τα συγκεκρι−
μένα ανά περιοχή υποκαταστήματά τους, τα οποία θα 
λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό.

2. Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγματο−
ποιούνται:

α) Αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολο−
γιστικές μηχανές, υποκείμενες σε ημερήσιο όριο ανά 
κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, δυνάμενο να τρο−
ποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι 
αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές θα λειτουργήσουν 
εντός το πολύ δώδεκα (12) ωρών κατά την πρώτη μέρα 
ισχύος της παρούσας. 

β) Συναλλαγές άνευ περιορισμών, πέραν αυτών που 
ίσχυαν πριν την έκδοση της παρούσας με πιστωτικές και 
χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της 
χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού 
που τηρείται στην Ελλάδα. 

γ) Πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων καρτών 
αποκλειστικά έως του ποσού που εμφανιζόταν ως υπό−
λοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Νέες 
προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να εκδοθούν.

δ) Συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζι−
κής – Web Banking – ή συναλλαγές δια της τηλεφωνίας), 
για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για 
πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην 
Ελλάδα.

ε) Αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που έχουν εκ−
δοθεί στο εξωτερικό από τις αυτόματες ταμειολογι−

στικές μηχανές. Περιορισμοί στα όρια ανάληψης αυτών 
των καρτών δύναται να καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών. 

Κατά την τραπεζική αργία δεν μπορεί να διενεργηθεί 
καμία άλλη τραπεζική εργασία. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται 
να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες συναλλαγών, με 
την ίδια, δε, απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία που 
ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στις εξής πε−
ριπτώσεις: 

α. συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος, 
β. διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν 

αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασμού που 
τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελ−
λάδα,

γ. εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν κατα−
χωρηθεί στα οικεία κεντρικά συστήματα πληρωμών 
(TARGET2−GR, EURO1, ΔΙΑΣ) και διακανονισμών, ενδει−
κτικά όπως Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών και Σύστημα 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική 
Μορφή / Άυλοι Τίτλοι, πριν τη θέση σε ισχύ της παρού−
σας Πράξης, 

δ. συγκεκριμένες συναλλαγές, οι οποίες κρίνονται 
αναγκαίες με απόφαση της Επιτροπής της επομένης 
παραγράφου, και 

ε. συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
4. Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Αρμο−
διότητα της ως άνω Επιτροπής αποτελεί η έγκριση 
των κατά την παράγραφο 3, στοιχείο δ΄ της παρούσας 
συναλλαγών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω συναλλαγές κρίνο−
νται αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δημοσίου ή κοι−
νωνικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, συναλλαγών για την πληρωμή ιατρικών εξόδων 
ή εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών. Η Επιτροπή είναι 
πενταμελής και συγκροτείται από τα εξής πρόσωπα: 
α) τον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με τον Δι−
ευθυντή Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών ως αναπληρωτή 
του, β) τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών, με τον Διευθυντή της Διεύ−
θυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών, ως αναπληρωτή του, γ) τον 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Εταιρειών 
της Τράπεζας της Ελλάδος και τον Τμηματάρχη της 
Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ως αναπληρωτή του, δ) έναν 
εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και έναν 
εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ορί−
ζονται με απόφαση των Προέδρων τους. Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής ορίζει περαιτέρω έναν υπάλληλο από το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατηγορίας πανεπιστη−
μιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως γραμματέα της Επιτροπής. 

5. Δεν θα οφείλεται τόκος υπερημερίας για τη διάρ−
κεια της τραπεζικής αργίας σε ό,τι αφορά απαιτήσεις 
που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκειά της. Κατά 
το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες 
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λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ανα−
στέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει στα πιστωτικά 
ιδρύματα για κάθε παράβαση της παρούσας πρόστιμο 
ύψους έως του ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης 
συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεού−
ται να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας ή έργου του 
προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζε−
ται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή των 
ρυθμίσεων της παρούσας. 

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά 
κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ − ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, 
ΟΛΓΑ − ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»

Άρθρο 2

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30 Ιουνίου 
2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση 
του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχεί−
ας διάρκειας»», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 66 
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) 
και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνί−
ου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική 
αργία βραχείας διάρκειας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης συμπλήρωσης της από 28 Ιουνί−
ου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική 
αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄65) προς εξυπηρέτηση 
του σκοπού της να προστατευθεί το ελληνικό χρημα−
τοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία εν γένει 
από την έλλειψη ρευστότητας. 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τα τελευταία δύο εδάφια της παραγράφου 1 του 
άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νο−
μοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας 
διάρκειας» (Α΄ 65) αντικαθίστανται ως εξής: 

«Η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τους πε−
ριορισμούς της παρούσας. Οι διοικήσεις των πιστωτικών 
ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο καταβολής των 
συντάξεων και τα συγκεκριμένα ανά περιοχή υποκα−
ταστήματά τους, τα οποία θα λειτουργήσουν για το 
σκοπό αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται το ύψος του εκά−
στοτε ημερησίως επιτρεπόμενου ποσού σύνταξης προς 
ανάληψη. Ομοίως, με απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μικών δύναται να εξαιρούνται από την εφαρμογή της 
παρούσας ειδικές κατηγορίες κοινωνικώς ευπαθών ομά−
δων, για τις οποίες μπορούν να ορισθούν διαφορετικά 
όρια αναλήψεων».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της από 28 
Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τρα−
πεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄65) προστίθενται 
στοιχεία στ), ζ) και η) ως εξής:

«στ) αποδοχή καταθέσεων σε αυτόματες ταμειολο−
γιστικές μηχανές, καθώς και εν γένει αποδοχή κατα−
θέσεων σε Υπηρεσία/ίες των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και σύμφωνα με διαδικασία που θα ορισθεί από τις 
διοικήσεις αυτών,

ζ) έκδοση νέων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σε 
Υπηρεσία/ίες των πιστωτικών ιδρυμάτων και σύμφωνα 
με διαδικασία που θα ορισθεί από τις διοικήσεις αυτών,

η) εκτέλεση πληρωμών σε λογαριασμούς καταθέσε−
ων στο εσωτερικό της χώρας με κεντρική εντολή (μη 
ηλεκτρονική), όπως όλως ενδεικτικά και όχι περιοριστι−
κά μισθοδοσία προσωπικού, σε αρμόδια Υπηρεσία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και σύμφωνα με διαδικασία που 
θα ορισθεί από τις διοικήσεις αυτών».

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» 
(Α΄ 65) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται από 
τα εξής πρόσωπα: α) τον Γενικό Διευθυντή Δημοσι−
ονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών 
ως Πρόεδρο, με τον Διευθυντή Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών ως αναπληρωτή του, β) τον 
Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον Διευθυ−
ντή της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών ως αναπληρωτή του, γ) τον Δι−
ευθυντή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευομένων 
Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, με τον Τμημα−
τάρχη της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριο−
τήτων της Τράπεζας της Ελλάδος ως αναπληρωτή του, 
δ) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 
και ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που 
ορίζονται με απόφαση των Προέδρων τους».

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου της από 28 
Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τρα−
πεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄65) προστίθεται 
τρίτο εδάφιο ως εξής:
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«Όποιος, κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, αρ−
νείται την πληρωμή με τα μέσα που προβλέπονται στις 
περιπτώσεις β), γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 
πρώτου της παρούσας τιμωρείται, κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα, 
και των διατάξεων του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 
(Α΄ 191), του άρθρου 18α ν. 146/1914 (Α΄ 21), και του άρθρου 
19 ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει 
από 28.6.2015.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ−− ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»

Άρθρο 3

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 14 Ιουλίου 
2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Συμπλήρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνί−
ου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), 
όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει, αναφορικά 
με την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθμιση 
θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περι−
οριστικών μέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής 
εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως 
παραβόλων, καθώς και παράτασης της λύσης και εκκα−
θάρισης του ΟΔΙΕ», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 
79 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος 
Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας 
διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 
Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) 
και ισχύει, αναφορικά με την παράταση διάρκειας τρα−
πεζικής αργίας, ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη 
διάρκεια αυτής, περιοριστικών μέτρων, αναστολή πρά−
ξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών 
και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και παράτασης 
της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
• το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος,

• την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιου−
νίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), 
όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πρά−
ξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66) και ισχύει καθώς 
και τις Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής,

• την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης να παραταθεί η προστασία του 
ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της 
ελληνικής οικονομίας εν γένει από την έλλειψη ρευ−
στότητας, να ρυθμιστούν θέματα συναλλαγών κατά τη 
διάρκεια της τραπεζικής αργίας, να ελεγχθεί η μετα−
φορά μετρητών από φυσικά πρόσωπα κατά την έξοδό 
τους από την ελληνική επικράτεια και την είσοδό τους 
σε αυτήν και να συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών 
Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών,

• τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο 

• Παρατείνεται έως και 16 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της 
τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνί−
ου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική 
αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

• Κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, πέραν 
των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 
2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιε−
χομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βρα−
χείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την 
από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 66) και ισχύει, και των Υπουργικών Αποφάσεων που 
εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής, δύναται να πραγ−
ματοποιούνται από τα υποκαταστήματα των πιστωτι−
κών ιδρυμάτων που λειτουργούν για το σκοπό αυτό οι 
ακόλουθες πράξεις: 

α. Η άπαξ καταβολή ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ 
στους δικαιούχους, στους οποίους δεν έχει καταβλη−
θεί από την έναρξη ισχύος των ΓΔΟΠ0000929ΕΞ2015/ 
ΧΠ2243/2.7.2015 (Β΄1343), ΓΔΟΠ0000945ΕΞ2015/ 
ΧΠ2261/8.7.2015 (Β’ 1420) και ΓΔΟΠ0000954ΕΞ2015/ 
ΧΠ2775/10.7.2015 (Β’ 1458) αποφάσεων του Υπουργού 
Οικονομικών και έως την έναρξη ισχύος της παρούσας.

β. Οι πληρωμές: αα) ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών 
δόσεων από τη χρήση πιστωτικής κάρτας και από κάθε 
είδους δάνειο, και ββ) οφειλών προς το Δημόσιο, προς 
τις ΔΕΚΟ, προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και προς 
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με κατάθεση μετρη−
τών ή με εντολή μεταφοράς χρηματικού ποσού από 
τραπεζικό λογαριασμό. 

γ. Η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων από λογαριασμό 
ταμιευτηρίου ή όψεως σε άλλο αντίστοιχο λογαριασμό 
που τηρείται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

• Η παρ. 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθε−
τικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική 
αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε 
με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περι−
εχομένου (Α΄ 66) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Επιτροπή Έγκρι−
σης Τραπεζικών Συναλλαγών. Αρμοδιότητα της ως άνω 
Επιτροπής αποτελεί η έγκριση συγκεκριμένων συναλ−
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λαγών που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της 
παραγράφου 2 του παρόντος ή σε εκείνες που εξαι−
ρούνται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου. Κατά 
προτεραιότητα εξετάζονται οι συναλλαγές, οι οποίες 
είναι αναγκαίες για τη διαφύλαξη δημοσίου ή κοινωνικού 
συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
συναλλαγών για την πληρωμή ιατρικών εξόδων ή εισα−
γωγών φαρμακευτικών ειδών, τροφίμων, πρώτων υλών 
και καυσίμων. 

Με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συ−
ναλλαγών μπορεί να συστήνεται ανά πιστωτικό ίδρυμα 
ειδική υποεπιτροπή για την έγκριση μέρους ή όλου των 
συναλλαγών που αναφέρονται στα προηγούμενα εδά−
φια της παρούσας παραγράφου. H Επιτροπή Έγκρισης 
Τραπεζικών Συναλλαγών καθορίζει τους όρους λειτουρ−
γίας των υποεπιτροπών αυτών καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια της σχετικής διαδικασίας και λειτουργίας 
τους, συμπεριλαμβανομένων του ύψους και της κατα−
νομής ανά πιστωτικό ίδρυμα του ημερήσιου ορίου σε 
επιμέρους είδη συναλλαγών και της αναπροσαρμογής 
των ανωτέρω ορίων.

Η ως άνω Επιτροπή είναι εξαμελής και συγκροτείται 
από τα εξής πρόσωπα:

α) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής ως 
Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γε−
νικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών,

β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημο−
σιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογι−
στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, με 
αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ−
θυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού της 
ίδιας Γενικής Γραμματείας, 

γ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπο−
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με τον 
αναπληρωτή του που ορίζονται με απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,

δ) έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος με 
τον αναπληρωτή του που ορίζονται με απόφαση του 
Διοικητή της,

ε) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 
με τον αναπληρωτή του που ορίζονται με απόφαση του 
Προέδρου της, και

στ) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
με τον αναπληρωτή του που ορίζονται με απόφαση του 
Προέδρου της.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει περαιτέρω έναν 
υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολι−
τικής ως Γραμματέα, με τον αναπληρωτή του.

Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Έγκρι−
σης Τραπεζικών Συναλλαγών συνιστάται στην Γενική 
Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής Ομάδα Υποστήριξης. 
Με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συ−
ναλλαγών ορίζονται τα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης 
και ο Συντονιστής της με τον αναπληρωτή του και ρυθ−
μίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της. 

Αρμοδιότητα της Ομάδας Υποστήριξης αποτελεί η 
συγκέντρωση των αιτημάτων έγκρισης συναλλαγών και 

των σχετικών εισηγήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
ο έλεγχος της πληρότητας των συνοδευτικών τους εγ−
γράφων, η προετοιμασία των συνεδριάσεων της Επιτρο−
πής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, η σύνταξη των 
πρακτικών και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, η ηλεκτρονική κα−
ταγραφή, παρακολούθηση και ανάλυση των στοιχείων 
σχετικών αιτημάτων και εγκρίσεων, καθώς και η παροχή 
σε αυτήν της αναγκαίας γραμματειακής υποστήριξης. 

Το ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο της Επιτροπής 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που είχε συσταθεί 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της 
από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), μεταφέ−
ρεται στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλα−
γών της παρούσας παραγράφου. Τα εκκρεμή αιτήματα 
έγκρισης συναλλαγών που είχαν υποβληθεί ενώπιον της 
Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που είχε 
συσταθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξετάζο−
νται κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Έγκρισης 
Τραπεζικών Συναλλαγών της παρούσας παραγράφου.

Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής Έγκρισης 
Τραπεζικών Συναλλαγών καθώς και τα μέλη και ο γραμ−
ματέας της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλα−
γών που συστήθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας 
διαρκείας» (Α΄65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους δεν έχουν καμία 
ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη, εκτός εάν 
αποδειχθεί ότι βαρύνονται με δόλο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται 
κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή των ρυθ−
μίσεων της παρούσας παραγράφου.»

• Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τραπεζική αρ−
γία αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκα−
στικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, 
κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών 
κρατήσεων. Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα ανα−
στέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ 
μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων 
καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων, 
πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την 
άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων 
μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση 
από συνήγορο ενώπιον αυτών. Οι υπόχρεοι κατά το 
νόμο υποχρεούνται να προσκομίσουν αυτά ενώπιον της 
αρμόδιας αρχής εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 
τη λήξη της τραπεζικής αργίας. Επίσης, αναστέλλεται 
η υποχρέωση καταβολής πάσης φύσης εγγυοδοσιών 
ή εφ’ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικών ποσών από μετα−
τροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον η 
σχετική υποχρέωση γεννήθηκε ή η συμπλήρωση της 
προθεσμίας εκπλήρωσής της ανέκυψε στο διάστημα 
της τραπεζικής αργίας. 

• Μετά το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της πα−
ραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 προστίθεται 
εδάφιο ως ακολούθως:

«Η προθεσμία της διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 7 
περίπτ. Στ΄ εδάφιο β΄, όπως αυτό ισχύει, για την εκ νό−
μου λύση και εκκαθάριση του ΟΔΙΕ Α.Ε., παρατείνεται 
έως την 24.8.2015». 
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Άρθρο Δεύτερο 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, 
ΟΛΓΑ− ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ» 

Άρθρο 4

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 18 Ιουλίου 2015 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμί−
σεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρη−
τών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις 
των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015», 
που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 84 Φύλλο της Εφη−
μερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών 
στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 
και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 
4331/2015 και 4334/2015».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης να προστατευθεί το ελληνικό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία 
εν γένει από την έλλειψη ρευστότητας,

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Περιορισμός των αναλήψεων μετρητών 

και των μεταφορών κεφαλαίων 

1. Από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική 
αργία η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως ισχύει 
και παρατάθηκε για τελευταία φορά με την αριθ. ΓΔΟΠ 
0000989ΕΞ2015/ΧΠ2314/16.7.2015 (Β΄1482) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών έως 19 Ιουλίου 2015 και επιβάλ−
λεται περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην 
κίνηση κεφαλαίων κατά τα προβλεπόμενα στην πα−
ρούσα. Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν τα 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με 
οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκατα−
στημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπί−
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ιδρύματα 
πληρωμών του ν. 3862/2010 (Α΄ 113), τα ιδρύματα ηλε−
κτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και 
τα υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους ιδρυμά−
των πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος 
που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα (στο εξής: «ιδρύματα»).

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν επιτρέ−
πονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κα−
τάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές 
(ΑΤΜ) που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ 
ανά καταθέτη (CustomerID), ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά 
ημέρα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες 
μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των 
τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420) ανά εβδομάδα.

3. Η απαγόρευση ανάληψης μετρητών εφαρμόζεται 
και σε κάθε άλλη πληρωμή μετρητών από τα ιδρύματα, 
ανεξαρτήτως νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων, μετα−
ξύ άλλων, των εισπράξεων επιταγών και των πληρωμών 
βάσει εγγυητικών επιστολών, οι οποίες κατατίθενται 
σε τραπεζικό λογαριασμό, για τις αναλήψεις από τον 
οποίο ισχύουν οι περιορισμοί της προηγούμενης παρα−
γράφου. Επίσης, απαγορεύονται οι αναλήψεις μετρητών 
με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

4. Η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό, 
με κάθε τρόπο, απαγορεύεται, περιλαμβανομένης της 
εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που 
τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και 
λειτουργούν στο εξωτερικό, καθώς και της μεταφοράς 
κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων 
και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές.

5. Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην παρά−
γραφο 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η χρήση 
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο εξωτερικό για 
αγορές αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς μετρητά έως το 
ανώτατο όριο που ορίζεται ανά πιστωτικό ίδρυμα με 
απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλ−
λαγών.

6. Απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψε−
ως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι στους 
ήδη υφιστάμενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς 
λογαριασμοί. Στην τελευταία περίπτωση, αναστέλλεται 
η προθεσμία του άρθρου 3 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103). 

7. Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών αποκλειστικά 
για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των 
οποίων πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως και με 
την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος 
λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να δι−
ενεργηθούν: 

α. η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, 
β. η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το 

ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που προκύπτουν από συμβάσεις 
που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,

γ. η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών 
επιδομάτων, 

δ. η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμ−
βάσεις αποδοχής (acquiring), 

ε. η εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 
2015, νομικών προσώπων, 

στ. η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που 
συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επι−
χειρηματικότητας,
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ζ. η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash 
collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή 
δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, 

η. το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε 
τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής 
απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής από−
φασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση 
απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση 
εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, 
εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό 
με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, 

θ. η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή 
ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) 
ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα

ι.η αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην 
περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους 
δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασμού της, κατα−
θετικού ή όψεως, 

ια. Κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την 
Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. 

8. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση 
δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπλη−
ρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό.

9. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των 
προθεσμιακών καταθέσεων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται 
η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης, απο−
κλειστικά και μόνο για την ισόποση εξόφληση:

α. οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς 
φορείς,

β. τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δα−
νείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα,

γ. πληρωμής μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, 
δ. πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό,
ε. πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό 

στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι τιμολογίων ή ισο−
δύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευ−
τηρίου ή όψεως.

10. Ειδικότερα θέματα:
α. Σε περίπτωση κατασχέσεως χρηματικής απαίτησης 

εις χείρας πιστωτικού ιδρύματος, της Τράπεζας της 
Ελλάδος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ως τρίτου, δεν επιτρέπεται η καταβολή του ποσού της 
απαίτησης σε μετρητά. Το ποσό είτε καταβάλλεται με 
έκδοση επιταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε τρα−
πεζικό λογαριασμό του κατασχόντος που τηρείται στο 
ίδιο ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

β. Απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής 
συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρι−
σή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του 
εμπόρου, ο οποίος τηρείται εκτός Ελλάδος σε φορέα 
παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

γ. Απαγορεύεται η μεταφορά θεματοφυλακής στο 
εξωτερικό για τίτλους που αποκτήθηκαν μετά την έναρ−
ξη της ισχύος της τραπεζικής αργίας. Επίσης, απαγο−
ρεύεται η μεταφορά στο εξωτερικό θεματοφυλακής 
τίτλων που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμέ−
νες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς που λειτουργούν 
εντός και εκτός Ελλάδος.

δ. Δεν επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων για την 
απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του 
ν. 3606/2007 (Α΄ 195) μέσω οργανωμένων αγορών και 

πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης ή επαγγελ−
ματιών που διαθέτουν τέτοια χρηματοπιστωτικά μέσα, 
όπως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή Ο.Ε.Ε.. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από 
εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς δύνανται να αίρονται οι περιορισμοί 
των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ και να ρυθμίζονται οι όροι 
διενέργειας τέτοιων μεταφορών κεφαλαίων.

11. Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών 
μέτρων των προηγούμενων παραγράφων: 

α. Συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας.
β. Συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδος.
γ. Συγκεκριμένες συναλλαγές, η διενέργεια των οποί−

ων εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης 
Τραπεζικών Συναλλαγών.

δ. Οι διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν 
αποκλειστικά στην πίστωση ενός λογαριασμού που τη−
ρείται σε ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

ε. Οι συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων που αφορούν 
σε διαχείριση της ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύ−
ματος που λειτουργεί στην Ελλάδα και σε υποχρεώ−
σεις πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης συμβάσεων 
που προϋπήρχαν της θέσης σε ισχύ της από 28 Ιου−
νίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), 
όπως ενδεικτικά, εξυπηρέτηση πληρωμών σε σχέση με 
τίτλους και τιτλοποιήσεις που εξέδωσε το πιστωτικό 
ίδρυμα, εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες πληρωμών 
διεθνών σχημάτων καρτών, συναλλαγές ανταλλαγής 
περιθωρίου ασφάλισης στο πλαίσιο εξυπηρέτησης διε−
θνών συμβάσεων ISDA, CSA, GMRA, Escrow, EIB, λοιπών 
εξασφαλίσεων (collaterals) με πιστωτικά ιδρύματα της 
αλλοδαπής, κ.λπ., σύμφωνα με διαδικασία που θα ορι−
σθεί από τη διοίκηση αυτού και θα κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Προς από−
δειξη της ως άνω φύσης των εξαιρούμενων συναλλαγών 
θα πρέπει να υφίσταται πλήρης τεκμηρίωση, η οποία 
κοινοποιείται στην ίδια Επιτροπή. 

στ. Όλα τα χρηματικά ποσά που μεταφέρονται από 
την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμούς 
που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην 
Ελλάδα, εφόσον μεταφέρονται εκ νέου σε λογαρια−
σμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 
στο εξωτερικό. Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής 
εισροής κεφαλαίων από την αλλοδαπή και εκροής εκ 
νέου στην αλλοδαπή, θα είναι ευθύνη του πιστωτικού 
ιδρύματος και πρέπει να είναι πλήρης. Οι διοικήσεις των 
πιστωτικών ιδρυμάτων θα ανακοινώσουν τον τρόπο και 
το χρόνο υλοποίησης της εφαρμογής των προβλεπό−
μενων στην παράγραφο αυτή.

ζ. Μεταφορές πιστώσεων από ελληνικό εκπαιδευτικό 
οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό 
φορέα κατά την έννοια του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) σε λο−
γαριασμό τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει 
και λειτουργεί στο εξωτερικό, ποσού που προέρχεται 
αποκλειστικά από μεταφορές πιστώσεων από το εξω−
τερικό, το οποίο πιστώθηκε σε λογαριασμό που τηρεί−
ται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα 
εντός του 2015 αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των 
εκπαιδευτικών ή ερευνητικών σκοπών, μέσω του Ειδι−
κού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Για την 
πραγματοποίηση αυτών των συναλλαγών τα πιστωτικά 
ιδρύματα προβαίνουν στο άνοιγμα ειδικού προς τούτο 
λογαριασμού, στον οποίον και μόνον θα πιστώνονται 
εφεξής τα προς μεταφορά ποσά.
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η. Πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζό−
μενους σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπρο−
σωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, 
με μεταφορά πίστωσης του ισόποσου της μισθοδοσίας, 
σε λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που 
λειτουργεί εκτός Ελλάδος. Οι εργαζόμενοι σε διπλω−
ματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες 
υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό, οι 
οποίοι τηρούν λογαριασμούς μισθοδοσίας σε πιστωτικό 
ίδρυμα που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, επιτρέ−
πεται να μεταφέρουν το ισόποσο της μισθοδοσίας τους 
σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό, τεκμηριώνοντας 
εγγράφως την ιδιότητά τους.

θ. Έμβασμα από ελληνικό δημόσιο εκπαιδευτικό ορ−
γανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τεχνολογικό 
φορέα κατά την έννοια του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) σε λο−
γαριασμό τηρούμενο σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει 
και λειτουργεί στο εξωτερικό ποσού που προέρχεται 
αποκλειστικά από έμβασμα από το εξωτερικό, το οποίο 
εκτελέστηκε μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών ερευ−
νητικού προγράμματος. Για την πραγματοποίηση αυτών 
των συναλλαγών τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν 
στο άνοιγμα ειδικού προς τούτο λογαριασμού, στον 
οποίον και μόνον θα πιστώνονται εφεξής τα προς με−
ταφορά ποσά.

ι. Η χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη μετρητών από 
έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό στις πρε−
σβείες και στα μέλη των διπλωματικών αποστολών στην 
Ελλάδα με την επίδειξη σχετικής έγγραφης βεβαίωσης 
από την οικεία πρεσβεία ή του διπλωματικού διαβα−
τηρίου. 

ια. Η καταβολή από τα ιδρύματα πληρωμών του 
ν. 3862/2010 (Α΄ 113) μετρητών στους δικαιούχους από 
έμβασμα εξωτερικού, εάν έχει προηγηθεί εισαγωγή του 
αντίστοιχου ποσού σε φυσική μορφή από το εξωτερικό 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με σχετική δήλω−
ση της εν λόγω εισαγωγής στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Επίσης, επιτρέπεται η διακίνηση χρηματικών εμβασμά−
των στο εσωτερικό με καταβολή μετρητών στους δι−
καιούχους, υπό την προϋπόθεση ότι ο πληρωτής έχει 
καταθέσει το σύνολο του ποσού σε φυσική μορφή. 

ιβ. Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων και δι−
δάκτρων, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαι−
ολογητικών στο πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου 
διενεργείται η συναλλαγή από τα οποία αποδεικνύεται η 
συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Η πληρωμή των 
εν λόγω δαπανών συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρο−
νικά μέσω του πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, 
που τηρείται στο εξωτερικό για την πίστωσή τους και 
όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου. 

ιγ. Στην περίπτωση των νοσηλίων στο εξωτερικό, 
επιτρέπεται καταβολή μέγιστου εφάπαξ ποσού δύο χι−
λιάδων (2.000) ευρώ σε μετρητά ή το ισόποσό του σε 
ξένο νόμισμα για ένα συνοδό.

ιδ. Η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημε−
ρολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και 
διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή 
συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η 
πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω 

πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό, που τηρείται στο 
εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή. 

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου πρώ−
του της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Πε−
ριεχομένου (Α΄65) όπως τροποποιήθηκαν με την από 
30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 
66) και αντικαταστάθηκαν δυνάμει της παραγράφου 3 
του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79) παραμένουν σε ισχύ. 
Επίσης, διατηρείται σε ισχύ η παράγραφος 4 του άρ−
θρου 1 της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 66) για όσο χρόνο ισχύουν οι περιορι−
σμοί ανάληψης μετρητών του παρόντος άρθρου.

13. Η Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιεί δειγματο−
ληπτικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων 
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για τα θέματα 
της αρμοδιότητάς της και επιβάλλει σε αυτά για κάθε 
παράβαση πρόστιμο ύψους έως του ενός δεκάτου του 
ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής.

14. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) 
μηνών και χρηματική ποινή έως του ενός δεκάτου του 
ποσού της αντίστοιχης συναλλαγής. Επιπλέον, το πι−
στωτικό ίδρυμα υποχρεούται να καταγγείλει την σύμ−
βαση εργασίας ή έργου του προσώπου που ευθύνεται 
για την παράβαση.

15. Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής Έγκρισης 
Τραπεζικών Συναλλαγών, καθώς και τα μέλη και ο γραμ−
ματέας της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλα−
γών που συστήθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, καθώς επίσης και τα μέλη της ομάδας υπο−
στήριξης που συνιστάται σύμφωνα με την από 14 Ιουλίου 
2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79), κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους δεν υπέχουν ποινική, 
αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη, εκτός εάν αποδειχθεί 
ότι βαρύνονται με δόλο. Για μια διετία από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η άσκηση ποινικής 
δίωξης στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου.

16. Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πό−
ντου («BlackSeaTradeandDevelopmentBan») δεν εμπίπτει 
στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του παρόντος 
άρθρου.

17. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
δύναται να προβλέπονται περιορισμοί στη μεταφορά 
χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα 
εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Με την ίδια πράξη 
μπορεί, επίσης, να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρ−
μογής της παραπάνω απαγόρευσης, να προβλέπονται 
διαφοροποιήσεις για χώρες της ζώνης SCHENGEN και 
για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπί−
ζονται ειδικές εξαιρέσεις για κατηγορίες προσώπων. 

18. Οι μη ρυθμιζόμενες από τις διατάξεις του παρό−
ντος άρθρου δραστηριότητες των ιδρυμάτων διενερ−
γούνται υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης 
νομοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
δύναται να αίρονται, τροποποιούνται ή καταργούνται 
περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών και πράξεων 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, να 
προστίθενται νέοι περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλ−
λαγών ή πράξεων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα 
που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 
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19. Με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών δύνα−
νται να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα της παρ. 4 
του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79).

Άρθρο δεύτερο
Τροποποιήσεις του ν. 4063/2012

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4063/2012 (Α΄71) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο διακριτός λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου 
με τον τίτλο «Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Δ.) Εισπράξεις και 
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους», 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ή σε 
σύστημα που διαχειρίζεται η ΤτΕ, χρησιμοποιείται απο−
κλειστικά και μόνο για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού 
δημόσιου σκοπού και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση 
του Δημοσίου Χρέους και δεν διενεργείται καμία άλλη 
πληρωμή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κατ’ εξαίρε−
ση η χρήση του ως άνω λογαριασμού είναι επιτρεπτή 
για τη διευκόλυνση της δημιουργίας και εξυπηρέτησης 
χρηματικών εξασφαλίσεων με την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα για χρηματοδοτήσεις που παρέχονται μέσω 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Στα−
θερότητας (EFSM). Από το λογαριασμό αυτό πληρώ−
νονται οι δαπάνες χρεολυσίων και τόκων όλων των 
δανείων, των πράξεων διαχείρισης, των παραγώγων και 
οι λοιπές παράλληλες δαπάνες για την εξυπηρέτηση και 
την εν γένει διαχείριση του Δημοσίου Χρέους.

Έσοδα του λογαριασμού αυτού αποτελούν οι εισροές 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα−
θερότητας (EFSF), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθε−
ρότητας (ESM) καθώς και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM), το τίμημα 
που εισπράττει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι−
ουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) από την αξιοποίηση 
των περιουσιακών του στοιχείων αφού αφαιρεθούν τα 
αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δα−
πάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσι−
ακού στοιχείου, καθώς και τα χρηματικά ποσά από τη 
συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εξυπηρέτηση 
του δημόσιου χρέους.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζε−
ται η διαδικασία κίνησης του λογαριασμού αυτού για 
την πληρωμή του Δημοσίου Χρέους, την εξυπηρέτηση 
χρηματικών εξασφαλίσεων και κάθε αναγκαίο θέμα για 
τη λειτουργία του.»

2. Στο άρθρο τέταρτο του ν. 4063/2012 (Α΄ 71) προστί−
θεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξου−
σιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία 
και να υπογράφει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες 
Συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) καθώς και των παραρτημάτων 
τους όπου προβλέπεται για την διασφάλιση της άμεσης 
χρηματοδότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά−
δος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Τράπεζα της 
Ελλάδος και να υπογράφει τις κατά περίπτωση απαιτού−
μενες συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΚΤ 
καθώς και των παραρτημάτων τους όπου προβλέπεται 
για την διασφάλιση της άμεσης χρηματοδότησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών οι ανωτέρω 

συμβάσεις μετά την υπογραφή τους από όλα τα προ−
βλεπόμενα μέρη, διαβιβάζονται στη Βουλή των Ελλήνων 
για ενημέρωση».

Άρθρο τρίτο
Θέματα ΦΠΑ

1. Στο τέλος του σημείου 2 του κεφαλαίου Β. Υπη−
ρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α 248), 
όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80) προστίθεται η 
εξής φράση: 

«και έως την ημερομηνία αυτή ο εφαρμοζόμενος συ−
ντελεστής, για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, 
ορίζεται σε 6%.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 
4334/2015 (Α΄ 80) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρ−
χίζει από 20 Ιουλίου 2015». 

Άρθρο τέταρτο
Θέματα καταβολής φόρου εισοδήματος

1. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄169) προστίθεται 
παράγραφος 37 ως εξής:

«37. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσμία 
καταβολής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος της 
παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 παρατείνεται έως 
την 31η Αυγούστου 2015.»

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την 
ημερομηνία αυτή και μετά.

3. Η καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015 της 
περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 
(Α΄312), η οποία παρατάθηκε έως και τις 27 Ιουλίου 2015 
με την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), 
παρατείνεται εκ νέου έως και τις 26 Αυγούστου 2015.

Άρθρο πέμπτο
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά 
κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις 
της. 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ − ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ,  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»
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Άρθρο 5

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 31 Ιουλίου 2015 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποιήσεις στις 
από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της 
διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)», που 
δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 90 Φύλλο της Εφημε−
ρίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

«Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 
2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχο−
μένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και 
για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής 
Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη−
τας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης να: α) τροποποιηθούν θέματα 
που αναφέρονται στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 
2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιε−
χομένου, β) ρυθμιστούν ζητήματα που συνδέονται με 
αξιόγραφα, προκειμένου να προστατευθεί το ελληνικό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι συναλλασσόμενοι και η 
ελληνική οικονομία εν γένει και γ) ρυθμιστούν θέματα 
για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής 
Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη−
τας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (Δ.Ν.Τ.),

 3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

1. Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 
πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» 
(Α΄ 65), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με 
τις από 30 Ιουνίου 2015 και 14 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νο−
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66 και Α΄ 79, αντίστοιχα), 
τροποποιείται ως εξής:

«α) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, ως 
Πρόεδρο, με αναπληρωτές του, κατά σειρά, τον Προϊ−
στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής 
και τον Διευθυντή Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της 
ίδιας Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομι−
κών.»

2. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 7 
του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) που προστέθηκε 
με την παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου της από 14 
Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Η προθεσμία της διατάξεως του προηγούμενου εδα−

φίου, για την εκ του νόμου λύση και εκκαθάριση του 
Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., παρατείνεται έως τις 30.9.2015».

3. Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών 
μέτρων του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμί−
σεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρη−
τών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις 
των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» 
(Α΄ 84), όλες οι συναλλαγές πελατών πιστωτικών ιδρυ−
μάτων και Ε.Π.Ε.Υ. που αφορούν συμμετοχή τους στις 
δημοπρασίες έκδοσης κρατικών χρεογράφων που δι−
ενεργεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

4. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ−
θρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομο−
θετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη 
θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη 
μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84), οι 
λέξεις «του άρθρου 3» αντικαθίστανται με τις λέξεις 
«των άρθρων 7 και 8».

5. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 
τέταρτου του ν. 4063/2012 (Α΄ 71), η οποία προστέθηκε 
με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου της, από 18 
Ιουλίου 2015, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην 
ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις 
τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 
και 4334/2015» (Α΄ 84), η λέξη «εκπροσωπήσει» αντικαθί−
σταται με τη λέξη «εκπροσωπεί».

Άρθρο Δεύτερο

Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την 
πληρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία 
από την 20ή Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, 
όπως και γραμμάτια εις διαταγήν και συναλλαγματικές 
με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού δι−
αστήματος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν εμφανίζονται 
σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που 
τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή από φορείς 
χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αρ−
γότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2015.

Άρθρο Τρίτο

Με αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την 
Οικονομική Πολιτική (Κυ.Σ.Οι.Π.), μπορεί να ανατίθενται 
απευθείας έργα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής 
διάταξης, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 
μέχρι τριών (3) μηνών, σε διακεκριμένους εμπειρογνώ−
μονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε χρηματοπιστωτικά, 
νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της 
διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) της 
υπογραφής των σχετικών συμβάσεων.

Οι προκαλούμενες δαπάνες από τη σύναψη των συμ−
βάσεων έργου ορισμένου χρόνου καλύπτονται από 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με 
σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο Αντι−
πρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονομι−
κών εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού τις 
ανωτέρω συμβάσεις έργου.
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Άρθρο Τέταρτο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»

Άρθρο 6

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 17 Αυγούστου 
2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγου−
σες Ρυθμίσεις για την Αποκατάσταση των Ζημιών από 
Ακραία Καιρικά Φαινόμενα στη Περιφερειακή Ενότητα 
Έβρου», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 97 Φύλλο 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει 
ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

«Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την Αποκατάσταση των 
Ζημιών από Ακραία Καιρικά Φαινόμενα στη Περιφερει−
ακή Ενότητα Έβρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης να αποκατασταθούν ταχέως οι 
εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν ιδίως σε αναχώ−
ματα ποταμών και εγκαταστάσεις κοινωφελών έργων 
υποδομής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω 
των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυ−
ρικών φαινομένων.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

1. Σε περίπτωση κήρυξης περιοχής σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών και με 
σκοπό την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων, επιτρέ−
πεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της λατομικής 
νομοθεσίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, η 
απόληψη υλικών, που προέρχονται από χερσαίες φυ−
σικές αποθέσεις συμπεριλαμβανομένων και εκτάσεων 
δασικού χαρακτήρα, χωρίς τη χρήση εκρηκτικών.

2. Το παραπάνω δικαίωμα παραχωρείται, με απόφαση 
του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης, αποκλειστικά στην οικεία Περιφέρεια, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, που θα συνοδεύεται από:

α) Τεχνική έκθεση.
β) Θετική γνωμοδότηση του Γ.Ε.Σ., όπου απαιτείται.

γ) Έγκριση επέμβασης, όπου απαιτείται.
δ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης προς την 

Περιφέρεια, για τις ιδιωτικές εκτάσεις.
3. Η υποβολή του αιτήματος της Περιφέρειας προς 

τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συ−
νοδευόμενο από αντίγραφα των συνυποβεβλημένων 
στοιχείων, κοινοποιείται αμελλητί στις αρμόδιες Εφο−
ρίες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, με αποδεικτικό κοινοποίησης το 
οποίο προσκομίζεται για την έκδοση της απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της προ−
αναφερόμενης απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα 
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι η προγε−
νέστερη έκδοση απόφασης από τον Υπουργό ΠΑΠΕΝ 
ή τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης για τη εξαίρεση των έργων, συμπεριλαμβα−
νομένων και των συνοδευτικών τους, από την διαδι−
κασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011 (Α΄ 209), εφόσον τέτοια 
απαιτείται.

5. Η χρονική διάρκεια των εργασιών, οι ποσότητες 
απόληψης των υλικών, καθώς και όλοι οι απαραίτητοι 
όροι και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των 
ανωτέρω εργασιών θα προβλέπονται αναλυτικά στην 
προαναφερόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η δι−
αμόρφωση των μετώπων, η γωνία πρανών, τα ύψη των 
βαθμίδων και γενικά τα μέτρα ασφάλειας και η επίβλεψη 
των σχετικών εργασιών θα είναι εναρμονισμένα σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών 
και Λατομικών Εργασιών.

Μετά το πέρας των εργασιών είναι υποχρεωτική η 
άμεση αποκατάσταση του χώρου απόληψης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.

6. Η ανωτέρω απόφαση μαζί με την τεχνική έκθεση θα 
κοινοποιούνται στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων 
και στις οικείες αρχαιολογικές Υπηρεσίες.

7. Οι Υπηρεσίες αυτές θα ειδοποιούνται πριν την 
έναρξη των σχετικών εργασιών ώστε να μπορούν να 
παρέμβουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

8. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τις 
εργασίες απόληψης, πρέπει να διακόπτονται άμεσα οι 
εργασίες και να ειδοποιείται η αρμόδια Εφορεία Αρχαι−
οτήτων, σύμφωνα με το ν. 3028/2002 (Α΄ 153).

9. Σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν διάθεσης υλικών 
από τους προβλεπόμενους χώρους της παρούσας ρύθ−
μισης για άλλες χρήσεις, επιβάλλονται οι κυρώσεις για 
παράνομη εκμετάλλευση που προβλέπονται στο άρθρο 
16 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43), όπως ισχύει.

Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ



9058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, 

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, 
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»

Άρθρο 7

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 19 Αυγούστου 
2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Προσθήκη διά−
ταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του 
Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, διοίκηση και έλεγχος των 
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»», που δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθμόν 100 Φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και 
λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση 
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 35)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη ρύθμιση του υπηρεσι−
ακού και μισθολογικού καθεστώτος του Α/ΓΕΕΘΑ, εν 
όψει του διορισμού του ως Προέδρου της στρατιωτικής 
επιτροπής της Ε.Ε., με τριετή θητεία, που αρχίζει στις 
6 Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με την Απόφαση 2014/920/
ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ε.Ε. (E.E. L 363 της 18.12.2014, 
σελ. 149).

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Στο άρθρο 11 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουρ−
γία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγ−
χος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
35), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:

«17. Στην περίπτωση επιλογής του ως Προέδρου της 
Στρατιωτικής Επιτροπής του Οργανισμού Βορειοατλα−
ντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
άλλου διεθνούς οργανισμού, τίθεται σε αυτεπάγγελτη 
αποστρατεία με απόφαση του ΚΥΣΕΑ που εκδίδεται ένα 
(1) τουλάχιστον μήνα πριν την ημεροχρονολογία ανάλη−
ψης των νέων του καθηκόντων, όπως αυτή καθορίζεται 
από τις αρμόδιες αρχές του κατά περίπτωση διεθνούς 
οργανισμού. Με την ίδια απόφαση, ο απερχόμενος Α/
ΓΕΕΘΑ ανακαλείται στην ενέργεια για όσο χρονικό διά−
στημα διαρκεί η θητεία του, με το βαθμό που έφερε πριν 
τη θέση του σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, αποξενού−
μενος πλήρως της εν γένει λειτουργίας των ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων. Ως Πρόεδρος της Στρατιωτικής 
Επιτροπής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώ−
νου (ΝΑΤΟ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου διεθνούς 
οργανισμού, λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών εσωτε−
ρικού του βαθμού που έφερε πριν την αποστρατεία του, 
πλην των εξόδων παράστασης, το επίδομα υπηρεσίας 

αλλοδαπής, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης και τις λοι−
πές δαπάνες και μη μισθολογικές παροχές του Έλληνα 
Πρέσβη στη χώρα της έδρας του διεθνούς οργανισμού, 
όπως αυτά προσδιορίζονται και περιγράφονται στον 
Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρα 155 παρ. 
4, 157, 159, 161, 163, 164, 165, 167 του ν. 3566/2007, Α΄ 117). 
Οι σχετικές πιστώσεις αντλούνται από τον προϋπολογι−
σμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παρα−
γράφου. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν συνιστά 
προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»

Άρθρο 8

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η, από 22 Αυγούστου 
2015, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες 
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρί−
σης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής 
εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών», που δημοσιεύ−
θηκε στο υπ’ αριθμόν 101 Φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της αν−
θρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης 
και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας 

και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί στις θα−
λάσσιες πύλες εισόδου της χώρας, και ιδίως στα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου, λόγω της αιφνίδιας και μαζικής 
εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 9059

Άρθρο Πρώτο

1. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Επικρατείας να συνά−
πτει συμβάσεις μίσθωσης / ναύλωσης πλωτών μέσων, 
ορισμένου χρόνου, με μέγιστη διάρκεια τριών (3) μη−
νών, ισχύ από τις 10.8.2015 και μέχρι τις 31.12.2015, για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σίτισης, διαμονής, 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μεταφοράς μετα−
ναστών, με ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Οι συμβάσεις αυτές, λόγω του κατεπείγοντος, 
συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής 
διάταξης σχετικής με την κατάρτιση ανάλογων συμ−
βάσεων και βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γενικής 
Γραμματείας Συντονισμού.

Άρθρο Δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»

Άρθρο 9

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 26 Αυγούστου 
2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμόν 102 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής: 

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης να επιλυθούν άμεσα ζητήματα 
ομαλής λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης, που αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε λόγω 
μη ισοσκέλισης και έγκρισης του προϋπολογισμού τους 
για το τρέχον οικονομικό έτος είτε λόγω προβλημάτων 
στη στελέχωση συγκεκριμένων υπηρεσιών αυτών, ώστε 
να διασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή 
των βασικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. προς τους πολίτες.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποχρεωτικές δαπάνες και διάρκεια ισχύος 

του προϋπολογισμού των δήμων

1. Οι περιπτώσεις δ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 158 
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίστανται και προστίθε−
ται τελευταία περίπτωση ιζ΄, ως ακολούθως:

«δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπη−
ρεσιών, κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό, τα 
ανταλλακτικά και η συντήρηση των μηχανημάτων και 
των οχημάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 
φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυ−
δρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.»

«η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης 
των οχημάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων.»

«ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο 
οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης,αποχέτευσης, 
άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξο−
πλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των 
παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς 
και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος 
και την πολιτική προστασία.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 160 του 
ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, 
και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του 
επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός 
του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλ−
λης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε 
είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή 
μόνον:…».

3. Η προθεσμία του άρθρου 73 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) 
παρατείνεται κατά δύο μήνες από την ημέρα λήξης της.

Άρθρο 2
Δάνεια ΟΤΑ

Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), 
προστίθενται δύο τελευταία εδάφια ως εξής:

«Το προς συνομολόγηση δάνειο δύναται να καλύπτει 
το σύνολο του ποσού που υπολείπεται για την ισοσκέ−
λιση του προϋπολογισμού, ή μέρος αυτού, ανάλογα με 
την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η σχετική 
απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του εν 
λόγω δανείου.»

Άρθρο 3
Αναδρομική ισχύς συμβάσεων Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 
(Α΄ 14), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικώς για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης 
των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου των Ο.Τ.Α. για τις οποίες προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, οι πράξεις 
αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης 
της ανανεούμενης σύμβασης, αντίστοιχα».

Άρθρο 4
Σχολικές Καθαρίστριες − Δημοτικές Κατασκηνώσεις

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του 
ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«γ. αα) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του 
άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει, κα−
ταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010−2011, 2011−2012, 
2012−2013, 2013−2014, 2014−2015 και 2015−2016 σύμφωνα 
με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.

Ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2016−2017 και 
εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των 
σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον 
προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που 
καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Γγ) Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του 
προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτι−
κό έτος 2016−2017 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστω−
ση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, 
η οποία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ’ 
αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω 
διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρά−
γραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), 
μετά τη λέξη «πυρασφάλεια προστίθεται η φράση «στις 
δημοτικές κατασκηνώσεις».

Άρθρο 5

Ο προβλεπόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 278 του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), έλεγχος για τις δημόσιες συμβάσεις 
μεταφοράς μαθητών, βάσει του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, ποσού ύψους άνω των 
200.000 ευρώ και χωρίς ανώτατο όριο διενεργείται από 
τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρ−
μόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών του 
μεγαλύτερου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας στην 
οποία αφορά η σύμβαση μεταφοράς μαθητών.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, 
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»

Άρθρο 10

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 10 Σε−
πτεμβρίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κα−
τεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του 
σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία 
των σχολικών μονάδων», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ 

αριθμόν 108 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρ−
ξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λει−
τουργία των σχολικών μονάδων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 

επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στην ομαλή έναρξη 
του σχολικού έτους 2015−2016, και συγκεκριμένα: α) της 
μεταφοράς των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού 
έτους, β) της εξασφάλισης των πιστώσεων για την απα−
σχόληση του απαιτουμένου αριθμού αναπληρωτών και 
ωρομισθίων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και 
βοηθητικού προσωπικού, και γ) της σύναψης συμβάσεων 
μίσθωσης έργου με σχολικές καθαρίστριες, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η καθαριότητα, η υγιεινή και η εύρυθμη 
λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 3. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της 31636/9−9−2015 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1931), με τις οποίες 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της 
24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1449), εφαρ−
μόζονται και στις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες 
και τις λοιπές διαδικασίες ανάθεσης μεταφοράς μαθη−
τών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
δημοσίων σχολείων, για το σχολικό έτος 2015−2016.

Άρθρο 2

1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη του 
σχολικού έτους 2015−2016, διαγωνισμών, τους οποίους 
προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημο−
σίων σχολείων, για το σχολικό έτος 2015−2016, η Οικο−
νομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων 
διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης 
των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειο−
δότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την 
υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) προέκυψαν 
νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών, 
β) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε 
δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες 
προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, γ) δεν έχουν 
αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, 
η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να πα−
ρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε 
ισχύ στις 30.6.2015, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς 
όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, 
αν αυτό απαιτείται, και όπου αυτό είναι αδύνατον, να 
αναθέσει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, 
ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις σχετι−
κές διατάξεις της περίπτ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 
του π.δ. 60/2007 (Α΄64), με τους ίδιους ή τροποποιημέ−
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νους όρους, και κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων 
περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από 
την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη 
κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών 
γνήσιου ανταγωνισμού.

3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολεί−
ων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του 
σχολικού έτους 2015−2016 μέχρι τη σύναψη της σχετικής 
σύμβασης μεταφοράς, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο 
οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του 
την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον 
το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους 
όρους και το περιεχόμενο της σύμβασης μεταφοράς 
μαθητών του ιδίου σχολικού έτους.

4. Με την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαγωνιστικών 
διαδικασιών και των λοιπών διαδικασιών ανάθεσης, οι 
οποίες συνεχίζονται κανονικά, οι συμβάσεις των προ−
ηγούμενων εδαφίων, η διάρκεια των οποίων δεν μπο−
ρεί να υπερβεί τις 29.2.2016, λύονται αυτοδικαίως και 
αζημίως.

5. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος 
εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέ−
γιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή 
της 24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου δέκα−
του έβδομου του ν. 4286/2014 (Α΄194) εφαρμόζονται και 
για τη μεταφορά μαθητών το σχολικό έτος 2015−2016.

Άρθρο 3

Η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής 
του συνόλου των διατάξεων του Τίτλου ΙΙ του Μέρους 
Β΄ του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) για διαγωνισμούς μεταφοράς 
μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που 
φοιτούν και της επιστροφής αυτών, οι οποίοι διενερ−
γούνται από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές μετατίθεται 
στις 31.12.2015.

Άρθρο 4

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 19

Επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλη−
ρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, 
καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προ−
σωπικού συνολικού προϋπολογισμού εκατόν δεκαπέντε 
εκατομμυρίων ευρώ (115.000.000,00), εκ των οποίων τα 
δεκαοκτώ εκατομμύρια ευρώ (18.000.000,00) βαρύνουν 
το έτος 2014, τα πενήντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ 
(54.000.000,00) το έτος 2015 και τα σαράντα τρία εκα−
τομμύρια ευρώ (43.000.000,00) το έτος 2016. Η διάταξη 
αυτή ισχύει από 1.9.2014.

Άρθρο 5

Στο άρθρο 36 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) προστίθεται 
παράγραφος 3, ως εξής:

«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για το 
σχολικό έτος 2015−2016».

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠ. ΘΑΝΟΥ − ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ, 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ, 
ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΑΤΤΙΚΙΟΥΖΕΛ (ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ), ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΠΛΑΚΑ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ, 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ»

Άρθρο 11

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 25 Σεπτεμβρί−
ου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποί−
ηση του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄18)», που δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθμόν 119 Φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄18)»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για την εκ νέου παράταση της 
προθεσμίας εκκαθάρισης της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. προκειμένου 
να κυρωθεί η σύμβαση παραχώρησης του ιπποδρομια−
κού στοιχήματος μεταξύ της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. και της Ο.Π.Α.Π. 
A.Ε., από τη νέα Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές 
της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, και με σκοπό την αποφυγή 
καταγγελίας της εν λόγω σύμβασης, η οποία θα επι−
φέρει διακοπή της διενέργειας ελληνικών ιπποδρομιών, 
απώλεια θέσεων εργασίας, καθώς και απώλεια εσόδων 
του Κράτους.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 7 του 
άρθρου 13 του ν. 4111/2013 «Οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,... και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α΄ 18) που προστέθηκε με την παράγραφο 
5 του άρθρου πρώτου της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79) και αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της από 31 
Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) 
αντικαθίσταται ως εξής: «Η προθεσμία της διατάξεως 
του προηγούμενου εδαφίου, για την εκ του νόμου λύση 
και εκκαθάριση της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., παρατείνεται έως την 
31.10.2015.
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Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΣΚΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ»

Άρθρο 12

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 7 Οκτω−
βρίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση 
κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 
που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 127 Φύλλο της Εφη−
μερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργεί−
ων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδο−
μών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση ζητημάτων που 
αφορούν: α) στην απρόσκοπτη συνέχιση του έργου των 
«Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώ−
χειας», β) στην ένταξη έργων στα Επιχειρησιακά Προ−
γράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014 −2020, 
γ) τη διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), προκειμένου να διασφαλιστεί ο αξιοκρατι−
κός χαρακτήρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, κα−
θώς και η επιλογή προσώπων ικανών να εκπαιδευτούν, 
ώστε να ενταχθούν στη διοίκηση ως στελέχη ταχείας 
ανέλιξης, δ) στην αδυναμία εξυπηρέτησης ιδιοκτητών 
εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων από τα 
ΚΤΕΟ της Χώρας στην προθεσμία του άρθρου 18Α του 
ν. 3446/2006 (Α΄49), όπως ισχύει, και επίσης αποφυγής, 
κατά το δυνατό, προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία 
των ΚΤΕΟ, λόγω υπερβολικά αυξημένης προσέλευσης 

οχημάτων, ε) στη δυνατότητα αποφοίτησης μαθητών 
της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ., στ) στις διαδικασίες 
εκλογής οργάνων στα ΑΕΙ της χώρας και ζ) στην ολο−
κλήρωση των διαδικασιών κρίσης ερευνητών και συ−
γκρότησης συλλογικών οργάνων. 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώ−
χειας» μετά την ολοκλήρωση και λήξη των πράξεων στο 
πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του 
ΕΣΠΑ 2007−2013 θα χρηματοδοτηθούν από το εθνικό 
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης.

Η χρηματοδότηση αφορά υπηρεσίες που παρέχονται 
από τη λήξη των πράξεων μέχρι το αργότερο 31.12.2015 
και υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων 
χωρίς υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης. Για τις δαπάνες θα γίνει αναλογι−
κή εφαρμογή των όρων που προέβλεπαν οι σχετικές 
προσκλήσεις και αποφάσεις ένταξης στο πλαίσιο του 
ΕΠΑΝΑΔ 2007−2013.

Φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης των ως άνω 
συμβάσεων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας. Με 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορί−
ζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση 
της παρούσας.

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2015.

Άρθρο 2

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4314/2014 
(Α΄ 265) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω κοινών υπουργι−
κών αποφάσεων για την κατάργηση ή αναδιάρθρωση 
των υφιστάμενων Επιτελικών Δομών, η οργάνωση και 
η λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες κοινές 
υπουργικές αποφάσεις σύστασης των οικείων Ειδικών 
Υπηρεσιών των ν. 2860/2000 (Α΄ 251) και ν. 3614/2007 (Α΄ 
267), οι οποίες μετονομάστηκαν ή συγχωνεύτηκαν με το 
άρθρο 18 του παρόντος νόμου. Κατά το ως άνω χρονικό 
διάστημα, οι ανωτέρω Επιτελικές Δομές ασκούν, εκτός 
από τις αρμοδιότητες των ως άνω αποφάσεων, και τις 
αρμοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος νόμου για 
τα ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 −2020.»

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 6 Οκτωβρίου 2015.

Άρθρο 3

Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 
(Α΄ 59) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφί−
ων ή καθορίζουν ειδικές προσαυξήσεις της βαθμολογίας 
δεν έχουν εφαρμογή στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».

Άρθρο 4

H περίπτ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 Α του 
ν. 3446/2006 (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής: 
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«α. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι 
(6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθε−
σμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε 
έως τις 30.6.2014 προσκομίζονται έως και τις 20.10.2015.»

Άρθρο 5

Στο άρθρο 9 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) προστίθεται 
παρ. 4 ως εξής: 

«4. Μαθητές οι οποίοι το σχολικό έτος 2014−2015 ή και 
τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που λει−
τούργησαν στη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυ−
κείου (ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και της ειδι−
κότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμένων 
Τεχνών» καθώς και των τριών ειδικοτήτων του τομέα 
«Υγείας και Πρόνοιας» της Δ΄ τάξης Εσπερινού Επαγ−
γελματικού Λυκείου (ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί 
λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, δύνανται να προσέρχονται 
σε ολική ή μερική, προφορική και γραπτή εξέταση τον 
Φεβρουάριο του 2016, Μάιο−Ιούνιο 2016, Σεπτέμβριο 2016. 
Μαθητές οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2014−2015 ή 
και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες που 
λειτούργησαν στη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού 
Λυκείου (ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομένης και της 
ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα Εφαρμοσμέ−
νων Τεχνών» και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς 
φοίτησης, δύνανται να προσέλθουν σε ολική προφορική 
και γραπτή εξέταση έως 15 Νοεμβρίου 2015 προκειμένου 
να προαχθούν στην επόμενη τάξη. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές που ανα−
φέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, δεν επιθυμούν να 
προσέλθουν στις προαναφερόμενες προφορικές και 
γραπτές εξετάσεις, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή 
τους στη Β΄ τάξη ημερησίου ή εσπερινού Επαγγελματι−
κού Λυκείου (ν. 4186/2013).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που 
αφορούν στις εξετάσεις των μαθητών.»

Άρθρο 6

1. Η παρ. 15 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθ−
μίδας του οικείου Ιδρύματος.»

2. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 16 του 
άρθρου 8 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), αντικαθί−
στανται και προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές 
και τους υπηρετούντες λέκτορες του Ιδρύματος με 
άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται 
με απόφαση του Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη 
για το διορισμό του Πρύτανη. Ο Πρύτανης δεν μπορεί 
να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο ίδιο ίδρυμα.

β) Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από το Συμ−
βούλιο του Ιδρύματος, τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη. Στα Α.Ε.Ι. των 
οποίων η θητεία του Πρύτανη ολοκληρώνεται, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), στις 
31.10.2015, η προκήρυξη των εκλογών γίνεται εντός ενός 
(1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας. Στα ίδια 

Α.Ε.Ι. παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σήμερα 
Πρυτάνεων μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από 
την περίπτ. Α΄ διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παι−
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το διορισμό του 
Πρύτανη. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω κατά 
περίπτωση προθεσμιών η αρμοδιότητα της προκήρυξης 
περιέρχεται στη Σύγκλητο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται 
και για την εκλογή των Κοσμητόρων. 

γ) Το Συμβούλιο ή η Σύγκλητος κατά περίπτωση, λαμ−
βάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή 
δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

δ) Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη υπο−
βάλλονται, με αίτηση των ενδιαφερομένων, ενώπιον του 
Συμβουλίου ή της Συγκλήτου σε περίπτωση κατά την 
οποία, σύμφωνα με την περίπτωση β΄, έχει περιέλθει σε 
αυτήν η αρμοδιότητα της προκήρυξης των εκλογών. Το 
ίδιο ισχύει και για την εκλογή των Κοσμητόρων. 

ε) Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τρι−
μελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα ανα−
πληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτείται με απόφαση 
του Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέ−
ρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτε−
λείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου 
Ιδρύματος. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, 
η Επιτροπή συγκροτείναι, εντός δέκα (10) ημερών, με 
απόφαση της Συγκλήτου. Η Κεντρική Εφορευτική Επι−
τροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους πρυτάνεις και κο−
σμήτορες μέσα σε δύο μέρες από την συγκρότησή της.

στ) Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει 
την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή 
επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο 
πλειοψηφούντων υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) δι−
αδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, η Κεντρική 
Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της 
εκλογικής διαδικασίας µέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής 
ψήφου, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. 
Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας µέσω επι−
στολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, επαναλαμβάνεται η όλη 
εκλογική διαδικασία, μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων 
υποψηφίων.»

3. Τα μονομελή όργανα διοίκησης των Πανεπιστη−
μίων και των Τ.Ε.Ι. που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις 
της παρούσας και η θητεία των οποίων σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4327/2015 λήγει στις 
31.10.2015, αναδεικνύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας διατάξεις. 

4. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Πανεπιστημίων 
και των Τ.Ε.Ι. των οποίων η θητεία σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 35 του ν. 4327/2015 λήγει στις 31.10.2015, 
συγκροτούνται με το ισχύον κατά τη δημοσίευση της 
παρούσης νομικό καθεστώς. 

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 9 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, καταργείται. 

6. Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 9 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέ−
ντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων».

Άρθρο 7

1. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 1 του άρ−
θρου 47 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) παρατείνεται έως τις 
31.5.2016. 
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2. Οι διαδικασίες κρίσης που προβλέπονται στην πα−
ράγραφο 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 αναστέλ−
λονται έως 31.12.2015. 

3. Το δεύτερο εδάφιο της 4 του άρθρου 30 του 
ν. 4327/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ισχύς της διάταξης αυτής άρχεται από 8.3.2015 και 
λήγει στις 31.12.2015».

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επι−
μέρους διατάξεις. 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ, 
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ»

Άρθρο 13
Κύρωση της Συμφωνίας για τη Μεταφορά 
και την Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών 

στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη Μεταφορά 
και την Αμοιβαιοποίηση των Εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης, που υπογράφηκε την 21η Μαΐου 2014 στις 
Βρυξέλλες, καθώς και το από 22 Απριλίου 2015 Πρακτικό 
Διόρθωσης της Συμφωνίας αυτής, το κείμενο της οποίας 
σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της Συμφωνίας που κυρώνεται με το άρθρο 
πρώτο αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων 
του άρθρου 11 παράγραφος 2 αυτής.»

Άρθρο 14

Για την κατάταξη στους βαθμούς, στα μισθολογικά 
κλιμάκια και τον υπολογισμό των όσων προβλέπονται 
στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων 
του Υπουργείου Οικονομικών του διαγωνισμού του 
Α.Σ.Ε.Π. 1Κ/2013 (ΦΕΚ 2/ΑΣΕΠ/15.3.2013), εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4024/2011, χωρίς 
να είναι δυνατός ο υπολογισμός τυχόν πλασματικού 
χρόνου για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική 
τους εξέλιξη και χωρίς να είναι δυνατή η αναδρομική 
λήψη διαφοράς αποδοχών για το προηγούμενο από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου 
χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας. 

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 15

1. Η μισθοδοσία του προσωπικού των Περιφερειών που 
καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α 
του άρθρου 5, του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), διενεργείται από 
1.1.2016 από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κάθε Περιφέρειας, 
με ευθύνη του οικείου ή οικείων εκκαθαριστών, που είναι 
πιστοποιημένοι στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), ως 
προς την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων που 
περιλαμβάνονται στις καταστάσεις μισθοδοσίας των 
υπαλλήλων. Εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο: α) 
δαπάνες πληρωμής κάθε είδους αποδοχών, καθώς και 

δαπάνες που αφορούν κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης των 
τακτικών υπαλλήλων περιλαμβανομένων και των έμμι−
σθων δικηγόρων και των με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπαλλήλων, πλην τυχόν υπηρεσιακών 
μεταβολών αυτών, καθώς και των πρόσθετων αμοιβών 
τους και της μισθοδοσίας του πρώτου μήνα εκείνων 
που διορίζονται, προσλαμβάνονται ή μονιμοποιούνται 
και β) δαπάνες πληρωμής κάθε είδους αποζημίωσης 
ή αντιμισθίας αιρετών, πλην της πρώτης καταβολής ή 
τυχόν μεταβολής αυτών. 

Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής (ΧΕ) μισθοδοσίας, 
που δεν υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο, εκδίδονται για 
την εμφάνιση της σχετικής δαπάνης στην δημόσια λη−
ψοδοσία από τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε. με μόνο δικαιολογητικό 
την κατά περίπτωση προσκομιζόμενη μηνιαία έντυπη 
συγκεντρωτική μισθοδοτική κατάσταση, την ακρίβεια 
και την ορθότητα των στοιχείων της οποίας βεβαιώνουν 
ο αρμόδιος εκκαθαριστής, καθώς και ο Προϊστάμενος 
της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας.

2. Οι αποδοχές των υπαλλήλων για το πρώτο δεκα−
πενθήμερο κάθε οικονομικού έτους, προκαταβάλλονται 
στις 27 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, μερίμνει 
του εκκαθαριστή, ενώ κατά το πρώτο δεκαήμερο του 
Ιανουαρίου πραγματοποιείται η σχετική ανάληψη της 
δαπάνης και εκδίδεται το αντίστοιχο ΧΕ μισθοδοσίας 
Ιανουαρίου του προϋπολογισμού του έτους που αφορά 
η μισθοδοσία.

3. Τα ποσά που κατανέμονται στις περιφέρειες, απο−
κλειστικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, προς κάλυψη 
δαπανών μισθοδοσίας του μόνιμου και με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους, είναι διαθέσι−
μα για το σκοπό αυτόν, χωρίς να απαιτείται απόφαση 
μονομελούς ή συλλογικού οργάνου αυτών.
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Άρθρο 16

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 

νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

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

 ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
 ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
   

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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