
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέ-
τρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Επί της Αρχής:

Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, προτείνονται
ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για τη λειτουργία της
Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και την ολο-
κλήρωση της συγκρότησης και αναδιάρθρωσης του
κυβερνητικού σχήµατος, όπως διαµορφώθηκε µε το
π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) και για ζητήµατα επείγοντος χαρα-
κτήρα.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Πρώτου

εισάγονται ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανθρωπι-
στικής κρίσης.
Η βαθιά ύφεση στην οικονοµία που προκάλεσαν οι πο-

λιτικές λιτότητας και η οικονοµική κρίση των τελευταίων
έξι χρόνων προκάλεσαν δραµατικές κοινωνικές επιπτώ-
σεις. Όλοι οι κοινωνικοί δείκτες και κυρίως η φτώχεια, η
παιδική φτώχεια, η ανεργία και η νεανική ανεργία επιδει-
νώθηκαν δραµατικά.
Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ κατά το 2ο τρίµηνο του 2014

το ποσοστό ανεργίας ήταν 26,6%, ο αριθµός των ανέρ-
γων ανήλθε σε 1.280.101, η ανεργία των νέων 15-24 α-
νήλθε σε 52%, πολλά νοικοκυριά είναι πλέον χωρίς κα-
νέναν εργαζόµενο και χωρίς πόρους. Συνολικότερα η
µείωση των αποδοχών και των εισοδηµάτων έχει αυξή-
σει τον αριθµό των φτωχών εργαζόµενων τη στιγµή που
η χώρα παρουσιάζει τη µεγαλύτερη µείωση των κοινωνι-
κών δαπανών στην Ευρωζώνη. 
Η Ελλάδα, σύµφωνα µε την Eurostat, βρίσκεται στη

χειρότερη θέση στην ΕΕ-28 όσον αφορά τον κίνδυνο
φτώχειας. Συγκαταλέγεται επίσης στην οµάδα των χω-
ρών µε τη µεγαλύτερη φτώχεια (23,1%). Σηµαντική διά-
σταση της φτώχειας αποτελεί και η αύξηση της παιδικής
φτώχειας που το 2013 ήταν 28,8%, ενώ υψηλά ποσοστά
φτώχειας αντιµετωπίζουν τα µονογονεϊκά νοικοκυριά,
τα πολυµελή νοικοκυριά, οι µη οικονοµικά ενεργοί και οι
ηλικιωµένοι. Μεγάλο µέρος του πληθυσµού αδυνατεί να
καλύψει βασικές ανάγκες. Οι δείκτες αυτοί σήµερα έ-
χουν επιδεινωθεί µε βάση τη συνεχιζόµενη κρίση. 
Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου αποσκοπεί στην άµεση

αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης µέσω της λή-
ψης µέτρων για τη διασφάλιση βασικών αγαθών όπως
στέγαση, σίτιση και ενέργεια σύµφωνα µε το Χάρτη των
Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Βεβαίως και συνολικά η αντιµετώπιση της ανθρωπιστι-

κής κρίσης θα στηριχθεί στη σταδιακή ένταξη στον οικο-
νοµικό και κοινωνικό ιστό των ανέργων και των επισφα-
λώς εργαζοµένων µέσω της προώθησης στην εργασία,
ώστε σταδιακά οι ωφελούµενοι από τις διατάξεις του
παρόντος να περιοριστούν σε όσους για αντικειµενικούς
ή ειδικούς λόγους δεν έχουν ικανότητα για εργασία.
Άµεσοι αποδέκτες του προγράµµατος για την ανθρω-

πιστική κρίση είναι: 
• Άτοµα που αντιµετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώ-

χειας.

• Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που απειλούνται ή έχουν ε-
γκλωβιστεί σε καταστάσεις αποκλεισµού.
Το παρόν νοµοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Ε-

θνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), η οποία
προσανατολίζεται στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού
µέσω πολιτικών που καλύπτουν όλο τον πληθυσµό χωρίς
διακρίσεις και αποκλεισµούς, εξασφαλίζουν µακροπρό-
θεσµα κοινωνικό και οικονοµικό όφελος και συµβάλλουν
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 
Σε περιόδους δηµοσιονοµικού περιορισµού, είναι ση-

µαντική η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης και ει-
δικότερα η αντιµετώπιση της ακραίας φτώχειας να εξα-
σφαλίζει µέσω της ορθολογικής επένδυσης δηµόσιων
και ιδιωτικών πόρων (στρατηγικές κοινωνικών επενδύσε-
ων), πέρα από τις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης των
οικογενειών, και µακροπρόθεσµα σηµαντικά αναπτυξια-
κά οφέλη, ιδίως όσον αφορά τις προοπτικές απασχόλη-
σης των ευπαθών οµάδων και την ενίσχυση της κατανα-
λωτικής τους ικανότητας/αγοραστικής δύναµης. Οι δρά-
σεις για την αντιµετώπιση της φτώχειας δεν διασφαλί-
ζουν µόνο την κοινωνική συνοχή αλλά αποτελούν ταυτό-
χρονα και µοχλό για την οικονοµική ανάπτυξη. 
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης διασφαλίζει τη συνέργεια των παρεµ-
βάσεων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
που υλοποιούνται από τους διάφορους δηµόσιους και µη
κυβερνητικούς φορείς µε τρόπο συντονισµένο και ορθο-
λογικό. Συνυπολογίζει τα υφιστάµενα προγράµµατα στέ-
γασης, σίτισης, ενέργειας και υλικών αγαθών που υλο-
ποιούνται και τους κοινοτικούς πόρους του Θεµατικού
στόχου 9, το Ταµείο για τη Βοήθεια των Απόρων και άλ-
λους εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους. Για την επίτευξη
των στόχων συνεργάζεται µε φορείς του δηµόσιου το-
µέα, του ιδιωτικού τοµέα, της Εκκλησίας, των Μη Κερδο-
σκοπικών Οργανώσεων και των εθελοντικών οργανι-
σµών, αντανακλώντας το αξίωµα της συνολικής συλλο-
γικής ευθύνης για την καταπολέµηση των φαινοµένων
της φτώχειας και του αποκλεισµού στην ελληνική κοινω-
νία.
Η υλοποίηση των δράσεων δύναται να ανατίθεται τό-

σο σε δηµόσιους φορείς (αποκεντρωµένα Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ., Περιφέρειες και Δήµοι), όσο και σε ιδιωτικούς
και εθελοντικούς φορείς. Οι δράσεις όλων αυτών των
φορέων διέπονται από ένα οριζόντιο θεσµικό πλαίσιο
(ρυθµίζεται νοµοθετικά και εξειδικεύεται µέσω κανονι-
στικών αποφάσεων της διοίκησης), που περιλαµβάνει
µηχανισµούς διαβούλευσης, συντονισµού, παρακολού-
θησης και αξιολόγησης στη βάση της αρχής της επικου-
ρικότητας.
Στόχος, επίσης, είναι η διαµόρφωση µόνιµων δικτύων

οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας µε «εταίρους» φο-
ρείς (συµπράξεις) ώστε να διασφαλιστεί η προστιθέµενη
αξία και συνέργεια όλων των παρεµβάσεων που υλοποι-
ούνται είτε µέσω των φορέων του Δηµοσίου είτε µέσω
εκκλησιαστικών και άλλων οργανώσεων, η µη επικάλυψη
ωφελουµένων και η διασφάλιση της σίτισης, στέγασης
και παροχής βασικών αγαθών σε όλους που έχουν ανά-
γκη. 
Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου στοχεύει στην άµεση

ανακούφιση των ατόµων που βιώνουν στην ακραία φτώ-
χεια και επιδιώκει να καλύψει άµεσα βασικές ανάγκες
της καθηµερινότητας των νοικοκυριών, τη στέγη, τη δια-
τροφή, την ενέργεια. Αποτελεί, εποµένως, το πρώτο βή-
µα σε µια σειρά από µέτρα και ευρύτερες µεταρρυθµί-



σεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός αποτελεσµατι-
κού και καθολικού πλαισίου κοινωνικής προστασίας. 
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου, συνιστάται

Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθο-
ράς, ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται
στον Υπουργό Επικρατείας. Αποστολή της Γενικής Γραµ-
µατείας για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς είναι ο α-
ποτελεσµατικότερος συντονισµός των πολιτικών πρωτο-
βουλιών και των ελεγκτικών µηχανισµών, υπηρεσιών και
σωµάτων της Διοίκησης που αποσκοπούν στην καταπο-
λέµηση της διαφθοράς, ο επιτελικός σχεδιασµός κοινών
δράσεων για την επίτευξη δηµοσιονοµικού οφέλους από
την αντιµετώπιση του φαινοµένου.
Η καταπολέµηση της διαφθοράς αποτελεί καθοριστι-

κής σηµασίας παράγοντα για την αποκατάσταση της ε-
µπιστοσύνης µεταξύ Κράτους και πολιτών, για την απο-
τελεσµατική και χρηστή λειτουργία των θεσµών, καθώς
και για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Μια συστηµική προσπάθεια αντιµετώπισης του προ-

βλήµατος της διαφθοράς απαιτεί τη διαµόρφωση µιας ο-
λοκληρωµένης δηµόσιας πολιτικής, η οποία να επεµβαί-
νει τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιµετώπιση του
φαινοµένου, µέσω συνεκτικών δράσεων, τον εντοπισµό
υφιστάµενων εστιών διαφθοράς και εξάλειψη αυτών,
ποινική δίωξη και επιβολή κυρώσεων, ευαισθητοποίηση
και αλλαγή της συµπεριφοράς και της αντίληψης στα
σχετικά θέµατα αλλά και ισχυρούς µηχανισµούς εσωτε-
ρικού ελέγχου. Στο ευρύ φάσµα των ως άνω επεµβάσε-
ων εµπλέκεται το σύνολο των Υπουργείων και το µεγα-
λύτερο µέρος των δηµοσίων υπηρεσιών.
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα για την απο-

τελεσµατική καταπολέµηση του φαινοµένου στην Ελλά-
δα, όπως και σε άλλες χώρες, είναι η διασπορά των υπη-
ρεσιών και ελεγκτικών µηχανισµών και σωµάτων που ε-
πιφορτίζονται µε την καταπολέµηση της διαφθοράς, η υ-
παγωγή τους σε διάφορες δοµές και Υπουργεία, η επικά-
λυψη αρµοδιοτήτων και η έλλειψη ουσιαστικού συντονι-
σµού δράσης τους, µε τελικό αποτέλεσµα τη δυσλει-
τουργία τους και την αναποτελεσµατικότητα στην κατα-
πολέµηση της διαφθοράς.
Με τη παρούσα ρύθµιση, δηµιουργείται, µε τη δοµή Γε-

νικής Γραµµατείας, θεσµικό συντονιστικό όργανο, µε αρ-
µοδιότητες εποπτείας, ελέγχου, καθορισµού προτεραιο-
τήτων, λήψης πρωτοβουλιών σε πολιτικό και νοµοθετικό
επίπεδο για το σύνολο των ελεγκτικών µηχανισµών, δο-
µών και υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες µε την κα-
ταπολέµηση της διαφθοράς.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου, επίσης,

προβλέπεται η σύσταση Γενικής Γραµµατείας για την υ-
ποβοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οι-
κονοµικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.Οι.Π.), τροποποιούνται, κα-
ταργούνται και αντικαθίστανται διατάξεις της νοµοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, µε
σκοπό την ολοκλήρωση του κυβερνητικού σχήµατος, ό-
πως διαµορφώθηκε µε το π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), εισάγεται
ο θεσµός του αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα Υπουργεί-
ου, ρυθµίζονται ζητήµατα της Γενικής Γραµµατείας της
Κυβέρνησης και των υπαγόµενων σε αυτήν Επιτροπών,
περιορίζεται ο προβλεπόµενος αριθµός µετακλητών δι-
οικητικών υπαλλήλων, ειδικών συµβούλων και συνεργα-
τών που υπηρετούν στα γραφεία των µελών της Κυβέρ-
νησης, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραµµατέων,
εξορθολογίζεται η διοικητική δοµή και λειτουργία της Γε-
νικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και της Γενικής Γραµµα-

τείας Επικοινωνίας και Προβολής µε την κατάργηση της
δεύτερης και τη µεταφορά των δοµών, υπηρεσιών και
προσωπικού της στην πρώτη, ενώ, επίσης, προβλέπεται
η κατάργηση της µεταφοράς της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η ακόλουθη τροποποίηση
της επωνυµίας των εν λόγω Υπουργείων.
Τέλος, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Τρίτου, ρυθµί-

ζονται επείγοντα ζητήµατα αρµοδιότητας των Υπουργεί-
ων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που α-
φορούν στη µεταφορά των µαθητών από και προς τα
σχολικά συγκροτήµατα, καθώς επίσης και των Υπουργεί-
ων Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ειδικότερα ως προς το ζήτηµα της µεταφοράς των µα-

θητών, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τε-

λευταία χρόνια ως προς την αποτελεσµατική, οικονοµι-
κή, έγκαιρη και µε διαφάνεια υλοποίηση του έργου της
µεταφοράς των µαθητών, που σχετίζεται µε την καθηµε-
ρινότητα χιλιάδων οικογενειών και την οµαλή σχολική
ζωή χιλιάδων παιδιών, παρίσταται ανάγκη αντιµετώπισης
ορισµένων έκτακτων και επειγουσών αναγκών που αφο-
ρούν το σκέλος της µεταφοράς που διενεργείται µέσω
δηµοσίων συµβάσεων.
Συγκεκριµένα, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί

συστηµατικές προσπάθειες από τις εµπλεκόµενες υπη-
ρεσίες τόσο των Περιφερειών όσο και του Δηµοσίου, έ-
χουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις, οι οποίες σε µεγάλο
βαθµό οφείλονται σε αντικειµενικές και εξωγενείς δυ-
σκολίες, όπως λ.χ. η µετάβαση στο νέο καθεστώς ηλε-
κτρονικής διενέργειας των διαγωνισµών, η καθυστερη-
µένη αποστολή των στοιχείων των δικαιούµενων µετα-
φορά µαθητών από τα σχολεία, το περιορισµένο ενδια-
φέρον υποψηφίων αναδόχων, ειδικά για ορισµένα «α-
σύµφορα» δροµολόγια, καθυστερήσεις στον έλεγχο των
συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ο.κ..
Εξαιτίας δε των ανωτέρω, η προθεσµία που είχε τα-

χθεί για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για τα δροµο-
λόγια µεταφοράς µαθητών (28/2) κοντεύει να εκπνεύσει,
χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδι-
κασίες, µε αποτέλεσµα να είναι ορατός ο κίνδυνος χιλιά-
δες µαθητές, στο σύνολο σχεδόν της χώρας, να µην
µπορούν από 1.3.2015 να µεταβούν στα σχολεία τους.
Ήδη, το πρόβληµα έχει θεσµικά αναδειχθεί µέσω της

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ.), η οποία µε
σχετικό υπόµνηµά της υπογραµµίζει τους κινδύνους και
ζητά τη λήψη πρωτοβουλίας για την άρση του κοινωνι-
κού αδιεξόδου, ενώ το αίτηµα περί παράτασης του ι-
σχύοντος µεταβατικού σταδίου στηρίζεται οµόφωνα
σχεδόν από το σύνολο των αυτοδιοικητικών και πολιτι-
κών δυνάµεων.
Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη και επεί-

γουσα η χορήγηση µικρής χρονικής παράτασης του µε-
ταβατικού καθεστώτος που ισχύει ήδη, καθώς και η εισα-
γωγή ορισµένων σηµειακών βελτιώσεων που θα επιτρέ-
ψουν την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του ζητήµατος,
προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφα-
λής µεταφορά των µαθητών και να µη διαταραχθεί το εκ-
παιδευτικό έργο.
Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι η µικρή αυτή παράταση του

µεταβατικού καθεστώτος δεν έρχεται σε αντίθεση µε το
κοινοτικό δίκαιο, αφού δικαιολογείται από µείζονος κοι-
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νωνικής σπουδαιότητας ανάγκη, έχει περιορισµένη χρο-
νική διάρκεια, συνδυάζεται µε µείωση του συνολικού κό-
στους της µεταφοράς και διασφαλίζει την τήρηση των ό-
ρων διαφάνειας και προστασίας του ελεύθερου ανταγω-
νισµού.

Β. Επί των Άρθρων:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Με το άρθρο 1 διασφαλίζεται η δυνατότητα παροχής
δωρεάν ρεύµατος έως 300 kwh µηνιαίως σε κύριες κα-
τοικίες νοικοκυριών που διαβιώνουν σε συνθήκες ακραί-
ας φτώχειας. Εξασφαλίζεται η επανασύνδεση ατελώς
και χωρίς καµία επιβάρυνση του κοµµένου ρεύµατος σε
δικαιούχους των οποίων η παροχή είχε διακοπεί ως και
την 31.1.2015, οι δε ληξιπρόθεσµες οφειλές ρυθµίζο-
νται.
Στο άρθρο 2 προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου σε έως

30.000 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας. Προτεραιότητα θα δοθεί στα νοικοκυριά µε α-
νήλικα παιδιά και σε αστικές περιοχές. 
Με το άρθρο 3 διασφαλίζεται η σίτιση φυσικών προσώ-

πων που βιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας είτε µε
τη χορήγηση κουπονιού σίτισης είτε µε άλλο ηλεκτρονι-
κό µέσο και τρόπο, µέσω των υφιστάµενων δοµών ή νέ-
ων, µέσω των αναπτυξιακών συµπράξεων. Βασικό στοι-
χείο της παρέµβασης είναι η καταγραφή των αναγκών
και ατόµων µε ανάγκες σίτισης, καθώς και η καταγραφή
των ήδη παρεχόµενων υπηρεσιών και ωφελούµενων από
δοµές της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, των
ΜΚΟ και εθελοντικών οργανώσεων. Για τη διασφάλιση
της σίτισης θα αξιοποιηθούν οι κοινοτικοί, εθνικοί αλλά
και ιδιωτικοί πόροι. 
Με το άρθρο 4 διευκρινίζεται, ότι δικαιούχοι των παρο-

χών του Κεφαλαίου είναι όσοι δεν λαµβάνουν ωφέλεια
από τα υφιστάµενα και εν εξελίξει προγράµµατα του Ευ-
ρωπαϊκού Ταµείου Βοηθείας για τους Απόρους και από
το θεµατικό στόχο 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, ενώ µε το άρθρο 5 παρέχεται η εξουσιο-
δότηση προς τους συναρµόδιους Υπουργούς για την έκ-
δοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων, µε τις οποίες
ρυθµίζονται όλα τα αναγκαία για την υλοποίηση των πα-
ροχών του Κεφαλαίου ζητηµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ-

ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Με το άρθρο 6 συνιστάται Γενική Γραµµατεία για την
Καταπολέµηση της Διαφθοράς, καθώς και θέση Γενικού
Γραµµατέα.
Στο άρθρο 7 περιγράφονται οι δραστηριότητες που θα

αναπτύσσει η Γενική Γραµµατεία για την επιτέλεση του
σκοπού της, ο οποίος έγκειται στο συντονισµό όλων των
εµπλεκόµενων µερών για τη διαµόρφωση και εφαρµογή
της στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς.
Επίσης, προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας καθορίζεται η σύνταξη των αναγκαίων εκθέσε-
ων κατά κατηγορία και είδη δράσεων, καθώς και τα απο-
τελέσµατά τους.

Στο άρθρο 8 προβλέπεται η µεταφορά στη Γενική
Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς του
συνόλου των αρµοδιοτήτων, υπηρεσιών και δοµών του
Σώµατος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης
(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), το οποίο συστάθηκε µε το άρθρο 6 του
ν. 2477/1997 (Α΄ 57), από το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (περίπτωση α΄ της παρ. 2
του άρθρου 2 του π.δ. 99/2014, (Α΄ 166), σε συνδυασµό
µε το άρθρο 1 του π.δ. 24/2015, (Α΄ 20), καθώς και του
Σώµατος Επιθεωρητών Δηµοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.), το
οποίο συστάθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 1418/1984 (Α΄
23), από το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτι-
λίας και Τουρισµού (περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου
2 του π.δ. 109/2014, (Α΄ 176), σε συνδυασµό µε το άρ-
θρο 2 του π.δ. 24/2015, (Α΄ 20). 
Με το άρθρο 9 ρυθµίζεται η οργάνωση της Γενικής

Γραµµατείας. Ειδικότερα, προβλέπεται η λειτουργία, ε-
ντός αυτής, των εξής γραφείων: 

(α) Συντονισµού Δράσης και Επιχειρησιακού Σχεδια-
σµού του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
(Σ.Δ.Ο.Ε.),

(β) συντονισµού Δράσης και Επιχειρησιακού Σχεδια-
σµού της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας,

(γ) συντονισµού Δράσης και Επιχειρησιακού Σχεδια-
σµού των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργεί-
ων και 

(δ) συντονισµού Δράσης και Επιχειρησιακού Σχεδια-
σµού του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), προκειµένου να επιτευχθεί η θέ-
σπιση µιας συνολικής στρατηγικής για την καταπολέµη-
ση της διαφθοράς.
Επίσης, λειτουργούν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-

ξεις: 
(α) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα,
(β) Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), 
(γ) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου και
(δ) Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου.
Στα άρθρα 10 έως 12 αποτυπώνεται το πλέγµα συνερ-

γασίας του αρµοδίου Υπουργού Επικρατείας και της Γε-
νικής Γραµµατείας µε φορείς των οποίων η δράση σχετί-
ζεται µε την καταπολέµηση της διαφθοράς, µε σκοπό
την επίτευξη οµοιοµορφίας των µεθόδων και της πρακτι-
κής.
Με το άρθρο 13 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υ-

πουργό Επικρατείας και τους κατά περίπτωση συναρµό-
διους Υπουργούς να ρυθµίζουν µε αποφάσεις τους κάθε
ζήτηµα για τον καλύτερο συντονισµό δράσεων και την α-
ποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της διαφθοράς. Πε-
ραιτέρω, ρυθµίζονται θέµατα δαπανών, στελέχωσης,
συµµετοχής σε συντονισµένες ενιαίες επιχειρήσεις και
εξοπλισµού των ελεγκτικών µηχανισµών, που υπάγονται
ή συντονίζονται από τη Γενική Γραµµατεία.
Στο άρθρο 14 προβλέπεται ότι η διοικητική δοµή, η κα-

τανοµή αρµοδιοτήτων και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη
λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας ρυθµίζονται και ε-
ξειδικεύονται µε προεδρικό διάταγµα. 
Με το άρθρο 15 καταργούνται οι διατάξεις της παρα-

γράφου ΙΓ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), στις οποίες προ-
βλέπεται η σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συντονι-
στή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, δεδοµένου,
ότι η ανατεθειµένη στον Εθνικό Συντονιστή αποστολή,
καθώς και το σύνολο του φάσµατος των αρµοδιοτήτων,
δράσεων, πρωτοβουλιών και συντονιστικών ενεργειών
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θα ασκούνται πλέον µέσα στο πλαίσιο δράσης και λει-
τουργίας της Γενικής Γραµµατείας για την Καταπολέµη-
ση της Διαφθοράς.
Με το άρθρο 16 προβλέπεται η έκδοση προεδρικού

διατάγµατος µε το οποίο θα συσταθεί Γενική Γραµµατεία
για την υποβοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συµ-
βουλίου Οικονοµικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.Οι.Π.), ενώ µε το
άρθρο 17 ορίζεται ο ανώτατος αριθµός και το είδος του
προσωπικού που θα στελεχώσουν καθεµία από τις Γενι-
κές Γραµµατείες για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς
και του ΚΥ.Σ.Οι.Π..
Με τα προτεινόµενα άρθρα 18 έως 20 ρυθµίζονται ζη-

τήµατα που αφορούν στις υπαγόµενες στη Γενική Γραµ-
µατεία της Κυβέρνησης Επιτροπές, και συγκεκριµένα
στη Κεντρική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.)
που συστάθηκε µε το ν. 1299/1982 (Α΄ 129) και στην Κε-
ντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) που συστάθηκε
µε το ν. 3133/2003 (Α΄ 85).
Η προβλεπόµενη, στη περίπτωση ε΄ του άρθρου 12

του ν. 1299/1982, πρόταση του Υπουργού Προεδρίας -
και µε την κωδικοποίηση της σχετικής διάταξης µε το
π.δ. 63/2005, του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης- αφορά στην περίοδο κατά την
οποία η ΚΕ.Ν.Ε. υπαγόταν στο τότε Υπουργείο Προε-
δρίας. Με την υπαγωγή της ΚΕ.Ν.Ε. στη Γενική Γραµµα-
τεία της Κυβέρνησης που αποτελεί αυτοτελή δηµόσια
υπηρεσία υπαγόµενη απευθείας στον Πρωθυπουργό,
έχει εκλείψει η σχετική αρµοδιότητα του τότε Υπουργού
Προεδρίας και πλέον, µετά τη δηµοσίευση του
π.δ. 24/2015, του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Ως εκ τούτου, µε το προτεινόµενο άρ-
θρο 18, απαλείφεται η σχετική πρόβλεψη υποβολής πρό-
τασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, και πλέον Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά τα ανωτέρω, προς
τον Πρωθυπουργό για θέµατα που αφορούν στη ΚΕ.Ν.Ε..
Επιπλέον, µε το προτεινόµενο άρθρο 19 παρέχεται η

δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να µεταβιβάζει, µε από-
φασή του, στον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης τις
αρµοδιότητες που αφορούν στη σύσταση, συγκρότηση,
λειτουργία, σύνθεση, και τα προσόντα τους τόσο για την
ΚΕ.Ν.Ε. όσο και για την Κ.Ε.Κ..
Επίσης, µε το άρθρο 20 του σχεδίου νόµου προτείνε-

ται η κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 85 του Κώδικα
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα – καθώς και η αρχική διάταξη της παρ. 2 του άρ-
θρου 11 του ν. 1299/1982 - προκειµένου να δοθεί µεγα-
λύτερη ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας της ΚΕ.Ν.Ε., ό-
πως εκάστοτε καθορίζεται µε τις σχετικές αποφάσεις
του Πρωθυπουργού, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ του
άρ. 12 του ν. 1299/1982 (περίπτωση ε΄ του άρθρου 36
του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά Όργανα).
Με το προτεινόµενο άρθρο 21 αίρεται ο περιορισµός

στο συνολικό αριθµό Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών που δύνανται να υφίστανται σε κάθε Υπουρ-
γείο. Η υλοποίηση της βούλησης της Κυβέρνησης για
περιορισµό του αριθµού των Υπουργείων, που θεσµοθε-
τήθηκε µε το π.δ. 24/2015, επέφερε την ένταξη διαφό-
ρων υπουργικών χαρτοφυλακίων σε ένα Υπουργείο, µε
παράλληλη συγχώνευση αυτούσιων των δοµών προϋφι-
στάµενων υπουργείων, µε αποτέλεσµα να παρίσταται α-
νάγκη αύξησης του αριθµού των αναπληρωτών υπουρ-
γών και υφυπουργών που προΐστανται αυτών, και πέρα
από τον περιορισµό της καταργούµενης διάταξης. 

Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων εντός των συγχωνευµένων, πλέον, υπουρ-
γείων, αλλά και για την ορθολογικότερη κατανοµή και α-
ποτελεσµατικότερη άσκησή τους εντός των προϋφιστά-
µενων υπουργείων, εισάγεται µε το άρθρο 22 του σχεδί-
ου νόµου ο θεσµός του αναπληρωτή γενικού γραµµατέα
υπουργείου, ως µετακλητού υπαλλήλου κατηγορίας ειδι-
κών θέσεων και βαθµού εξοµοιούµενου µε τον βαθµό
του ειδικού γραµµατέα. Για την κάλυψη της θέσεως του
αναπληρωτή γενικού γραµµατέα και την υποστήριξή του
σε ανθρώπινο δυναµικό προβλέπονται ανάλογες διατά-
ξεις µε τις ισχύουσες για τους γενικούς γραµµατείς των
υπουργείων. 
Με τα άρθρα 23 έως 25 του σχεδίου, επέρχεται µείω-

ση των προβλεποµένων θέσεων µετακλητών διοικητικών
υπαλλήλων, ειδικών συµβούλων και συνεργατών στα
γραφεία των µελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών
και των γενικών γραµµατέων υπουργείων, καθώς επίσης
επεκτείνεται και στους Υπουργούς Επικρατείας η παρε-
χόµενη µε τη κωδικοποιηµένη διάταξη της παραγράφου
4 του άρθρου 55 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98)
στους Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης, τους αναπληρω-
τές υπουργούς στον Πρωθυπουργό και τους υφυπουρ-
γούς στον Πρωθυπουργό να συνιστούν µε απόφασή
τους θέσεις µετακλητών διοικητικών υπαλλήλων, ειδι-
κών συµβούλων και συνεργατών στα πολιτικά τους γρα-
φεία, ενώ τέλος δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ειδι-
κών συµβούλων πέραν του προβλεποµένου αριθµού χω-
ρίς µισθό, αποζηµίωση ή άλλη απολαβή εκτός των οδοι-
πορικών τους.
Με το άρθρο 26, προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης

των θέσεων των προϊσταµένων των Γραφείων της
Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης - εκτός του Νοµι-
κού Γραφείου που καθορίζεται µε την περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρ. 9 του π.δ. 32/2004, όπως κωδικοποιήθηκε
ως περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 81 του Κώδικα
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98)- και καθορίζονται τα προσό-
ντα των δυνάµενων να τις καταλάβουν µε τρόπο ορθο-
λογικότερο και πλησιέστερο στις πραγµατικές ανάγκες
της υπηρεσίας. Επίσης, επαναλαµβάνεται η διάταξη περί
δυνατότητας των προϊσταµένων των προβλεπόµενων
Γραφείων της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, ή-
τοι των προβλεποµένων τόσο στη περίπτωση α΄ όσο και
στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 81 του Κώδικα
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) να εξακολουθούν παράλληλα
την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατός τους.
Με το άρθρο 27, αντικαθίσταται το άρθρο 5 του

π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), και η Γενική Γραµµατεία Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων παραµένει στη διοικητική δοµή του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ο-
ποίο µετονοµάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Παράλληλα,
το Υπουργείο Υγείας, µε την αντικατάσταση, από της ι-
σχύος του, του άρθρου 5 του π.δ. 24/2015 ονοµάζεται εκ
νέου Υπουργείο Υγείας.
Με το άρθρο 28 ρυθµίζεται αποφασιστικά η ανορθολο-

γική δοµή και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Ενη-
µέρωσης και της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και
Προβολής που έως σήµερα λειτουργούν µε ενιαίο οργα-
νισµό (π.δ. 102/2014, Α΄ 168), µε σειρά κοινών και για τις
δύο Γραµµατείες δοµών και υπηρεσιών, αλλά µε δύο θέ-
σεις Γενικών Γραµµατέων και µε Διευθύνσεις που υπάγο-
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νται µεν στη δοµή µίας εκ των δύο Γραµµατειών, εντού-
τοις καλύπτουν τις υπηρεσιακές ανάγκες αµφότερων (ό-
πως, η Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρε-
σιών της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης που εξυπη-
ρετεί και τη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Προβο-
λής). Με την προτεινόµενη ρύθµιση, καταργείται η Γενι-
κή Γραµµατεία Επικοινωνίας και Προβολής και η θέση
του Γενικού Γραµµατέα, και το σύνολο των υπηρεσιών
της καταργούµενης Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Προβολής µε τις αρµοδιότητες, όργανα, θέσεις και
προσωπικό και µε τους εποπτευόµενους από αυτήν φο-
ρείς, µεταφέρεται στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης,
η οποία πλέον µετονοµάζεται σε Γενική Γραµµατεία Ενη-
µέρωσης και Επικοινωνίας. Διευκρινίζεται, παράλληλα,
ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισµού της καταργούµε-
νης Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Προβολής µε-
ταφέρονται στον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατεί-
ας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Λοιπές Ρυθµίσεις Επείγοντος Χαρακτήρα

Με το άρθρο 29 ρυθµίζονται επείγοντα ζητήµατα για
τη µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολικά συ-
γκροτήµατα. Στην παράγραφο 1 ρυθµίζεται η παράταση
µέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους των δρο-
µολογίων που εκτελούνται βάσει των διατάξεων της
παρ. 1α του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 και των παρα-
γράφων 1, 2 και 4 του άρθρου δεκάτου εβδόµου του
ν. 4286/2014, υπό την επιφύλαξη της ανάδειξης οριστι-
κού αναδόχου πριν τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας. Με
την παρ. 2, δίδεται παράταση στη δυνατότητα υπογρα-
φής των συµβάσεων µεταφοράς µαθητών του σχολικού
έτους 2014-2015 πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2015,
σύµφωνα µε όσα αρχικά προέβλεψε το άρθρο 29 του
ν. 4304/2014 (Α΄ 234) σε συνδυασµό µε το άρθρο 89 του
ν. 4307/2014 (Α΄ 246), και µέχρι το τέλος της τρέχουσας
σχολικής χρονιάς. Με την παράγραφο 3 εισάγεται δια-
φοροποίηση ως προς τον τρόπο υπολογισµού του ανώ-
τατου ορίου του συνολικού κόστους της µεταφοράς των
µαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015, µε στόχο τον ε-
ξορθολογισµό των προϋποθέσεων. Συγκεκριµένα, το συ-
νολικό κόστος της µεταφοράς µαθητών για το σχολικό
έτος 2014-2015, στις περιπτώσεις που υπάγονται στην
παρ. 4 του άρθρου δεκάτου εβδόµου του ν. 4286/2015
(Α΄ 194), επιβάλλεται να µην υπερβαίνει το συνολικό κό-
στος της περσινής χρονιάς σε κάθε Περιφερειακή Ενό-
τητα. Λόγω, ωστόσο, αναδιάταξης των σχολικών κτι-
ρίων, πληθυσµιακών µετακινήσεων και άλλων κοινωνι-
κών µεταβολών, παρατηρούνται στα όρια κάθε Περιφέ-
ρειας οριακές διακυµάνσεις, ώστε σε κάποιες Περιφε-
ρειακές Ενότητες το κόστος να αυξάνεται και σε άλλες
να µειώνεται σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Κα-
τόπιν τούτου, κρίνεται αναγκαίο, χωρίς να µεταβάλλεται
το συνολικό οικονοµικό αποτέλεσµα, να τροποποιηθεί το
πλαίσιο, ώστε η σύγκριση του συνολικού κόστους µετα-
φοράς µαθητών να γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας και
όχι Περιφερειακής Ενότητας. Τέλος, µε την παράγραφο
4 διευκολύνεται η εκκαθάριση των δαπανών που πραγ-
µατοποιήθηκαν για τη µεταφορά µαθητών καθ’ υπέρβαση
των εγγεγραµµένων πιστώσεων ή χωρίς την τήρηση των
περί δεσµεύσεως υποχρεώσεων διατάξεων.

Με το άρθρο 30 ρυθµίζονται ζητήµατα παροχών ασθε-
νείας σε είδος σε ανέργους, υποαπασχολούµενους και
άλλες ασθενείς κοινωνικές οµάδες. Ειδικότερα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 3996/2011,

είχε προβλεφθεί ως προϋπόθεση για τη θεώρηση του βι-
βλιαρίου υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος µέχρι
29.2.2012, η συµπλήρωση πενήντα (50) ηµερών ασφάλι-
σης κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος ή δεκαπε-
ντάµηνο, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του θεσµικού
περί Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νόµου, αντί των εκατό (100) ηµερών
ασφάλισης που έπρεπε να συµπληρώσουν σύµφωνα
µε το άρθρο 148 του ν. 3655/2008. Εν συνεχεία, η ισχύς
της ευνοϊκής αυτής ρύθµισης, παρατάθηκε διαδοχικά µε
το άρθρο 138 του 4052/2012, µε το άρθρο 75 του
ν. 4144/2013 και το άρθρο 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50),
µέχρι τις 28.2.2015. Λόγω των δύσκολων συγκυριών, αλ-
λά πρωτίστως της αναγκαιότητας της ιατροφαρµακευτι-
κής κάλυψης των συµπολιτών µας που υποαπασχολού-
νται, µε την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 του άρ-
θρου αυτού παρατείνεται για ένα ακόµη έτος δηλαδή α-
πό 1.3.2015 έως 29.2.2016, η ευνοϊκή αυτή ρύθµιση, δυ-
νάµει της οποίας οι ασφαλισµένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και
τα µέλη οικογενείας αυτών, δικαιούνται παροχών ασθέ-
νειας σε είδος, εφόσον συµπληρώσουν πενήντα (50) η-
µέρες ασφάλισης.
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α3 της παρ. Α΄

του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 είχε προβλεφθεί
για τους ασφαλισµένους:
α) Του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελµατική

τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδρά-
νειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ., σύµφωνα µε την ΠΟΛ
1102/14.7.2005 και δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α,65) ή
συνεχίζουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα και
δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα, να δικαιούνται
οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη αυτών, παροχές α-
σθένειας σε είδος, µέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές
τους αφορούν τα έτη 2011,2012 και 2013 και ο µέσος ό-
ρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήµατος για
τα ανωτέρω έτη να µην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. β)
Του Τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έρ-
γων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστι-
κή τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό
τους φορέα, να δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµε-
να µέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος µέχρι
28.2.2015 εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη
2011,2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολικού οι-
κογενειακού τους εισοδήµατος για τα ανωτέρω έτη, δεν
υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Λόγω των δύσκολων συγκυ-
ριών, αλλά πρωτίστως της αναγκαιότητας της ιατροφαρ-
µακευτικής καλύψεως των ανωτέρω συµπολιτών µας, µε
την προτεινόµενη διάταξη, παρατείνεται για ένα ακόµη
έτος, δηλαδή από 1.3.2015 µέχρι τις 29.2.2016, η ευνοϊ-
κή ρύθµιση, δυνάµει της οποίας ασφαλισµένοι των
Ο.Α.Ε.Ε. και ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και τα µέλη οικογενειών αυ-
τών, να δικαιούνται παροχών ασθένειας σε είδος από
τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέ-
σεις. γ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. ΙΑ6 παρ. 5
του ν. 4093/2012, από 1.1.2013 καταβάλλεται από τον
ΟΓΑ, η µηνιαία σύνταξη ανασφαλίστων υπερηλίκων του
ν. 1296/1982, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι προϋ-
ποθέσεις που τίθενται από τις εν λόγω διατάξεις. Σε ό-
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σους χορηγείται σύνταξη κατ΄ εφαρµογή των ανωτέρω,
καθώς και στα µέλη οικογενείας τους, παρέχεται υγειο-
νοµική περίθαλψη που είναι ίδια µε αυτή που παρέχεται
στους ασφαλισµένους του ΟΓΑ και µε την ίδια διαδικα-
σία (παρ. 2 άρθρου 2 του ν. 1296/1982).
Λόγω της θεσµοθέτησης νέων προϋποθέσεων για

τη χορήγηση σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες
πολίτες και επανεξέτασης βάσει της περίπτωσης 5
της υποπαραγράφου ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄222), σε όσους έγινε διακοπή της σύ-
νταξης, µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α3 της πε-
ρίπτωσης Γ΄ άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, στους ίδι-
ους και στα προστατευόµενα µέλη οικογενείας τους,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του φορέα, δόθη-
κε η δυνατότητα να καλύπτονται για παροχές ασθένειας
σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µέχρι 28.2.2015.
Επειδή µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, δεν έχει επα-

νεξεταστεί το δικαίωµα τους για επαναχορήγηση της σύ-
νταξης και προκειµένου οι υπερήλικες και τα προστατευ-
όµενα µέλη αυτών να µην µένουν ανασφάλιστοι για πα-
ροχές ασθένειας, παρατείνεται η ισχύς της παραπάνω
διάταξης έτσι ώστε οι ανωτέρω υπερήλικες να καλύπτο-
νται από τον ΟΓΑ για παροχές ιατροφαρµακευτικής περί-
θαλψης, για το χρονικό διάστηµα από 1.3.2015 έως
29.2.2016.
Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του

ν. 3845/2010, προβλέφθηκε η κάλυψη από τον Ο.Α.Ε.Ε.,
της παροχής ιατρικής περίθαλψης για παροχές ασθένει-
ας σε είδος στους ελεύθερους επαγγελµατίες ασφαλι-
σµένους στον Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 έως 65 ετών,
που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλµατός τους, για
δύο (2) έτη από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον έ-
χουν πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε α-
σφαλιστικού οργανισµού εξακόσιες (600) ηµέρες εργα-
σίας ή δύο (2) χρόνια.
Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ηµερών εργα-

σίας, αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι (120) ηµέρες ή τέσσε-
ρις (4) µήνες κάθε χρόνο µετά τη συµπλήρωση του τρια-
κοστού (30ου) έτους της ηλικίας και µέχρι τη συµπλήρω-
ση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ηµερών ή
δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης.
Για την κάλυψη της παροχής, µε τις διατάξεις των παρ.

1 και 3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010, συστήθηκε στον
Ο.Α.Ε.Ε. ο «Ειδικός Λογαριασµός Επαγγελµατιών» (Ε-
ΛΕ) και θεσπίστηκε ατοµική µηνιαία εισφορά ασφαλισµέ-
νων του Ο.Α.Ε.Ε. ύψους πέντε (5) ευρώ, από την οποία
ποσοστό 60% (ποσό 3 ευρώ) κατανέµεται υπέρ του Ειδι-
κού αυτού Λογαριασµού, συνεισπράττεται µε τις τακτι-
κές εισφορές του Οργανισµού και αποδίδεται µετά από
απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. ανά τετράµηνο, µε την ο-
λοκλήρωση της είσπραξης της εισφοράς κάθε δεύτερου
διµήνου του Ο.Α.Ε.Ε..
Επειδή µεγάλος αριθµός ασφαλισµένων του Ο.Α.Ε.Ε.

παραµένει ακάλυπτος για υγειονοµική περίθαλψη τόσο ο
ίδιος όσο και η οικογένειά του, µε την προτεινόµενη διά-
ταξη, παρατείνεται η ισχύς της ρύθµισης της παρ. 8 του
άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010, έτσι ώστε οι ασφαλι-
σµένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που διέκοψαν την άσκηση του ε-
παγγέλµατός τους, να συνεχίσουν να καλύπτονται για
παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε είδος για
ένα έτος και µέχρι τις 29.2.2016.
Με τις διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 18 του

ν. 4242/2014, παρατάθηκε για δωδεκα (12) ακόµα µήνες
(έως 28.2.2015), η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για

παροχές ασθένειας σε είδος για τους µακροχρόνια ά-
νεργους, οι οποίοι είχαν κάνει χρήση της ρύθµισης της
παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 όπως ισχύει, των
οποίων η κάλυψη έληγε 28.2.2014. Οι διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999, αφορούν µακροχρόνια
άνεργους, ηλικίας από 29 έως 55 ετών, που έχουν πραγ-
µατοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστι-
κού οργανισµού εξακόσιες (600) ηµέρες εργασίας.
Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ηµερών εργα-

σίας, αυξάνεται ανά εκατό (100) ηµέρες κάθε έτος µετά
τη συµπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της ηλι-
κίας και µέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλι-
κίας.
Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις αυτές κάλυψη για

παροχές ασθένειας σε είδος, ισχύει για δύο (2) έτη από
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή
στην ασφάλιση και εφόσον ο άνεργος εξακολουθεί να
παραµένει άνεργος.
Με την προτεινόµενη διάταξη, παρατείνεται η ισχύς

της ευνοϊκής ρύθµισης της παρ. 1Β του άρθρου 18 του
ν. 4242/2014, έτσι ώστε οι ανωτέρω µακροχρόνια άνερ-
γοι των οποίων η ιατροφαρµακευτική κάλυψη λήγει στις
28.2.2015, να συνεχίσουν να καλύπτονται για παροχές
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε είδος για το χρονι-
κό διάστηµα από 1.3.2015 έως 29.2.2016.
Με τις διατάξεις της περ. Γ΄, της παρ. 1, του άρθρου

18 του ν. 4242/2014 παρατάθηκε µέχρι την 28.2.2015, η
δυνατότητα κάλυψης των εργαζοµένων των Ναυπηγεί-
ων Σκαραµαγκά και των µελών των οικογενειών τους,
καθώς και των εργαζοµένων της επιχείρησης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και των µελών των
οικογενειών τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για παροχές α-
σθένειας σε είδος, ανεξαρτήτως των ηµερών ασφάλισης
τους.
Επειδή οι ανωτέρω εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν προ-

βλήµατα µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να συµπληρώ-
σουν τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για τη χορή-
γηση ασφαλιστικής ικανότητας και προκειµένου να µην
µείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα µέλη οικογενείας
τους, παρατείνεται για ένα ακόµη έτος η ασφαλιστικής
τους κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 29.2.2016.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 31, παρατεί-

νεται για τρεις µήνες από τη λήξη της η δυνατότητα υ-
ποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σε
προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας ως σχολικού φύλα-
κα. Η ανωτέρω διάταξη κρίθηκε αναγκαία, καθώς κατά
την υλοποίηση της προβλεπόµενης από το άρθρο 248
του ν. 4281/2014 υπουργικής απόφασης ανέκυψαν προ-
βλήµατα εφαρµογής της και απαιτήθηκε να δοθούν οι α-
παραίτητες διευκρινίσεις προς τους εµπλεκόµενους α-
σφαλιστικούς φορείς. Συνεπώς, για λόγους χρηστής δι-
οίκησης, για την ορθή και πλήρη ενηµέρωση των ενδια-
φεροµένων από όλη την επικράτεια, θεωρήθηκε σκόπιµο
να παραταθεί η εν λόγω δυνατότητα. Η παρ. 1 του άρ-
θρου 220 του ν. 4281/2014, όπως ισχύει, προβλέπει την
υποχρεωτική ένταξη στο Ε.Τ.Ε.Α. και των λοιπών φορέ-
ων επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργεί-
ου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που
δεν έχουν ενταχθεί σ’ αυτό, καθώς και των τοµέων του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ, εφόσον
δεν µετατραπούν σε Ν.Π.Ι.Δ.- επαγγελµατικά ταµεία υ-
ποχρεωτικής ασφάλισης µέχρι 28.2.2015.
Με την προτεινόµενη διάταξη παρατείνονται έως
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30.6.2015: α) η προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου
119 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) προθεσµία υποχρεωτικής
ένταξης των τοµέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλι-
σης του ΤΕΑΠΑΣΑ και του ΤΕΑΠΙΕΝ στο Ε.Τ.Ε.Α., καθώς
και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί αυτοδίκαιης µετα-
τροπής τους σε Ν.Π.Ι.Δ. -επαγγελµατικά ταµεία υποχρε-
ωτικής ασφάλισης και β) η προβλεπόµενη στην παρ. 2
του άρθρου 119 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) προθεσµία για
τα Ταµεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, κλάδου πρό-
νοιας ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΑΛΣ, καθώς και του ΤΑΥΒ.
Τέλος, µε το άρθρο 32 ορίζεται η έναρξη ισχύος του

νόµου αυτού.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. Δραγασάκης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. Βούτσης Α. Μπαλτάς

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Π. Λαφαζάνης Γ. Βαρουφάκης 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Π. Σκουρλέτης Π. Κουρουµπλής

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
Ν. Παππάς Π. Νικολούδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Γ. Σταθάκης Γ. Κατρούγκαλος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Θ. Δρίτσας Δ. Μάρδας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Θ. Φωτίου Δ. Στρατούλης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 1
Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού 

ρεύµατος

1. Σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας, παρέχεται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα
ηλεκτρικού ρεύµατος για την κύρια κατοικία τους έως
300kwh µηνιαίως. Σε περιπτώσεις δικαιούχων των οποί-
ων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.1.2015 η πα-
ροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καµία επιβάρυν-
ση, οι δε ληξιπρόθεσµες οφειλές ρυθµίζονται.

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

3. Με σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρόχων
ηλεκτρικής ενέργειας συµφωνούνται οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών της πα-
ραγράφου 1. 

Άρθρο 2
Επίδοµα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης 

1. Χορηγείται επίδοµα ενοικίου σε έως 30.000 νοικο-
κυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και
δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο ακίνητο ε-
ντός του δήµου της κύριας κατοικίας τους.

2. Η παροχή αυτή αφορά νέες µισθώσεις ή ανανεώσεις
υφιστάµενων µισθώσεων µε νέους όρους που συνάπτο-
νται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και θα χορη-
γείται απευθείας στον εκµισθωτή του µισθίου ακινήτου.
Η παροχή χορηγείται για το έτος 2015 και δύναται να α-
νανεωθεί για το έτος 2016, εφόσον συντρέχουν οι προ-
βλεπόµενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις. 

3. Το παρεχόµενο επίδοµα ενοικίου δεν υπερβαίνει µη-
νιαίως τα εβδοµήντα (70) ευρώ ανά άτοµο και τα διακό-
σια είκοσι (220) ευρώ ανά πολυµελή οικογένεια.

4. Για τη χορήγηση του επιδόµατος του παρόντος άρ-
θρου απαιτείται η προβλεπόµενη από τις οικείες διατά-
ξεις του νόµου δήλωση και αποδοχή του µισθωτηρίου
συµβολαίου, καθώς και η φορολογική ενηµερότητα των
εκµισθωτών. 

5. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι αφορολόγη-
το και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε εί-
δους κρατήσεις, δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
προς πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισο-
δηµατικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης πα-
ροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της
επιδότησης µπορεί να συµψηφίζεται µε βεβαιωµένες και
ρυθµισµένες οφειλές προς το Δηµόσιο και τους ασφαλι-
στικούς οργανισµούς.

Άρθρο 3
Επιδότηση σίτισης σε νοικοκυριά

1. Χορηγείται για το έτος 2015 επιδότηση σίτισης σε
φυσικά πρόσωπα που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας.

2. Για τη χορήγηση της επιδότησης σίτισης, λαµβάνε-
ται υπ’ όψιν το σύνολο των εισοδηµάτων των δικαιού-
χων, από κάθε πηγή. Δικαιούχοι που δεν υποχρεούνται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του νόµου σε υπο-
βολή δηλώσεως εισοδήµατος στη Φορολογική Αρχή, κα-
θώς και άνεργοι που δεν λαµβάνουν πλέον επίδοµα α-
νεργίας υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο
των εισοδηµάτων τους.

3. Η επιδότηση σίτισης παρέχεται µε εκπτωτικά κουπό-
νια ή άλλον ηλεκτρονικό τρόπο για την προµήθεια ειδών
σίτισης.

Άρθρο 4

Στις παροχές των άρθρων 1 έως 3 δεν υπάγονται όσοι
ήδη ωφελούνται από προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Τα-
µείου Βοηθείας για τους Απόρους και από το θεµατικό
στόχο 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµ-
µάτων.

Άρθρο 5
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζο-
νται τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαι-
ούχων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβο-
λής τους, οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες ε-
λέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, οι συµπράξεις
µε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και κάθε άλ-
λη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων των
άρθρων 1 έως 4. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α.  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ-
ΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΥ.Σ.Οι.Π.)

Άρθρο 6

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

Άρθρο 7
Αρµοδιότητες ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. 

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

γειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της απο-
τελεσµατικότητας της εθνικής στρατηγικής, µε ιδιαίτερη
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έµφαση στο συντονισµό των ελεγκτικών σωµάτων και
την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών τους και παρέ-
χει σχετικές οδηγίες και συστάσεις.
β. Ορίζεται ως η αρµόδια αρχή για το συντονισµό της

καταπολέµησης της απάτης (AFCOS) σύµφωνα µε την
παραγράφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισµού (EE,
ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου της 11ης Σεπτεµβρίου 2013 (ΕΕ
L248).
γ. Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα

και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών
για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προ-
γραµµάτων - στρατηγικών σχεδίων, την ανταλλαγή βέλ-
τιστων πρακτικών και τη λήψη τεχνικής βοήθειας για την
καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης.
δ. Αίρει συγκρούσεις και επιλύει ζητήµατα επικαλύψε-

ων αρµοδιοτήτων µεταξύ υπηρεσιών ή φορέων που ε-
µπλέκονται στην καταπολέµηση της διαφθοράς, προτεί-
νοντας τις σχετικές λύσεις για την αποτελεσµατική επί-
λυσή τους. 

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

Άρθρο 8

Στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Δια-
φθοράς µεταφέρονται, µε τις αρµοδιότητες, υπηρεσίες
και δοµές τους:
α. Το Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκη-

σης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
β. Το Σώµα Επιθεωρητών Δηµοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.).

Άρθρο 9
Οργάνωση της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.

Στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Δια-
φθοράς λειτουργούν τα εξής γραφεία: α) Γραφείο συ-
ντονισµού δράσης και επιχειρησιακού σχεδιασµού του
Σώµατος Δίωξης Οικονοµικών Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.), β)
Γραφείο συντονισµού δράσης και επιχειρησιακού σχε-
διασµού της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας, γ)
Γραφείο συντονισµού δράσης και επιχειρησιακού σχε-
διασµού των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουρ-
γείων, και δ) Γραφείο συντονισµού δράσης και επιχειρη-
σιακού σχεδιασµού του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.. Τα Γραφεία Συντονι-
σµού στελεχώνονται µε µετατασσόµενους ή αποσπώµε-
νους µόνιµους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του
Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων
του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε α-
πόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση
από κάθε άλλη διάταξη νόµου. Η απόσπαση διαρκεί τρία
(3) χρόνια και µπορεί να παραταθεί για µία ακόµη τριετία.
Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγµατικός
χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του
θέση για κάθε συνέπεια. Με απόφαση του Υπουργού Ε-
πικρατείας ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταµένων των
Γραφείων Συντονισµού εκ του µετατασσόµενου ή απο-

σπώµενου προσωπικού.
Στη Γενική Γραµµατεία λειτουργούν, επίσης, σύµφωνα

µε τις κείµενες διατάξεις:
α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
β. Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
γ. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
δ. Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)
ε. Γραφείο Διοικητικής-Οικονοµικής Υποστήριξης.

Άρθρο 10
Σχέδια συντονισµένων δράσεων

Η Αρχή για την Καταπολέµηση της Νοµιµοποίησης Ε-
σόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρη-
µατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώ-
σεων Περιουσιακής Κατάστασης, ο Γενικός Επιθεωρητής
Δηµόσιας Διοίκησης, ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Ε-
γκλήµατος και ο Εισαγγελέας Εγκληµάτων Διαφθοράς
εντάσσουν τη δράση τους στα σχέδια συντονισµένων ε-
νεργειών, τα οποία εκπονεί η Γενική Γραµµατεία, συµ-
βάλλουν, δε, µε τις ενέργειές τους, στην υλοποίηση ελε-
γκτικών προγραµµάτων δράσης για την καταπολέµηση
της διαφθοράς στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής. 

Άρθρο 11

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

Άρθρο 12

1. Ο αρµόδιος για την καταπολέµηση της διαφθοράς
και του οικονοµικού εγκλήµατος Υπουργός Επικρατείας:
α. Καταρτίζει συντονισµένα προγράµµατα δράσης και

ελέγχει την υλοποίησή τους από τους ελεγκτικούς και
διωκτικούς µηχανισµούς και τα σώµατα της Διοίκησης.
β. Ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονοµικής Α-

στυνοµίας, του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµα-
τος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των
Υπουργείων, του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υ-
γείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και συντονίζει και επο-
πτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των
ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέρ-
γεια συντονισµένων ή επιµέρους ελέγχων και διορίζει α-
πό κοινού µε τους συναρµόδιους Υπουργούς τον Ειδικό
Γραµµατέα Σ.Δ.Ο.Ε. και τους επικεφαλής των Υπηρε-
σιών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.
γ. Εκπροσωπεί την Κυβέρνηση σε διεθνείς οργανι-

σµούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης ή άλλων κρατών για ζητήµατα συνεργασίας για την
καταπολέµηση της διαφθοράς και του οικονοµικού ε-
γκλήµατος.

2. Ειδικά σε περιπτώσεις καταπολέµησης της διαφθο-
ράς, ο Ειδικός Γραµµατέας του Σ.Δ.Ο.Ε. και ο Διευθυ-
ντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλη-
νικής Αστυνοµίας ενεργούν αποκλειστικά σύµφωνα µε
τις εντολές του, κατά την παράγραφο 1, Υπουργού Επι-
κρατείας. 
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Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές και υποστηρικτικές ρυθµίσεις

Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Επικρατείας και
των κατά περίπτωση συναρµόδιων υπουργών ρυθµίζο-
νται θέµατα που αφορούν το συντονισµό της δράσης,
την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση ελεγκτι-
κών ενεργειών, τη δηµιουργία επιτελικού σχεδιασµού,
τον καθορισµό των προτεραιοτήτων, τη διαµόρφωση και
ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου και κάθε άλλο ζήτη-
µα για τον καλύτερο συντονισµό δράσεων και την απο-
τελεσµατικότερη καταπολέµηση της διαφθοράς. Για τις
συντονισµένες δράσεις των ελεγκτικών µηχανισµών που
υπάγονται ή συντονίζονται από τη Γενική Γραµµατεία,
εκπονείται ενιαίος προϋπολογισµός δαπανών και καθο-
ρίζονται η αναγκαία στελέχωσή τους και συµµετοχή
τους σε συντονισµένες ενιαίες επιχειρήσεις, καθώς και
ο απαιτούµενος εξοπλισµός τους. 

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

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

Άρθρο 15

Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΓ΄, του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), που αφορούν τη σύσταση θέ-
σης και τη λειτουργία Εθνικού Συντονιστή για την Κατα-
πολέµηση της Διαφθοράς, όπως ισχύουν, καταργούνται.

Άρθρο 16
Γενική Γραµµατεία ΚΥ.Σ.Οι.Π.

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης συνιστάται για την υπο-
βοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικο-
νοµικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.Οι.Π.) Γενική Γραµµατεία και θέ-
ση Γενικού Γραµµατέα µε βαθµό α΄ της κατηγορίας ειδι-
κών θέσεων που προΐσταται αυτής. 
Με το ανωτέρω διάταγµα, καθορίζεται η διάρθρωση

της Γραµµατείας σε διευθύνσεις και τµήµατα, ο αριθµός
και οι ειδικότητες του προσωπικού αυτής και κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα. Οι θέσεις του προσωπικού της Γενικής
Γραµµατείας πληρούνται µε απόφαση του Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης µε µετατάξεις και αποσπάσεις µονίµων
υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων του Δηµο-
σίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και µε διορισµό
µετακλητών ειδικών συµβούλων και συνεργατών.

Άρθρο 17

Το σύνολο των µετατασσόµενων, αποσπώµενων και
διοριζόµενων υπαλλήλων στις αναφερόµενες στον πα-
ρόντα νόµο Γενικές Γραµµατείες για την Καταπολέµηση
της Διαφθοράς και ΚΥ.Σ.Οι.Π. δεν µπορεί να υπερβαίνει

τους τριάντα (30) για καθεµία εξ αυτών, εκ των οποίων ο
αριθµός των µετακλητών ειδικών συµβούλων και συνερ-
γατών δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15).

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥ-
ΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 18
Ρυθµίσεις θεµάτων ΚΕ.Ν.Ε.

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

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

Άρθρο 19
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα

της Κυβέρνησης

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

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

Άρθρο 20
Άσκηση αρµοδιοτήτων ΚΕ.Ν.Ε.

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1299/1982, όπως κωδι-
κοποιήθηκε ως παράγραφος 2 του άρθρου 85 του Κώδικα
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), καταργείται.

Άρθρο 21
Θέσεις αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

ανά Υπουργείο

Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1558/1985, όπως κωδι-
κοποιήθηκε ως παράγραφος 4 του άρθρου 47 του Κώδικα
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), καταργείται.
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Άρθρο 22
Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων

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

«Άρθρο 25Α
Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων

1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται από µία (1) θέση µε-
τακλητού αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα µε βαθµό β΄
της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Στα Υπουργεία που προ-
έκυψαν από συγχώνευση µε το π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), συ-
νιστώνται θέσεις µετακλητών αναπληρωτών γενικών
γραµµατέων, ιδίου βαθµού και κατηγορίας, αντίστοιχες
του αριθµού των συγχωνευοµένων Υπουργείων. 
Οι αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς διορίζονται και

παύονται µε κοινή απόφαση του αρµοδίου Υπουργού και
Αναπληρωτή Υπουργού. Με την ίδια απόφαση, καθορίζο-
νται και οι αρµοδιότητες των Αναπληρωτών Γενικών
Γραµµατέων, εκ των αρµοδιοτήτων των Γενικών Γραµµα-
τέων του Υπουργείου.

2. Στις θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων επι-
τρέπεται, κατά τις κείµενες διατάξεις, ο διορισµός υπαλ-
λήλων και λειτουργών του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
είχε οριοθετηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6
του ν. 1256/1982 (Α΄ 65) και τις µεταγενέστερες συ-
µπληρώσεις του, πριν από την τροποποίησή του µε το
άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), ανεξάρτητα από τη
σχέση µε την οποία υπηρετούν σε αυτόν. Ο χρόνος υπη-
ρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται
για όλες τις συνέπειες ως πραγµατική υπηρεσία στην
οργανική τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής τους α-
πό τις παραπάνω θέσεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη
θέση που κατείχαν πριν από το διορισµό τους.

3. Για την εξυπηρέτηση των Αναπληρωτών Γενικών
Γραµµατέων Υπουργείων στην άσκηση των καθηκόντων
τους συνιστάται για κάθε τέτοια θέση µία (1) θέση διοι-
κητικού υπαλλήλου και µία (1) θέση ειδικού συµβούλου ή
ειδικού συνεργάτη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισµένου χρόνου. 
Η πλήρωση των θέσεων της παραγράφου αυτής γίνε-

ται µε απόσπαση από θέσεις του Δηµοσίου ή νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του δη-
µόσιου τοµέα.»

Άρθρο 23
Στελέχωση πολιτικών γραφείων Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985,
όπως κωδικοποιήθηκαν ως παράγραφοι 2 και 3 του άρ-
θρου 55 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), αντικαθί-
στανται ως ακολούθως:

«2. Στα πολιτικά γραφεία, που συνιστώνται κατά την
προηγούµενη παράγραφο, συνιστώνται οι εξής θέσεις:
α) Σε κάθε γραφείο Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουρ-

γού τέσσερις (4) θέσεις µετακλητών διοικητικών υπαλ-
λήλων και τρεις (3) ενιαίες θέσεις για ειδικούς συµβού-
λους και ειδικούς συνεργάτες.
β) Σε κάθε γραφείο Υφυπουργού τρεις (3) θέσεις µετα-

κλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) ενιαίες θέ-
σεις ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών.

3. Στα πολιτικά γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβέρνη-
σης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξε-
ων και χωρίς χρονικό περιορισµό, µε απόφαση του µέ-
λους της Κυβέρνησης στο οποίο υπάγεται το γραφείο
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, η απόσπα-
ση µέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του Δηµοσίου ή νοµικού
προσώπου του δηµόσιου τοµέα. Για τα πολιτικά γραφεία
των Υφυπουργών την απόφαση υπογράφει ο οικείος Υ-
πουργός.
Η απόσπαση γίνεται σε προσωρινές οµοιόβαθµες θέ-

σεις που συνιστώνται κατά περίπτωση µε την πράξη από-
σπασης για όσο χρόνο ο υπάλληλος που αποσπάται προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του στο αντίστοιχο πολιτικό γρα-
φείο.
Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως

χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώ-
µενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.»

Άρθρο 24

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

τρίτο, τέταρτο και πέµπτο ως εξής:
«Στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, Αντιπροέ-

δρων της Κυβέρνησης και Υπουργών επιτρέπεται η ανά-
θεση καθηκόντων ειδικού συµβούλου για ορισµένο χρο-
νικό διάστηµα και συγκεκριµένα αντικείµενα, καθ’ υπέρ-
βαση του οριζόµενου ανώτατου αριθµού ειδικών συµ-
βούλων και συνεργατών. Οι ειδικοί σύµβουλοι του προη-
γουµένου εδαφίου προσλαµβάνονται µε αντίστοιχες α-
ποφάσεις του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της Κυ-
βέρνησης ή των αρµοδίων Υπουργών και δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ειδικοί αυτοί σύµ-
βουλοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαµβάνουν µισθό,
αποζηµίωση ή άλλη οικονοµική απολαβή εκτός των οδοι-
πορικών τους.»

Άρθρο 25
Διοικητική υποστήριξη Γενικών Γραµµατέων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 30 του
ν. 1558/1985, όπως κωδικοποιήθηκε ως παρ. 13 του άρ-
θρου 55 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«9. Για την εξυπηρέτηση των Γενικών Γραµµατέων Υ-
πουργείων και των Γενικών Γραµµατέων που προΐστα-
νται Γενικών Γραµµατειών στην άσκηση των καθηκόντων
τους συνιστώνται σε κάθε αντίστοιχη θέση δύο (2) θέ-
σεις διοικητικών υπαλλήλων.» 

Άρθρο 26
Θέσεις προϊσταµένων γραφείων της Γενικής 

Γραµµατείας της Κυβέρνησης

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
32/2004 (Α΄ 28), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 5 του π.δ. 17/2009 (Α΄ 33) και κωδικοποιήθη-
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κε ως περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 81 του Κώδι-
κα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«β) Στις λοιπές θέσεις προϊσταµένων είτε µε διορισµό,
είτε µε ανάθεση καθηκόντων σε ειδικό σύµβουλο, ειδικό
συνεργάτη ή σε µετακλητό υπάλληλο της Γενικής Γραµ-
µατείας της Κυβέρνησης, είτε µε απόσπαση από θέση
του Δηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, ε-
φόσον κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι..
Η κατοχή θέσης προϊσταµένου των περιπτώσεων α΄

και β΄ δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου
ελευθέριου επαγγέλµατος.»

Άρθρο 27
Μετονοµασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας

Το άρθρο 5 του π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:

«Άρθρο 5
Μετονοµασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας µετονοµάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο 28

Κατάργηση Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και
Προβολής, µεταφορά των Υπηρεσιών της στη Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης και µετονοµασία της Γενικής

Γραµµατείας Ενηµέρωσης σε Γενική Γραµµατεία
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας

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

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

3. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού της καταργούµε-
νης Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Προβολής µε-
ταφέρονται στον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατεί-
ας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 29
Ρύθµιση επειγόντων θεµάτων µεταφοράς µαθητών

1. Συµβάσεις µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους
2014-2015, οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε την περί-
πτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 (Α΄
147) και µε τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου δεκά-
του εβδόµου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194) και ευρίσκονταν

σε ισχύ στις 28 Φεβρουαρίου 2015, παρατείνονται αυτο-
δικαίως µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδα-
φίου της παρ. 1.α. του άρθρου 49 του ν. 4274/2014.

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

«Δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων, οι
οποίες πραγµατοποιούνται από την έναρξη του σχολι-
κού έτους 2014-2015 (11.9.2014) µέχρι τη σύναψη της
οικείας σύµβασης µεταφοράς και πάντως όχι πέραν της
λήξης του σχολικού έτους 2014-2015, καταβάλλονται
νόµιµα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει µε
σχετική πράξη του την εκτέλεση της µεταφοράς των µα-
θητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι
σύµφωνο µε τους όρους και το περιεχόµενο της οικείας
σύµβασης µεταφοράς µαθητών του ιδίου σχολικού έ-
τους.»

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

«Εάν η µεταφορά των µαθητών της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµοσίων σχολείων δεν
είναι εφικτή για το σχολικό έτος 2014-2015 µε δηµόσια
συγκοινωνία ή µε ίδια µέσα των Περιφερειών και των
Δήµων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, επιτρέπεται
κατ’ εξαίρεση και έπειτα από σύµφωνη γνώµη επιτρο-
πής, στην οποία µετέχει από ένας εκπρόσωπος της οι-
κείας περιφερειακής ενότητας, της πρωτοβάθµιας αυτο-
διοίκησης και του οικείου οργανισµού δηµόσιας συγκοι-
νωνίας υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ή του αρ-
µόδιου κατά περίπτωση Αντιπεριφερειάρχη, η υπέρβαση
των χιλιοµετρικών αποστάσεων που τίθενται στην υπ’ α-
ριθµ. 24001/11.6.2013 κ.υ.α., όπως ισχύει, υπό την προϋ-
πόθεση ότι το συνολικό κόστος της µεταφοράς µαθητών
σε ολόκληρη αθροιστικά την Περιφέρεια δεν υπερβαίνει
το αντίστοιχο της περσινής σχολικής χρονιάς και στο
πλαίσιο των οριζοµένων µε τις υπ’ αριθµ. 30844/
31.7.2013 (Β΄ 1897) και 29531/2014 (Β΄ 2060) κοινές υ-
πουργικές αποφάσεις.»

4. Δαπάνες µεταφοράς µαθητών που πραγµατοποιή-
θηκαν κατά το πρώτο δίµηνο του οικονοµικού έτους
2014, κατά παρέκκλιση των κειµένων περί δεσµεύσεως
πιστώσεων διατάξεων, µπορεί να εκκαθαριστούν και να
πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περι-
φερειών τρέχοντος οικονοµικού έτους, τηρουµένων των
λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας
αυτών.

Άρθρο 30
Παροχές ασθένειας σε είδος για ανέργους,

υποαπασχολούµενους κ.λπ.

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

«Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα µέλη
οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο
33, για την περίοδο από 1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύ-
πτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε
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είδος, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πε-
νήντα (50) ηµέρες ασφάλισης είτε το προηγούµενο ηµε-
ρολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο,
χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατοποι-
ήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του δε-
καπενταµήνου.»

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

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

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

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

«Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης µε την επωνυµία «Ε-
ΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και
τα µέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο
33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179) για την περίοδο από
1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση
της συµπλήρωσης των απαιτούµενων ηµερών ασφάλι-
σης.
Οι εργαζόµενοι των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, καθώς

και τα µέλη οικογένειάς τους που αναφέρονται στο άρ-
θρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), για την περίοδο από
1.3.2015 έως 29.2.2016 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ.
για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση
της συµπλήρωσης των απαιτούµενων ηµερών ασφάλι-
σης.»

Άρθρο 31
Παράταση προθεσµιών για αιτήσεις αναγνώρισης

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

1. Η προβλεπόµενη στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου
248 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) αποκλειστική προθεσµία
υποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης
σε προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας ως σχολικού φύ-

λακα παρατείνεται για τρείς (3) µήνες από τη λήξη της.
2. Οι προβλεπόµενες στις παραγράφους 1 και 2 του

άρθρου 119 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) προθεσµίες παρα-
τείνονται έως 30.6.2015. 

Άρθρο 32

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

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. Δραγασάκης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. Βούτσης Α. Μπαλτάς

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Π. Λαφαζάνης Γ. Βαρουφάκης 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Π. Σκουρλέτης Π. Κουρουµπλής

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
Ν. Παππάς Π. Νικολούδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Γ. Σταθάκης Γ. Κατρούγκαλος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Θ. Δρίτσας Δ. Μάρδας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Θ. Φωτίου Δ. Στρατούλης
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Αριθµ. 2 / 1 / 2015 

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρί-
σης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητι-
κών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 

Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου, το οποίο αποτελείται
από τρία (3) Κεφάλαια, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Με τις διατάξεις του εν λόγω Κεφαλαίου θεσπίζονται
µέτρα για την ανακούφιση οικονοµικά αδύνατων φυσι-
κών προσώπων και νοικοκυριών της κοινωνίας. Ειδικότε-
ρα:

1.α. Παρέχεται, για το έτος 2015, δωρεάν ποσότητα η-
λεκτρικού ρεύµατος έως 300 kwh µηνιαίως, για τις ανά-
γκες της κύριας κατοικίας νοικοκυριών που διαβιούν σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Σε περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η παροχή είχε

διακοπεί έως και την 31.1.2015, η παροχή επανασυνδέε-
ται ατελώς και χωρίς καµία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθε-
σµες οφειλές δύναται να ρυθµιστούν.
β. Η χρηµατική αξία των παραπάνω παροχών δεν συ-

νυπολογίζεται ως προς την πλήρωση προϋποθέσεων λή-
ψης οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοι-
ακού χαρακτήρα που χορηγείται βάσει εισοδηµατικών
κριτηρίων.
γ. Με σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργεί-

ου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρόχων
ηλεκτρικής ενέργειας θα συµφωνούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών. 

(άρθρο 1)
2.α. Χορηγείται επίδοµα ενοικίου σε έως 30.000 νοικο-

κυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και
δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο ακίνητο ε-
ντός του δήµου της κύριας κατοικίας τους. Η παροχή χο-
ρηγείται για το έτος 2015 και δύναται να ανανεωθεί για
το έτος 2016, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόµενες
προϋποθέσεις.
β. Το παρεχόµενο επίδοµα ενοικίου δεν θα υπερβαίνει

µηνιαίως τα εβδοµήντα (70) ευρώ ανά άτοµο και τα δια-
κόσια είκοσι (220) ευρώ ανά πολυµελή οικογένεια, συ-
µπεριλαµβανοµένου του προβλεποµένου ΦΠΑ.
γ. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι αφορολόγη-

το και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οιουδήποτε είδους
κρατήσεις, δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς
πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµα-
τικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της επιδό-
τησης µπορεί να συµψηφίζεται µε βεβαιωµένες και ρυθ-
µισµένες οφειλές προς το Δηµόσιο και τους ασφαλιστι-
κούς οργανισµούς. (άρθρο 2)

3. Χορηγείται επίσης, για το έτος 2015 επιδότηση σίτι-
σης σε φυσικά πρόσωπα που διαβιούν σε συνθήκες α-

κραίας φτώχειας. Για τη χορήγηση της επιδότησης σίτι-
σης, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των εισοδηµάτων
των δικαιούχων, από κάθε πηγή.  (άρθρο 3)

4.α. Εξαιρούνται από τις προαναφερόµενες παροχές
όσοι ήδη ωφελούνται από προγράµµατα του Ευρωπαϊ-
κού Ταµείου Βοηθείας για τους απόρους και από το θε-
µατικό στόχο 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων.
β. Παρέχεται εξουσιοδότηση στους συναρµόδιους Υ-

πουργούς να καθορίσουν µε απόφασή τους, τα εισοδη-
µατικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, τα α-
παιτούµενα δικαιολογητικά, το χρόνο υποβολής τους,
τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου
και πιστοποίησης των δικαιούχων, τις συµπράξεις µε φο-
ρείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και κάθε άλλη λε-
πτοµέρεια για την υλοποίηση των προαναφερόµενων.

(άρθρα 4 και 5)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Με τις διατάξεις του εν λόγω Κεφαλαίου ρυθµίζονται
οργανωτικής φύσεως ζητήµατα. Ειδικότερα:

1.α. Συνιστάται Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέ-
µηση της Διαφθοράς ως δηµόσια υπηρεσία που υπάγεται
στον Υπουργό Επικρατείας και θέση Γενικού Γραµµατέα
µε βαθµό α΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων που
προΐσταται αυτής. 
β. Καθορίζονται οι αρµοδιότητες της ανωτέρω νέας

Γενικής Γραµµατείας, η οποία ορίζεται ως η αρµόδια αρ-
χή για το συντονισµό της καταπολέµησης της απάτης
(AFCOS) σύµφωνα µε την παραγράφου 4 του άρθρου 3
του Κανονισµού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
Σεπτεµβρίου 2013.
γ. Στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της

Διαφθοράς µεταφέρονται, µε τις αρµοδιότητες, υπηρε-
σίες και δοµές τους: αα) το Σώµα Επιθεωρητών-Ελε-
γκτών Δηµόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και ββ) το Σώµα
Επιθεωρητών Δηµοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.). 

(άρθρα 6 – 8)
2.α. Στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της

Διαφθοράς λειτουργούν Γραφεία Συντονισµού δράσης
και επιχειρησιακού σχεδιασµού: i) του Σώµατος Δίωξης
Οικονοµικών Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.),ii) της Διεύθυνσης
Οικονοµικής Αστυνοµίας, iii) των Μονάδων Εσωτερικού
Ελέγχου των Υπουργείων, και iv) του Σώµατος Επιθεω-
ρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.). Τα
Γραφεία αυτά στελεχώνονται µε µετατασσόµενους ή α-
ποσπώµενους µόνιµους υπαλλήλους ή υπαλλήλους
Ι.Δ.Α.Χ. του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοι-
πών φορέων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα, µε απόφαση των συναρµοδίων Υπουργών, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόµου. Η απόσπαση
διαρκεί τρία χρόνια και µπορεί να παραταθεί για µία ακό-
µη τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως πραγ-
µατικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανι-
κή του θέση για κάθε συνέπεια. 
β. Στη Γενική Γραµµατεία λειτουργούν επίσης, σύµφω-

να µε τις κείµενες διατάξεις:
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
- Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
- Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
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- Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)
- Γραφείο Διοικητικής - Οικονοµικής Υποστήριξης.  

(άρθρο 9)
3.α. Προβλέπεται ο τρόπος συνεργασίας της ανωτέρω

Γενικής Γραµµατείας µε την Αρχή για την Καταπολέµηση
της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστη-
ριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, τον
Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, τον Εισαγγε-
λέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και Εισαγγελέα Εγκληµά-
των Διαφθοράς.
β. Επίσης, η εν λόγω Γενική Γραµµατεία συνεργάζεται

µε τον Συνήγορο του Πολίτη και κάθε άλλη αρχή, υπηρε-
σία, δοµή και ελεγκτικό µηχανισµό αρµόδιο για την κα-
ταπολέµηση της διαφθοράς στο δηµόσιο και ιδιωτικό το-
µέα. 
γ. Εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες του Υπουργού Επι-

κρατείας για την καταπολέµηση της διαφθοράς και του
οικονοµικού εγκλήµατος, µεταξύ των οποίων προβλέπε-
ται ο επιχειρησιακός έλεγχος της Οικονοµικής Αστυνο-
µίας, του Σ.Δ.Ο.Ε. και του Σ.Ε.Υ.Υ.Π..       (άρθρα 10 – 12)

4.α. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Επικρατείας
και των κατά περίπτωση συναρµοδίων υπουργών ρυθµί-
ζονται θέµατα που αφορούν το συντονισµό της δράσης,
την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση ελεγκτι-
κών ενεργειών, τη δηµιουργία επιτελικού σχεδιασµού
κ.λπ.. Για τις συντονισµένες δράσεις των ελεγκτικών µη-
χανισµών που υπάγονται ή συντονίζονται από την Γενική
Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς, εκ-
πονείται ενιαίος προϋπολογισµός δαπανών και καθορί-
ζονται η αναγκαία στελέχωσή τους και συµµετοχή τους
σε συντονισµένες ενιαίες επιχειρήσεις, καθώς και ο α-
παιτούµενος εξοπλισµός τους. 
β. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από

πρόταση του Υπουργού Επικρατείας εξειδικεύεται η διοι-
κητική δοµή της ανωτέρω Γενικής Γραµµατείας, καθορί-
ζεται η κατανοµή αρµοδιοτήτων και ρυθµίζεται κάθε άλ-
λο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της. 

(άρθρα 13 – 14)
5. Οι διατάξεις της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου

του ν. 4152/2013, σχετικά µε τη σύσταση θέσης και τη
λειτουργία Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέµηση
της Διαφθοράς, καταργούνται. (άρθρο 15)

6.α. Προβλέπεται η σύσταση µε προεδρικό διάταγµα
που εκδίδεται µε πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβέρ-
νησης, Γενικής Γραµµατείας για την υποβοήθηση του έρ-
γου του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτι-
κής (ΚΥ.Σ.Οι.Π), καθώς και θέσης Γενικού Γραµµατέα µε
βαθµό α΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων που προΐστα-
ται αυτής. 
β. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα, καθορίζεται η

διάρθρωση της Γραµµατείας σε διευθύνσεις και τµήµατα,
ο αριθµός και οι ειδικότητες του προσωπικού αυτής και
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Οι θέσεις του προσωπικού
της Γενικής Γραµµατείας πληρούνται µε απόφαση του Α-
ντιπροέδρου της Κυβέρνησης µε µετατάξεις και αποσπά-
σεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. του Δη-
µοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπών φορέων
του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και µε
διορισµό µετακλητών ειδικών συµβούλων και συνεργα-
τών. 
(άρθρο 16)

7. Το σύνολο των µετατασσόµενων, αποσπώµενων και
διοριζόµενων υπαλλήλων στις συνιστώµενες µε τον πα-

ρόντα νόµο Γενικές Γραµµατείες για την Καταπολέµηση
της Διαφθοράς και την υποβοήθηση του έργου του
ΚΥ.Σ.Οι.Π. δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30)
για κάθε µία εξ’ αυτών, εκ των οποίων ο αριθµός των µε-
τακλητών ειδικών συµβούλων και συνεργατών δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τους δέκα πέντε (15).          (άρθρο 17)

8. Η απόφαση του Πρωθυπουργού, αναφορικά µε τα
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Νοµο-
παρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ) και της Κεντρικής
Επιτροπής Κωδικοποίησης (ΚΕΚ), καθώς και του τρόπου
και του ύψους αµοιβής των µελών τους, εκδίδεται χωρίς
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης. Η εν λόγω αρµοδιότητα, του Πρωθυ-
πουργού, εξαιρουµένων των µισθολογικών θεµάτων, επι-
τρέπεται µε απόφασή του, να µεταβιβάζεται στον Γενικό
Γραµµατέα της Κυβέρνησης. (άρθρα 18 – 20)

9. Αίρεται ο ισχύον περιορισµός για τη σύσταση µέχρι
τριών (3) συνολικά θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών ανά Υπουργείο. (άρθρο 21)

10.α. Συνιστάται σε κάθε Υπουργείο από µία (1) θέση
µετακλητού Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα µε βαθµό
β΄ της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ειδικά δε για τα Υ-
πουργεία που προέκυψαν από συγχώνευση, συνιστώνται
θέσεις αντίστοιχες του αριθµού των συγχωνευόµενων
Υπουργείων. Ο συνολικός αριθµός των εν λόγω θέσεων
κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης ανέρχεται σε
δεκαοκτώ (18). 
β. Ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε τη διαδικασία και

τις προϋποθέσεις διορισµού των Αναπληρωτών Γενικών
Γραµµατέων. 
γ. Σε κάθε θέση αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα Υ-

πουργείου, συνιστάται µία θέση (1) θέση διοικητικού υ-
παλλήλου και µια (1) θέση ειδικού συµβούλου ή ειδικού
συνεργάτη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου (Ι.ΔΟ.Χ.), οι οποίες καλύπτονται µε από-
σπαση προσωπικού από το Δηµόσιο, ή Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ν.Π.Ι.Δ. του δηµόσιου τοµέα. (άρθρο 22) 

11.α. Μειώνεται κατά µία (1), ο αριθµός των θέσεων
των µετακλητών διοικητικών υπαλλήλων σε καθένα από
τα γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υ-
φυπουργών, καθώς και ο αριθµός των ενιαίων θέσεων ει-
δικών συµβούλων και συνεργατών που συνιστώνται σε
καθένα από τα γραφεία Υπουργών, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985. 
β. Αυξάνεται κατά πέντε (5) και ανέρχεται συνολικά σε

δέκα (10), ο αριθµός των υπαλλήλων που επιτρέπεται να
αποσπάται από το Δηµόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ. σε πολιτικά
γραφεία αντιπροέδρων Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυ-
πουργών, ενώ η δυνατότητα αυτή επεκτείνεται και για τα
γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών. 
γ. Συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις διοικητικών υπαλ-

λήλων και τρεις (3) θέσεις ειδικών συµβούλων και συ-
νεργατών στα γραφεία των Υπουργών Επικρατείας. 
δ. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικού συµβού-

λου για ορισµένο χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένα α-
ντικείµενα, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόµενου ανώτα-
του αριθµού ειδικών συµβούλων και συνεργατών στα πο-
λιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης και Υπουργών. Το εν λόγω προσωπικό υπη-
ρετεί εθελοντικά και δεν λαµβάνει οποιοδήποτε µισθό,
αµοιβή ή αποζηµίωση, πλην των οδοιπορικών εξόδων. 
ε. Μειώνεται κατά µία (1), ο αριθµός των θέσεων των

διοικητικών υπαλλήλων που συνιστώνται σε καθένα από
τα γραφεία Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και Γενι-
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κών Γραµµατέων που προΐστανται Γενικών Γραµµατειών. 
στ. Επανακαθορίζεται ο τρόπος πλήρωσης των θέσε-

ων προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµ-
µατείας της Κυβέρνησης. (άρθρα 23 – 26) 

12. Η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε-
ταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Ερ-
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, όπως αυτά (Υπουργεία) µετονοµάζονται µε τις
προτεινόµενες διατάξεις. (άρθρο 27) 

13. Καταργείται η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και
Προβολής και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραµµατέα, οι
αρµοδιότητες της οποίας ασκούνται εφεξής από τη Γενι-
κή Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας (όπως αυ-
τή µετονοµάζεται µε τις προτεινόµενες διατάξεις). Σε
αυτήν µεταφέρονται τα όργανα, οι θέσεις προσωπικού
µε τους εποπτευόµενους φορείς, καθώς και οι σχετικές
πιστώσεις της καταργούµενης γραµµατείας. 

(άρθρο 28)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ρυθµίζονται κυ-
ρίως ζητήµατα για τη µεταφορά µαθητών και για τη πα-
ράταση της χορήγησης ασφαλιστικών παροχών σε συ-
γκεκριµένες κατηγορίες ασφαλισµένων. Ειδικότερα:

1. Ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε τη µεταφορά µα-
θητών και συγκεκριµένα ορίζονται τα εξής: 
α. Παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι τη λήξη του τρέ-

χοντος σχολικού έτους, οι συµβάσεις µεταφοράς µαθη-
τών σχολικού έτους 2014-2015 που βρίσκονται σε ισχύ
την 28.2.2015 και έχουν συναφθεί σύµφωνα µε τους ει-
δικότερους όρους και προϋποθέσεις (εκτέλεση δροµο-
λογίων από προσωρινούς µειοδότες ή κατόπιν πρόχει-
ρου διαγωνισµού ή ανάθεση δροµολογίων µε τη διαδικα-
σία της διαπραγµάτευσης).
β. Τροποποιείται από τότε που ίσχυσε (11.9.2014) η

διάταξη του άρθρου δέκατου έβδοµου του ν. 4286/2014
και ορίζεται ότι, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η µεταφορά
µαθητών για το τρέχον σχολικό έτος καθ’ υπέρβαση των
προβλεπόµενων χιλιοµετρικών αποστάσεων, υπό την
προϋπόθεση ότι, το συνολικό κόστος µεταφοράς µαθη-
τών σε ολόκληρη αθροιστικά την Περιφέρεια (και όχι
στην οικεία περιφερειακή ενότητα) δεν υπερβαίνει το α-
ντίστοιχο της περσινής χρονιάς και στο πλαίσιο των δια-
τάξεων για την κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογι-
σµού των Περιφερειών οικονοµικών ετών 2014 και 2015.
γ. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων περί

δεσµεύσεως υποχρεώσεων διατάξεων, η εκκαθάριση, σε
βάρος του προϋπολογισµού των οικείων Περιφερειών,
δαπανών µεταφοράς µαθητών που πραγµατοποιήθηκαν
κατά το πρώτο δίµηνο του οικονοµικού έτους 2014, τη-
ρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και
κανονικότητας αυτών. (άρθρο 29)

2. Παρατείνονται:
α. Εκ νέου µέχρι τις 29.2.2016 (έληξε 28.2.2015) η κά-

λυψη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθενείας σε εί-
δος των:

- ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
- εργαζοµένων της επιχείρησης µε την επωνυµία «Ε-

ΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 
- εργαζοµένων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, 
καθώς και των µελών των οικογενειών τους, υπό τις

µνηµονευόµενες προϋποθέσεις,
- ανέργων που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 4

του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 όπως ισχύει (άνεργοι ηλι-
κίας άνω των 29 µέχρι 55 ετών). 
Όµοια παράταση δίνεται για τους:
- ασφαλισµένους του Ο.Α.Ε.Ε.,
- ασφαλισµένους του τοµέα µηχανικών του ΕΤΑΑ,
- υπερήλικες ασφαλισµένους του ΟΓΑ,
καθώς και για τα προστατευόµενα µέλη τους, υπό τις

αναφερόµενες προϋποθέσεις.
β. Για ένα έτος και µέχρι τις 29.2.2016, παροχές ασθέ-

νειας σε είδος ασφαλισµένων του Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω
των 30 και έως 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του ε-
παγγέλµατός τους και έχουν κάνει χρήση των διατάξε-
ων της παρ.8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010, υ-
πό τις µνηµονευόµενες προϋποθέσεις. 
γ. Για τρεις (3) µήνες (έληξε 26.2.2014) η προθεσµία υ-

ποβολής αίτησης αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης σε
προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας ως σχολικού φύλα-
κα, του προσωπικού που υπηρετούσε σε θέσεις Σχολι-
κών Φυλάκων, έως την ισχύ του ν. 4172/2013. 
δ. Εκ νέου έως τις 30.6.2015 (έληξαν 28.2.2015) οι

προθεσµίες για την:
- υποχρεωτική ένταξη των τοµέων του Κλάδου Επικου-

ρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του
Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. στο Ε.Τ.Ε.Α.,

- δυνατότητα αυτοδίκαιης µετατροπής των Ταµείων
Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., Τ.Α.Λ.Σ και του Ταµείου Αρωγής Υπαλ-
λήλων Βουλής σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης. 

(άρθρα 30 και 31)

Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα α-
κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Δαπάνη για το τρέχον οικονοµικό έτος, από τη θέ-
σπιση µέτρων ανακούφισης φυσικών προσώπων και νοι-
κοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν µπορεί να εκτιµηθεί διό-
τι εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. Ωστό-
σο, σύµφωνα µε στοιχεία του επισπεύδοντος Υπουργεί-
ου και υπολογιζόµενη σε εννεάµηνη βάση, εκτιµάται ότι
θα ανέλθει στο ύψος των 200.300.000 ευρώ περίπου, η
οποία αναλύεται σε:

- 22.100.000 ευρώ, από την ανάληψη της δαπάνης πα-
ροχής ηλεκτρικής ενέργειας, (άρθρο 1)

- 40.500.000 ευρώ, από τη χορήγηση επιδόµατος ενοι-
κίου, (άρθρο 2)

- 137.700.000 ευρώ, από την επιδότηση σίτισης. 
(άρθρο 3)

2. Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση:
α. δύο νέων Γενικών Γραµµατειών (για την Καταπολέ-

µηση της Διαφθοράς και για την υποβοήθηση του έργου
του ΚΥ.Σ.Οι.Π), το ύψος της οποίας εξαρτάται και θα
προσδιορισθεί από τις προβλεπόµενες κανονιστικές
πράξεις που θα εκδοθούν. Σηµειώνεται ότι η δαπάνη για
τις αποδοχές των δύο νέων Γενικών Γραµµατέων αντιρ-
ροπείται αφενός από την κατάργηση του Εθνικού Συντο-
νιστή για την καταπολέµηση της Διαφθοράς και αφετέ-
ρου από τη συγχώνευση των δύο Γενικών Γραµµατειών
Επικοινωνίας και Προβολής και Ενηµέρωσης σε µία (Γε-
νική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας). Ως
προς τη δαπάνη από τη σύσταση έως εξήντα (60) θέσε-
ων για τις εν λόγω νέες Γενικές Γραµµατείες η προκα-
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λούµενη δαπάνη εκτιµάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό
του 1.000.000 ευρώ, περίπου, ετησίως. Η δαπάνη αυτή
από τις θέσεις δεν θα υφίσταται σε περίπτωση που όλες
οι θέσεις καλυφθούν µε απόσπαση ή µετάταξη υπαλλή-
λων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης µε παράλληλη
µεταφορά ή κατάργηση της θέσης από την Υπηρεσία
προέλευσης. (άρθρα 6 – 17 και 28)
β. Θέσης Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα σε κάθε υ-

πουργείο και την ως εκ τούτου καταβολή αµοιβής σε αυ-
τούς και στο προσωπικό που τους συνεπικουρεί, καθώς
και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των γραφείων
τους. (άρθρο 22)
Με τα σηµερινά δεδοµένα, η δαπάνη αυτή εκτιµάται ό-

τι θα ανέλθει στο ποσό του 1.500.000 ευρώ περίπου ετη-
σίως,
γ.  Θέσεων (4) διοικητικών υπαλλήλων και (3) ειδικών

συµβούλων και συνεργατών στα γραφεία των Υπουργών
Επικρατείας. Η δαπάνη αυτή ανέρχεται στο ποσό των
584.000 ευρώ περίπου ετησίως.

3. Ενδεχόµενη δαπάνη ποσού 54.000.000 ευρώ περί-
που, για το οικονοµικό έτος 2016, από τη δυνατότητα
παράτασης της χορήγησης του επιδόµατος ενοικίου για
ένα (1) ακόµα έτος. (άρθρο 2)

4. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την: 
α. κατάργηση του περιορισµού σύστασης µέχρι τριών

(3) συνολικά θέσεων αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών ανά Υπουργείο (άρθρο 21). Το ύψος της δαπά-
νης εκ της αιτίας αυτής δεν είναι δυνατόν να προσδιορι-
σθεί εκ των προτέρων, 
β. καταβολή αµοιβής στους διοικητικούς υπαλλήλους

που στελεχώνουν τα γραφεία των αναπληρωτών γενι-
κών γραµµατέων, εφόσον αυτοί προέρχονται από φορείς
εκτός Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 22). Το ύψος της δα-
πάνης εκ της αιτίας αυτής δεν είναι δυνατόν να προσδιο-
ρισθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από πραγ-
µατικά περιστατικά, 
γ. αύξηση κατά πέντε (5) του ανώτατου αριθµού των

διοικητικών υπαλλήλων που επιτρέπεται να αποσπώνται
στα γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών
και υφυπουργών [συνολικά µέχρι δέκα (10)], καθώς και
από τη δυνατότητα απόσπασης οµοίως µέχρι δέκα (10)
υπαλλήλων στα γραφεία των Αναπληρωτών Υπουργών
(άρθρο 23). Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής ε-
κτιµάται στο ποσό των 930.000 ευρώ περίπου µε τα ση-
µερινά δεδοµένα, για την καταβολή αµοιβών υπερωρια-
κής απασχόλησης στους ανωτέρω υπαλλήλους, 
δ. καταβολή οδοιπορικών εξόδων στο προσωπικό που

υπηρετεί εθελοντικά στα γραφεία του Πρωθυπουργού,
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και Υπουργών (άρθρο
24). Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής δεν είναι
δυνατόν να προσδιορισθεί εκ των προτέρων, καθόσον ε-
ξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά. 

5. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 205.000 ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού
για τη λειτουργία των γραφείων των Αναπληρωτών Γενι-
κών Γραµµατέων Υπουργείων. (άρθρο 22)

6. Εξοικονόµηση δαπάνης από τη: 
α. µείωση, κατά µία (1), του αριθµού των θέσεων των

µετακλητών διοικητικών υπαλλήλων σε καθένα από τα
γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών, καθώς και του αριθµού των ενιαίων θέσεων ει-
δικών συµβούλων και συνεργατών σε καθένα από τα
γραφεία Υπουργών (άρθρο 23). Το ύψος της εξοικονόµη-
σης εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται συνολικά στο ποσό

των 987.000 ευρώ περίπου µε τα σηµερινά δεδοµένα, και
µόνο στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ήδη χρήση της
διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 α-
ναφορικά µε τη δυνατότητα αύξησης των θέσεων προ-
σωπικού στα εν λόγω γραφεία, 
β.  µείωση κατά µία (1), του αριθµού των θέσεων διοι-

κητικών υπαλλήλων που συνιστώνται για την εξυπηρέτη-
ση των Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και Γενικών
Γραµµατέων που προΐστανται Γενικών Γραµµατειών (άρ-
θρο 25). Το ύψος της εξοικονόµησης εκ της αιτίας αυτής
εκτιµάται στο ποσό των 230.000 ευρώ περίπου ετησίως
συνολικά.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων Περιφερειών
(Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού/φορείς Γενικής Κυβέρνησης) 

Δαπάνη για το οικονοµικό έτος 2015, λόγω της εκκα-
θάρισης δαπανών µεταφοράς µαθητών κατά το α΄ δίµη-
νο του 2014, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι περί δε-
σµεύσεως υποχρεώσεων διατάξεις (άρθρο 29). Η δαπά-
νη αυτή δεν µπορεί να εκτιµηθεί, καθόσον δεν εστάλη-
σαν οικονοµικά στοιχεία από το αρµόδιο Υπουργείο. 

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Δαπάνη από την παράταση της κάλυψης µέχρι
29.2.2016 των παροχών ασθένειας σε είδος των ασφαλι-
σµένων:
α. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των µελών οικογενειών τους, 

(άρθρο 30 παρ. 1)
β. των Ο.Α.Ε.Ε., ΕΤΑΑ και ΟΓΑ, καθώς και των προστα-

τευόµενων µελών τους, (άρθρο 30 παρ. 2)
γ. του Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 30 και µέχρι 65 ετών

που έκαναν χρήση του άρθρου δεύτερου παρ. 8 του
ν. 3845/2010, (άρθρο 30 παρ.3)

δ. των εργαζοµένων της επιχείρησης µε την επωνυµία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και των µελών οικογενειών
τους. (άρθρο 30 παρ. 5)
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονό-

τα (αριθµός δικαιούχων ασφαλισµένων κ.λπ.). 
Σηµειώνεται πάντως ότι για την αρχική κάλυψη των

παροχών ασθενείας σε είδος των υπό β΄ ασφαλισµένων,
η σχετική εφάπαξ δαπάνη είχε υπολογιστεί σε
20.000.000 ευρώ (σχετ. η αριθµ. 70/12/2014 Έκθεσή
µας). 

ΙV. Επί του προϋπολογισµού του ΟΑΕΔ (Ν.Π.Δ.Δ. επι-
χορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).

Δαπάνη 8.050.000 ευρώ περίπου, από την παράταση
της ασφαλιστικής κάλυψης συγκεκριµένων κατηγοριών
ανέργων µέχρι 29.2.2016, µε αντίστοιχη αύξηση των ε-
σόδων του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

(άρθρο 30 παρ. 4) 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 

Η Γενική Διευθύντρια

Σταυρούλα Μηλιάκου

29



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέ-
τρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Δαπάνη για το τρέχον οικονοµικό έτος, από τη θέ-
σπιση µέτρων ανακούφισης φυσικών προσώπων και νοι-
κοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν µπορεί να εκτιµηθεί διό-
τι εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.. Ωστό-
σο, σύµφωνα µε στοιχεία του επισπεύδοντος Υπουργεί-
ου και υπολογιζόµενη σε εννεάµηνη βάση, εκτιµάται ότι
θα ανέλθει στο ύψος των 200.300.000 ευρώ περίπου, η
οποία αναλύεται σε:

- 22.100.000 ευρώ, από την ανάληψη της δαπάνης πα-
ροχής ηλεκτρικής ενέργειας, (άρθρο 1)

- 40.500.000 ευρώ, από τη χορήγηση επιδόµατος ενοι-
κίου, (άρθρο 2)

- 137.700.000 ευρώ, από την επιδότηση σίτισης. 
(άρθρο 3)

2. Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση:
α. Δύο νέων Γενικών Γραµµατειών (για την Καταπολέ-

µηση της Διαφθοράς και για την υποβοήθηση του έργου
του ΚΥ.Σ.Οι.Π.), το ύψος της οποίας εξαρτάται και θα
προσδιορισθεί από τις προβλεπόµενες κανονιστικές
πράξεις που θα εκδοθούν. Σηµειώνεται ότι η δαπάνη για
τις αποδοχές των δύο νέων Γενικών Γραµµατέων αντιρ-
ροπείται αφενός από την κατάργηση του Εθνικού Συντο-
νιστή για την καταπολέµηση της Διαφθοράς και αφετέ-
ρου από τη συγχώνευση των δύο Γενικών Γραµµατειών
Επικοινωνίας και Προβολής και Ενηµέρωσης σε µία (Γε-
νική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας). Ως
προς τη δαπάνη από τη σύσταση έως εξήντα (60) θέσε-
ων για τις εν λόγω νέες Γενικές Γραµµατείες η προκα-
λούµενη δαπάνη εκτιµάται ότι δεν θα υπερβεί το ποσό
του 1.000.000 ευρώ, περίπου, ετησίως. Η δαπάνη αυτή
από τις θέσεις δεν θα υφίσταται σε περίπτωση που όλες
οι θέσεις καλυφθούν µε απόσπαση ή µετάταξη υπαλλή-
λων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης µε παράλληλη
µεταφορά ή κατάργηση της θέσης από την Υπηρεσία
προέλευσης. (άρθρα 6 – 17 και 28)
β. Θέσης αναπληρωτή γενικού γραµµατέα σε κάθε υ-

πουργείο και την ως εκ τούτου καταβολή αµοιβής σε αυ-
τούς και στο προσωπικό που τους συνεπικουρεί, καθώς
και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των γραφείων
τους (άρθρο 22). Με τα σηµερινά δεδοµένα, η δαπάνη
αυτή εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1.500.000
ευρώ περίπου ετησίως.
γ. Θέσεων (4) διοικητικών υπαλλήλων και (3) ειδικών

συµβούλων και συνεργατών στα γραφεία των Υπουργών
Επικρατείας. Η δαπάνη αυτή ανέρχεται στο ποσό των
584.000 ευρώ περίπου ετησίως.

3. Ενδεχόµενη δαπάνη ποσού 54.000.000 ευρώ περί-

που, για το οικονοµικό έτος 2016, από τη δυνατότητα
παράτασης της χορήγησης του επιδόµατος ενοικίου για
ένα (1) ακόµα έτος. (άρθρο 2)

4. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την:
α. κατάργηση του περιορισµού σύστασης µέχρι τριών

(3) συνολικά θέσεων αναπληρωτών υπουργών και υφυ-
πουργών ανά υπουργείο (άρθρο 21). Το ύψος της δαπά-
νης εκ της αιτίας αυτής δεν είναι δυνατόν να προσδιορι-
σθεί εκ των προτέρων, 
β. καταβολή αµοιβής στους διοικητικούς υπαλλήλους

που στελεχώνουν τα γραφεία των αναπληρωτών γενι-
κών γραµµατέων, εφόσον αυτοί προέρχονται από φορείς
εκτός Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 22). Το ύψος της δα-
πάνης εκ της αιτίας αυτής δεν είναι δυνατόν να προσδιο-
ρισθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από πραγ-
µατικά περιστατικά, 
γ. αύξηση κατά πέντε (5) του ανώτατου αριθµού των

διοικητικών υπαλλήλων που επιτρέπεται να αποσπώνται
στα γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών
και Υφυπουργών [συνολικά µέχρι δέκα (10)], καθώς και
από τη δυνατότητα απόσπασης οµοίως µέχρι δέκα (10)
υπαλλήλων στα γραφεία των Αναπληρωτών Υπουργών
(άρθρο 23). Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής ε-
κτιµάται στο ποσό των 930.000 ευρώ περίπου µε τα ση-
µερινά δεδοµένα, για την καταβολή αµοιβών υπερωρια-
κής απασχόλησης στους ανωτέρω υπαλλήλους, 
δ. καταβολή οδοιπορικών εξόδων στο προσωπικό που

υπηρετεί εθελοντικά στα γραφεία του Πρωθυπουργού,
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και Υπουργών (άρθρο
24). Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής δεν είναι
δυνατόν να προσδιορισθεί εκ των προτέρων, καθόσον ε-
ξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά. 

5. Εφάπαξ δαπάνη ύψους 205.000 ευρώ περίπου, από
την προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού
για τη λειτουργία των γραφείων των αναπληρωτών γενι-
κών γραµµατέων υπουργείων. (άρθρο 22) 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων Περιφερειών
(ο.τ.α. β΄ βαθµού/φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη για το οικονοµικό έτος 2015, λόγω της εκκα-
θάρισης δαπανών µεταφοράς µαθητών κατά το α΄ δίµη-
νο του 2014, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι περί δε-
σµεύσεως υποχρεώσεων διατάξεις (άρθρο 29). Η δαπά-
νη αυτή δεν µπορεί να εκτιµηθεί, καθόσον δεν εστάλη-
σαν οικονοµικά στοιχεία από το αρµόδιο Υπουργείο. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τους προϋ-

πολογισµούς των οικείων Περιφερειών.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).

Δαπάνη από την παράταση της κάλυψης µέχρι
29.2.2016 των παροχών ασθένειας σε είδος των ασφαλι-
σµένων:
α. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των µελών οικογενειών τους, 

(άρθρο 30 παρ. 1)
β. των Ο.Α.Ε.Ε., ΕΤΑΑ και ΟΓΑ, καθώς και των προστα-

τευόµενων µελών τους, (άρθρο 30 παρ.2)
γ. του Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας άνω των 30 και µέχρι 65 ετών
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που έκαναν χρήση του άρθρου δεύτερου παρ. 8 του
ν. 3845/2010, (άρθρο 30 παρ. 3)

δ. των εργαζοµένων της επιχείρησης µε την επωνυµία
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και των µελών οικογενειών
τους. (άρθρο 30 παρ. 5)
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονό-

τα (αριθµός δικαιούχων ασφαλισµένων κ.λπ.). 
Σηµειώνεται πάντως ότι για την αρχική κάλυψη των

παροχών ασθενείας σε είδος των υπό β΄ ασφαλισµένων,
η σχετική εφάπαξ δαπάνη είχε υπολογιστεί σε
20.000.000 ευρώ (σχετ. η αριθµ. 70/12/2014 Έκθεσή
µας). 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώ-

σεις του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

ΙV. Επί του προϋπολογισµού του ΟΑΕΔ (Ν.Π.Δ.Δ. επι-
χορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Δαπάνη 8.050.000 ευρώ περίπου από την παράταση
της ασφαλιστικής κάλυψης συγκεκριµένων κατηγοριών
ανέργων µέχρι 29.2.2016, µε αντίστοιχη αύξηση των ε-
σόδων του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 

(άρθρο 30 παρ. 4) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώ-

σεις του προϋπολογισµού του ΟΑΕΔ.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ν. Βούτσης Γ. Βαρουφάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Π. Σκουρλέτης Π. Κουρουµπλής
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