
να λειτουργεί µέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού
Συµβούλιου και όχι πέραν των δύο (2) µηνών από τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου.
θ) Ο Διοικητής του ΟΓΑ, ο οποίος έχει επιλεγεί µε τη

διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής,
και διορίσθηκε µε τη Φ.10034/22823/1318/26.7.2013
(ΥΟΔΔ 361) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας νοµίµως συνεχίζει να ασκεί
τα καθήκοντά του µέχρι τη λήξη της θητείας του.
ι) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη

διάταξη που αναφέρεται στον αριθµό και τη σύνθεση
των µελών του Δ.Σ. του ΟΓΑ καταργείται.

Άρθρο 181

1. Στο άρθρο 184 του ν. 3584/2007 (Α΄143) προστίθε-
ται παράγραφος 3Α, που έχει  ως εξής:

«3Α. Επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α., σε υ-
πηρεσίες Υπουργείων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου και Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού και αντίστροφα, για την αντι-
µετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών προσωρινού χαρακτήρα, µε κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµοδίου
Υπουργού, ύστερα από γνώµη των οικείων υπηρεσιακών
συµβουλίων.
Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ’

εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επι-
τρέπουν.
Η διάρκεια αποσπάσεως της παραγράφου αυτής δεν

µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Με αίτηση
του υπαλλήλου, η απόσπαση µπορεί να παρατείνεται για
ένα (1) ακόµη έτος.»

2. α) Οι προθεσµίες της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 4255/2014 (Α΄ 89) παρατείνονται  κατά δεκαπέντε (15)
ηµέρες.
β) Η προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 19 του

ν. 4255/2014 (Α΄ 89) συντέµνεται κατά είκοσι (20) ηµέ-
ρες.

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 18 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως η παράγρα-
φος  αυτή αντικαταστάθηκε µε την  παρ. 2 του άρθρου 33
του ν. 4255/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«β. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων δηµοτικής ή
τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται
σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του α-
ριθµού των συµβούλων εξαιρούµενων των µονοµελών
οργάνων.»

4. α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυα-
σµών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς
και δηµοτικούς συµβούλους να παρουσιάζουν αµέσως ή
εµµέσως κάθε είδους εκποµπές, κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου, οι οποίες µεταδίδονται από δη-
µόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθµούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυα-
κούς τόπους και ιστοσελίδες εξαιρουµένων των προσω-
πικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων
των συνδυασµών.» 
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του

άρθρου 6 του ν. 3870/2010 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«β. Οι εµφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασµών,
των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων πε-
ριφερειακών και δηµοτικών συµβούλων, σε πάσης φύσε-

ως εκποµπές δηµόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τη-
λεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής
κάθε µορφής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών,
καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους  και ιστοσελίδες, υ-
πό οποιαδήποτε µορφή κατά τη διάρκεια της προεκλογι-
κής περιόδου επιτρέπεται, ως εξής:».

5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 121 του
ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται  ως ακολούθως:

«α) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου στο δη-
µοτολόγιο δήµου της οικείας περιφέρειας στην οποία εί-
ναι υποψήφιος.»

Άρθρο 182

1. Δυνατότητα συνεργασίας µε  ιατρούς µε ΑΠΥ στην
Α.Ε.Μ.Υ.  Α.Ε.
Η παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 αντικαθίστα-

ται ως εξής:
«Τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα Κέντρα Υγείας νησιωτι-

κών, ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών, το
ΚΕ.Λ.Π.ΝΟ., ο «Οργανισµός κατά των Ναρκωτικών» και
η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
τους, δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε
προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους και
των θεραπευτικών µονάδων του ΟΚΑΝΑ, εφόσον δεν ε-
παρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται µε ιατρούς
κάθε ειδικότητας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουρ-
γούς και νοσηλευτές µε καθεστώς έκδοσης από αυτούς
δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχό-
µενες υπηρεσίες τους. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται α-
πό δικούς τους πόρους.»

2. Δηµοσίευση στατιστικών στοιχείων ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης
Στο άρθρο 6 του ν. 3892/2010 προστίθεται παράγρα-

φος 7 ως εξής:
«7. Για την υποστήριξη της επιστηµονικής έρευνας και

τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας του
rebate και του clawback, µπορεί να δηµοσιεύονται ή να
χορηγούνται έναντι συνδροµής στατιστικά στοιχεία από
τη λειτουργία της Εφαρµογής της Ηλεκτρονικής Συντα-
γογράφησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαµβάνο-
νται σε αυτά κανενός είδους προσωπικά δεδοµένα. Με
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίζονται οι ακριβείς όροι
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»

3. Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας  για αστέγους 
Με απόφαση των  Υπουργών Υγείας και Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα  της Κυβερνήσεως, µπορούν να ιδρύο-
νται µονάδες άµεσης υποδοχής και προσωρινής φιλοξε-
νίας αστέγων.
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι φορείς λειτουρ-

γίας των µονάδων, οι παρεχόµενες από αυτές υπηρεσίες
υγείας και κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο των διατά-
ξεων του ν. 1821/1988, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέ-
ρεια.

4. Δυνατότητα συνταγών για χρόνια  νοσήµατα
Στο άρθρο 72 του ν. 3918/2011, όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει, στο τέλος της περίπτωσης 1 προστίθεται πε-
ρίπτωση 1α ως εξής:

«1α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από ει-
σήγηση του ΕΟΠΥΥ, προσδιορίζονται τα χρόνια νοσήµα-
τα για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα µέχρι και εξα-
µηνιαίας συνταγής, µε τους ίδιους όρους και τις προϋπο-
θέσεις εκτέλεσής τους που έχουν και οι τρίµηνες συντα-
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γές.»
5. Ανακατανοµή µεταξύ νοσοκοµείων των πιστώσεων

δεδουλευµένων εφηµεριών- Καταβολή επιδόµατος ευ-
θύνης

1. Οι πιστώσεις των δεδουλευµένων εφηµεριών ιατρι-
κού προσωπικού  ΕΣΥ του οικονοµικού έτους 2013, οι ο-
ποίες έχουν προβλεφθεί  και εγκριθεί, στο πλαίσιο του
συνόλου των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπο-
λογισµού του Υπουργείου Υγείας της ίδιας περιόδου,
µπορούν να ανακατανέµονται µεταξύ των νοσοκοµείων,
µε σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδε-
ται εντός εξαµήνου από τη λήξη του οικονοµικού έτους
αναφοράς.

2. Οι πρόσθετες εφηµερίες του άρθρου 4 παρ. 1 του
ν. 3868/2010 που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα έτη 2012
και 2013 και κατά τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και
Μάρτιο έτους 2014 και εγκρίθηκαν µεταγενέστερα από
τις οικείες Υγειονοµικές Περιφέρειες, είναι νόµιµες και
εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισµού των νο-
σοκοµείων.

3. Δαπάνες για την πληρωµή  αποζηµιώσεων εφηµε-
ριών των ιατρών  του Γ.Π.Ν.Α. Σισµανόγλειου νοσοκοµεί-
ου, καθώς και του παραρτήµατος  αυτού, 1ου Νοσοκο-
µείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  Αθήνας που πραγµατοποιήθηκαν  από
1η Ιανουάριου έως και 30 Σεπτεµβρίου του έτους 2012,
καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προ-
ϋπολογισµού και χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως
υποχρεώσεων διατάξεων, δύνανται να εκκαθαριστούν ά-
λως εξαιρετικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολο-
γισµού του Υπουργείου Υγείας, τρέχοντος έτους, κατά
παρέκκλιση των σχετικών µε τα ανωτέρω διατάξεων.

4. Καταβάλλεται επίδοµα σε υπαλλήλους  νοσοκοµεί-
ων του Ε.Σ.Υ., που άσκησαν  και ασκούν καθήκοντα σε
θέσεις  ευθύνης, ήταν προϊστάµενοι και  µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου  ασκούν καθήκοντα σε κενή θέση
ευθύνης ανώτερης βαθµίδας. Τα ανωτέρω ισχύουν µέχρι
τη λειτουργία των Σ.Ε.Π..

5. Οι δαπάνες που αφορούν  σε πράξεις των Διοικητών
των  Νοσοκοµείων, που διενεργήθηκαν  για την οµαλή
λειτουργία τους  και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
πριν τη τοποθέτηση Διοικητικών Συµβουλίων, είναι κανο-
νικές και νόµιµες.

6. Συµβάσεις ιατρών µε τον  ΕΟΠΥΥ
Στο άρθρο 20 του ν. 4238/2014 προστίθεται δεύτερη

παράγραφος ως εξής:
«Ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. δύναται να συνάψει συµβάσεις για χρο-

νικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µηνών: α) µε τους ιατρούς και
οδοντιάτρους που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το ν.
4238/2014 και δεν υπέβαλαν την αίτηση του άρθρου 17
παρ. 1 του νόµου αυτού, β) µε τους ιατρούς και οδοντιά-
τρους που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 19 του
ν. 4238/2014, γ) τους ιατρούς και οδοντιάτρους των ο-
ποίων οι συµβάσεις µίσθωσης έργου µε τον ΕΟΠΥΥ που
παρατάθηκαν µε το άρθρο 23 του ν. 4208/2013 και  έλη-
ξαν µέχρι 31.12.2013 και δ) τους ιατρούς που έχουν την
επαγγελµατική τους έδρα στην Κεφαλονιά. Όσον αφορά
στους ιατρούς των παραπάνω κατηγοριών ορίζεται ανώ-
τατος µηνιαίος αριθµός επισκέψεων έως διακόσιες (200)
και αποζηµίωση δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών καθο-
ρίζεται η αποζηµίωση των οδοντιάτρων, καθώς και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 183

1. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 72 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170) διαγράφονται  οι λέξεις «µέχρι τη σύσταση  του
νέου δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού  φορέα (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.)».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4Α  της υπ' αριθµ. ΟΙΚ
02/11.6.2013 κοινής  απόφασης του Υπουργού Οικονοµι-
κών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός
διαχειριστής, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε σύµβαση έµ-
µισθης εντολής, ο οποίος µέχρι την ολοκλήρωση του έρ-
γου της ειδικής διαχείρισης διαχειρίζεται το σύνολο των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε.
και των θυγατρικών της, που µεταβιβάζονται στο Δηµό-
σιο σύµφωνα µε το άρθρο 2. Το έργο της ειδικής διαχεί-
ρισης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ετών από
την έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως το έργο της ειδικής διαχείρισης
µπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της  παραγράφου 2 του άρθρου
4Α της  υπ' αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης
του Υπουργού Οικονοµικών και  του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως  εξής:

«Ειδικότερα τα δικαιώµατα της καταργηθείσας µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 της παρούσας ΕΡΤ Α.Ε. που
έχουν µεταβιβαστεί στο Δηµόσιο και αφορούν: α) στη
µετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και τη λει-
τουργία διαδικτυακών ιστότοπων της καταργηθείσας
ΕΡΤ Α.Ε. έως την έναρξη εκποµπής ραδιοτηλεοπτικού
προγράµµατος υπό το σήµα του νέου δηµόσιου ραδιοτη-
λεοπτικού φορέα και β) στις συχνότητες της καταργη-
θείσας ΕΡΤ Α.Ε. που παραµένουν ενεργές µέχρι την έ-
ναρξη εκποµπής ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος υπό
το σήµα του νέου δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, α-
σκούνται από τον Ειδικό Διαχειριστή για λογαριασµό
του Ελληνικού Δηµοσίου.»

4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.
4173/2013 (Α΄ 169) προστίθεται  τέταρτο εδάφιο ως ε-
ξής:

«Στη ΝΕΡΙΤ ΑΕ παραχωρείται το δικαίωµα χρήσης,
διαχείρισης και εκµετάλλευσης:
α) του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 050021505001, στο Δήµο Α-

γίας Παρασκευής, επί της Λ. Μεσογείων 432. Το εν λόγω
δικαίωµα αφορά και στα συστατικά, τα παραρτήµατα και
το σύνολο των κινητών εντός του κτιρίου, συµπεριλαµ-
βανοµένου του οπτικοακουστικού, εντύπου και φωτο-
γραφικού αρχείου της καταργηθείσης ΕΡΤ Α.Ε. (µετά
του µόνιµου αρχειακού χώρου, των πάσης φύσεως µη-
χανηµάτων και µουσειακών αντικειµένων),
β) του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 05057000108081043, στο

Δήµο Ιλίου, επί της οδού Ραδιοφωνίας. Το σύνολο των
κινητών εντός του κτιρίου, σύµφωνα µε την έκθεση κα-
ταγραφής του, µεταβιβάζεται στη NEPIT AE κατά κυριό-
τητα, νοµή και κατοχή, και
γ) των κέντρων εκποµπής ραδιοτηλεοπτικού σήµατος,

που προβλέπονται στον ακόλουθο πίνακα, µετά του συ-
ναφούς εξοπλισµού και εν γένει υποδοµής που είναι α-
παραίτητα για την εκποµπή σήµατος.
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