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ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

  Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και 
του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγμα−

τος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης:
α) να παραταθεί για ένα έτος η ισχύς της απαγόρευ−

σης των πλειστηριασμών από τα πιστωτικά ιδρύματα, 
προκειμένου να προστατευθούν, ενόψει της συνεχιζόμε−
νης κρίσης και ύφεσης της οικονομίας, οι δανειολήπτες 
που δεν δύνανται να αντιμετωπίσουν τις δανειακές τους 
υποχρεώσεις,

β) να διευκρινιστούν τα θέματα που αφορούν την 
εφαρμογή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδο−
τούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) του 
ν.4021/2011 και να προστατευθούν οι πολίτες για τους 
οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας ή οι πολίτες 
που διαβιούν υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες,

γ) αα) να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την αυ−
τοδίκαιη απόλυση των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων 
καθώς και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού, που συμπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας 
και το 55ο έτος της ηλικίας τους και υπάγονται στο 
συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου,

ββ) να συμπληρωθούν άμεσα οι διατάξεις των πα−
ραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, 
σχετικά με τη θέση σε εφεδρεία των εργαζομένων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

δ) να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα στην 
εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 
να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεσή του, χωρίς υπέρβαση 
του ορίου των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του Π.Δ.Ε., 
καθώς από την πορεία του εξαρτάται και η απορρόφηση 
πόρων από την Ε.Ε.,

ε) αα) να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη κα−
ταβολή των αποδοχών, τόσο στο μόνιμο και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπι−
κό που υπηρετεί στις Περιφέρειες, όσο επίσης και στο 

αντίστοιχο προσωπικό που μετατάχθηκε σε Δήμους, 
με τη δαπάνη αυτή να βαρύνει υπό όρους τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό,

ββ) να υπάρξει πρόβλεψη για τήρηση των απαραί−
τητων βιβλίων και στοιχείων των φορολογουμένων 
και μετά την 1.1.2012 που ορίζεται στη διάταξη της πε−
ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του 
ν.3888/2010 (Α΄ 175), μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθε−
τικής διαδικασίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατά−
ξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στις διατάξεις 
της Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) ή σε άλλο 
φορολογικό νόμο,

γγ) να παραταθεί η ισχύς για ένα έτος του ισχύοντος 
καθεστώτος σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

δδ) να θεσπιστεί άμεσα η δυνατότητα, σε επείγουσες 
περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων πι−
στωτικών ιδρυμάτων προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οι 
σχετικές διαδικασίες (υποβολή προσφορών, καθορισμός 
του ανταλλάγματος και μεταβίβαση) να χωρούν με βάση 
προσωρινή αποτίμηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

στ) αα) να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα 
που μπορεί να προκύψουν κατά το στάδιο της πρώτης 
λειτουργίας του νέου φορέα ΕΟΠΥΥ (ν.3918/2011 άρ−
θρο 17), για τη διασφάλιση της συνέχειας των παροχών 
ασθένειας προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους 
των κλάδων ασθένειας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ, 
της ομαλής καταβολής των αποδοχών του συνόλου 
του προσωπικού που μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ, καθώς 
και της ιατρικής περίθαλψης των ασφαλισμένων στους 
κλάδους ασθένειας του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ,

ββ) να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν απαιτήσεις 
ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρμακευτικών 
εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρ−
μακευτικών σκευασμάτων, με συμψηφιστική εξόφληση 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ Φορέων Κοινω−
νικής Ασφάλισης, δημόσιων νοσοκομείων του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και φαρμακευτικών εταιρειών,

ζ) να ρυθμιστούν περαιτέρω θέματα της απελευθέρω−
σης της αγοράς φυσικού αερίου, που αφενός αποσκο−
πούν στην καλύτερη ρύθμιση της αγοράς με τη θέσπιση 
ευρύτερων κανόνων εύρυθμης λειτουργίας και αφετέ−
ρου επιδιώκεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
υλοποίηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της 
εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., με σκοπό 
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Δήμων και των Περιφερειών που προβλέπονται στα άρ−
θρα 259 και 260 του ν. 3852/2010.

Για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του ανω−
τέρω προσωπικού κατά το οικονομικό έτος 2012, μετα−
φέρονται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από 
τους πόρους των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010 
στους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του προ−
ϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών τα απαραί−
τητα ποσά.

β. Η αληθής έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 
259 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει είναι ότι οι πόροι των 
Δήμων που προέρχονται από τα έσοδα από το φόρο 
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και από 
το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αφορούν εισπράξεις που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους ανεξαρτήτως της οικονομικής χρήσης την οποία 
αφορούν.

3. Η προθεσμία που αναφέρεται στις διατάξεις της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του 
ν.3888/2010 (Α΄ 175) παρατείνεται μέχρι το χρόνο έναρξης 
ισχύος των διατάξεων, οι οποίες ως απαραίτητες για τη 
φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, εντάσσονται 
στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 – Α΄ 
151) ή άλλο φορολογικό νόμο.

4. Στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 6 του άρ−
θρου 23 του ν.3832/2010 (Α΄38) οι λέξεις «Μέχρι 31.12.2011» 
και «μέχρι 31.12.2011» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Μέ−
χρι 31.12.2012» και «μέχρι 31.12.2012» αντίστοιχα.

5. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 63 Δ του ν. 3601/2007 (Α΄ 178), όπως αυτό προ−
στέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011, προστίθενται 
από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, τέταρτο και πέμπτο 
εδάφια ως εξής:

«Σε επείγουσα περίπτωση η διαδικασία υποβολής 
προσφορών, ο καθορισμός του ανταλλάγματος και η 
μεταβίβαση χωρούν βάσει προσωρινής αποτίμησης από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αμέσως κατόπιν 
αναθέτει σε έναν ή δύο νόμιμους ελεγκτές τη σύνταξη 
έκθεσης ή εκθέσεων αποτίμησης. Εντός διμήνου από την 
έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η Τράπεζα 
της Ελλάδος καθορίζει οριστικά το αντάλλαγμα λαμ−
βάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο δεύτερο εδάφιο 
της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 6
Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Στο άρθρο 28 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθενται 
παράγραφοι ως εξής:

«10. Ο ΕΟΠΥΥ για την αντιμετώπιση των παροχών προς 
τους ασφαλισμένους του (εν ενεργεία ασφαλισμένους 
και συνταξιούχους) και των δαπανών του δύναται να 
μεταβιβάζει πιστώσεις στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ, στον 
ΟΓΑ και τον ΟΠΑΔ.

11. Εφόσον με την έναρξη του πρώτου οικονομικού 
έτους δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισμός από τους 
Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εκτέλεση αυτού 
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ενεργείται μέχρι του 
ποσοστού διάθεσης 50% από τις αντίστοιχες πιστώσεις 
των προϋπολογισμών κλάδου υγείας του προηγούμενου 
οικονομικού έτους των μεταφερόμενων στον ΕΟΠΥΥ 
φορέων, όπως επίσης και του ΟΠΑΔ.

12. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του 
ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζη−
μίως στις 31/12/2011, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προαναφερόμενοι 
ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον 
ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών 
Υγείας αυτού μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον 
υποβάλουν δήλωση στον οργανισμό εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης 
αυτής. Η αμοιβή των ιατρών ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ 
ανά επίσκεψη και μέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις μη−
νιαία. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο 
ΕΟΠΥΥ με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 26 του ν. 3918/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την 
περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του 
ν.4019/2011 (Α΄216), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, η 
οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη μισθοδοσία, τα 
επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις 
αποζημιώσεις καταβάλλουν οι φορείς από τους οποίους 
προέρχεται το προσωπικό, η δε δαπάνη συμψηφίζεται 
με τα οφειλόμενα από τους φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ποσά. 
Για δε το προσωπικό που υπηρετεί στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η 
μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερω−
ρίες και οι αποζημιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλο−
νται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, η δε 
δαπάνη αποδίδεται στη Γ.Γ.Κ.Α από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα 
προσωπικά μητρώα του μεταφερόμενου προσωπικού 
εξακολουθούν να τηρούνται και να ενημερώνονται από 
τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, μέχρι την 
οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ».

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), συμβάσεις μίσθωσης 
έργου που έχουν συναφθεί μεταξύ ΟΑΕΕ και ελεγκτών 
ιατρών ή ελεγκτών φαρμακοποιών και λήγουν μέχρι 
31.12.2011 παρατείνονται με τους ίδιους όρους, μέχρι την 
ολοκλήρωση από τον ΕΟΠΥΥ των διαδικασιών σύναψης 
νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου με ελεγκτές ιατρούς 
ή φαρμακοποιούς.

4. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρμα−
κευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) 
φαρμακευτικών σκευασμάτων της παραγράφου 3α του 
άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), όπως συμπληρώθηκε με 
τις παραγράφους 1 και 3δ του άρθρου 36 του ν. 4025/2011 
(Α’ 228), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκομεία 
έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους. Τα νο−
σοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά 
τα ανωτέρω εκχωρουμένων απαιτήσεων τους με οφειλές 
τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Με κοινές αποφά−
σεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα−
θορίζονται τα ποσά που εκχωρούνται και συμψηφίζονται 
κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου καθώς και η σχετική διαδικασία.

5. α. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3α του άρθρου 
12 του ν. 3816/2010, καθώς και της παραγράφου 3δ του 
ιδίου άρθρου, οι οποίες δεν θα υπαχθούν στη διαδικασία 
συμψηφισμού της ανωτέρω παραγράφου 4 του παρό−

4. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρμα−
κευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) 
φαρμακευτικών σκευασμάτων της παραγράφου 3α του
άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), όπως συμπληρώθηκε με 
τις παραγράφους 1 και 3δ του άρθρου 36 του ν. 4025/2011 
(Α’ 228), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκομεία 
έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους. Τα νο−
σοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των κατά 
τα ανωτέρω εκχωρουμένων απαιτήσεων τους με οφειλές 
τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Με κοινές αποφά−
σεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα−
θορίζονται τα ποσά που εκχωρούνται και συμψηφίζονται
κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου καθώς και η σχετική διαδικασία.

5. α. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3α του άρθρου 
12 του ν. 3816/2010, καθώς και της παραγράφου 3δ του
ιδίου άρθρου, οι οποίες δεν θα υπαχθούν στη διαδικασία
συμψηφισμού της ανωτέρω παραγράφου 4 του παρό−

«Μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, η 
οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη μισθοδοσία, τα 
επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις 
αποζημιώσεις καταβάλλουν οι φορείς από τους οποίους
προέρχεται το προσωπικό, η δε δαπάνη συμψηφίζεται 
με τα οφειλόμενα από τους φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ποσά. 
Για δε το προσωπικό που υπηρετεί στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η
μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερω−
ρίες και οι αποζημιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλο−
νται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, η δε
δαπάνη αποδίδεται στη Γ.Γ.Κ.Α από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα 
προσωπικά μητρώα του μεταφερόμενου προσωπικού 
εξακολουθούν να τηρούνται και να ενημερώνονται από 
τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, μέχρι την 
οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ».

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), συμβάσεις μίσθωσης 
έργου που έχουν συναφθεί μεταξύ ΟΑΕΕ και ελεγκτών 
ιατρών ή ελεγκτών φαρμακοποιών και λήγουν μέχρι
31.12.2011 παρατείνονται με τους ίδιους όρους, μέχρι την 
ολοκλήρωση από τον ΕΟΠΥΥ των διαδικασιών σύναψης 
νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου με ελεγκτές ιατρούς
ή φαρμακοποιούς.

12. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του 
ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζη−
μίως στις 31/12/2011, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προαναφερόμενοι 
ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον 
ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών
Υγείας αυτού μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον 
υποβάλουν δήλωση στον οργανισμό εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης
αυτής. Η αμοιβή των ιατρών ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ 
ανά επίσκεψη και μέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις μη−
νιαία. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο 
ΕΟΠΥΥ με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 26 του ν. 3918/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την
περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του
ν.4019/2011 (Α΄216), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 28 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθενται
παράγραφοι ως εξής:γ

«10. Ο ΕΟΠΥΥ για την αντιμετώπιση των παροχών προς γ
τους ασφαλισμένους του (εν ενεργεία ασφαλισμένους γ
και συνταξιούχους) και των δαπανών του δύναται να 
μεταβιβάζει πιστώσεις στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ, στονβ β
ΟΓΑ και τον ΟΠΑΔ.

11. Εφόσον με την έναρξη του πρώτου οικονομικού
έτους δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισμός από τουςγ γ
Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και γ γ
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εκτέλεση αυτούγ γγ
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ενεργείται μέχρι τουγ
ποσοστού διάθεσης 50% από τις αντίστοιχες πιστώσεις
των προϋπολογισμών κλάδου υγείας του προηγούμενου γ γ γ
οικονομικού έτους των μεταφερόμενων στον ΕΟΠΥΥ
φορέων, όπως επίσης και του ΟΠΑΔ.

Άρθρο 6
Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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ντος άρθρου ή που θα υπαχθούν στην ανωτέρω δια−
δικασία αλλά δεν συμψηφισθούν πλήρως, αποδίδονται 
με χρηματικό διακανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3816/2010 
το αργότερο μέχρι 31.12.2011.

β. Οι υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι 
αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι 
οποίοι έχουν στην κατοχή τους ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου, σε εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 3867/2010 
(Α’ 128), με ημερομηνία λήξεως την 22.12.2011 υποχρεού−
νται να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στη Γ.Γ.Κ.Α., να 
προχωρήσουν στη ρευστοποίηση αυτών κατά την ημε−
ρομηνία λήξης τους και να καταθέσουν τα οφειλόμενα 
ποσά έως την 23.12.2011 στο Λογαριασμό Τραπέζης που 
τους έχουν υποδείξει οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ.Α.

γ. Το καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate) για 
το έτος 2011 και το τέλος εισόδου στη λίστα, εκπίπτει 
από το φορολογητέο εισόδημα ως παραγωγική δαπάνη 
του τελικώς καταβάλλοντος το ποσό αυτό.

Άρθρο 7
Συμπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων

του ν. 4001/2011

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 62 του ν. 4001/2011 (Α΄ 
179) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εφόσον στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 το Σύστημα Μετα−
φοράς Φυσικού Αερίου ανήκει σε Κάθετα Ολοκληρωμέ−
νη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, 
τότε για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 13 
της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, και δη για την άσκηση των αρ−
μοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσι−
κού Αερίου, εφαρμόζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 
8(β) του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, άμεσα οι 
διατάξεις του Κεφαλαίου IV της Οδηγίας 2009/73 ΕΚ 
και πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο Κεφάλαιο IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ 
αναφορικά με τους Ανεξάρτητους Διαχειριστές Μετα−
φοράς, και ιδίως, τα πάγια στοιχεία, τον εξοπλισμό, το 
προσωπικό και την ταυτότητα, την ανεξαρτησία του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, την ανεξαρτησία 
του προσωπικού και τη διαχείριση του διαχειριστή συ−
στήματος μεταφοράς, το εποπτικό όργανο, το πρόγραμ−
μα συμμόρφωσης και τον υπεύθυνο συμμόρφωσης, την 
ανάπτυξη δικτύου και την εξουσία λήψης αποφάσεων 
για επενδύσεις, καθώς και την εξουσία λήψης αποφά−
σεων σχετικά με τη σύνδεση εγκαταστάσεων αποθή−
κευσης, εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης ΥΦΑ και 
βιομηχανικών πελατών στο σύστημα μεταφοράς. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής δύνανται να εξειδικεύονται οι ανω−
τέρω διατάξεις και προϋποθέσεις που αφορούν στην 
οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία του Διαχειριστή 
Μεταφοράς επί τη βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 
2009/73/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση που Κάθετα Ολοκλη−
ρωμένη Επιχείρηση έχει στην κυριότητά της Σύστημα 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και επιθυμεί να εφαρμόσει 
το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, 
τότε, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να 
πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:
(αα) Να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί επιχεί−

ρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριό−

τητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
ή Φυσικού Αερίου και συγχρόνως να ασκούν άμεσα ή 
έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε 
διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή 
ηλεκτρικής ενέργειας ή σε Σύστημα Μεταφοράς Φυσι−
κού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε

(ββ) να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο επί Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής 
ενέργειας ή επί Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε−
ρίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν 
άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δι−
καίωμα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις 
δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.

(β) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διο−
ρίζουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με 
εκπροσωπευτική εξουσία σε Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστημα Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου και να ασκούν άμεσα ή έμμεσα Έλεγχο 
ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωμα σε επιχείρηση που 
εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παρα−
γωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού 
Αερίου και

(γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου ή οργάνων με εκπροσωπευτική 
εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε 
από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και σε Δι−
αχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή 
Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 67 του ν. 4001/2011 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δραστηριότητες του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ιδίως η δια−
χείριση, η συντήρηση, και η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, τελούν 
υπό το ρυθμιστικό έλεγχο της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, 
το Δημόσιο θα ασκεί πλήρως τα δικαιώματα εταιρικής 
διακυβέρνησης τα οποία αντιστοιχούν στη συμμετοχή 
του στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.».

3. α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 
(Α΄252) καταργείται και οι παράγραφοι 10 έως 12 ανα−
ριθμούνται σε 9 έως 11 αντίστοιχα.

β. Η παράγραφος 11 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995, 
που αναριθμείται με την προηγούμενη υποπαράγραφο 
ως παράγραφος 10, αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., 
ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες με 
τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί σε ανώνυμες εταιρείες 
που θα συστήνονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό, εκτός 
από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., την Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε., την Ε.Π.Α. 
Θεσσαλονίκης Α.Ε., την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. καθώς 
και τις Ε.Π.Α. που τυχόν συσταθούν κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, άδεια διανο−
μής φυσικού αερίου, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α. Να έχει παρέλθει διάστημα δέκα ετών από την 
έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφο−
ράς Φυσικού Αερίου και β. η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. να μην έχει 
ιδρύσει Ε.Π.Α. με γεωγραφικά όρια δραστηριότητας την 
περιοχή στην οποία πρόκειται να ασκηθούν οι ανωτέρω 
δραστηριότητες.»

ντος άρθρου ή που θα υπαχθούν στην ανωτέρω δια−
δικασία αλλά δεν συμψηφισθούν πλήρως, αποδίδονται 
με χρηματικό διακανονισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία
που περιγράφεται στο άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3816/2010γ
το αργότερο μέχρι 31.12.2011.γ

β. Οι υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοιβ
αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι 
οποίοι έχουν στην κατοχή τους ομόλογα του Ελληνικούγ
Δημοσίου, σε εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 3867/2010γ
(Α’ 128), με ημερομηνία λήξεως την 22.12.2011 υποχρεού−
νται να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στη Γ.Γ.Κ.Α., ναγ γγ
προχωρήσουν στη ρευστοποίηση αυτών κατά την ημε−
ρομηνία λήξης τους και να καταθέσουν τα οφειλόμενα
ποσά έως την 23.12.2011 στο Λογαριασμό Τραπέζης που γ
τους έχουν υποδείξει οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ.Α.

γ. Το καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate) για γ β γ
το έτος 2011 και το τέλος εισόδου στη λίστα, εκπίπτει 
από το φορολογητέο εισόδημα ως παραγωγική δαπάνη γ γ γ
του τελικώς καταβάλλοντος το ποσό αυτό.


