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AρΘρo 1

Eπεiγoυoεg ρυθμioειg Ylo τηv επl1elρηoloκη κoι
δημoolovoμικη δlo1εiρroη 6ργωv ηλεκτρovlκηg

δloκυΘ6ρvηoηg κol 6λλε9 ρυΘμioεrq τoυ
Yπoυργεioυ Δtolκητlκηq Mετoρρ0Θμιoηq καt

Hλεκτρovlκηg Δloκυ66ρvηoηg

1. O τiτλog τoυ KεφαλαloU Θ' τoU ν" 397912011 (A'
'138) αvτικαΘiαιαται ωg εξηg:

"Kεφαλαιo Θ' _ Eπι1ειρηoιακη Kαι ΔημoσιovoμιKη
Δια1εiριoη'Eργωv Hλεκτρovικηg Διακυβ6ρvηoηg".

2. oι παραγραφoι '1, 2, 3 και 5, 6 τoυ αρΘρoυ 38 τoυ
ν. 39791201 1 αvτικαΘioταvrαι ωg εξξg:

" 1. oι δαπαvεq Yια τηV παρoxη Uπηρεσιωv ηλεKτρoVι-
κιbv επικoιvωvιιbv και τωv oυvαφιbv πρog αυτ69 πληρo-
φoριακιbv oυoτημdτωv, 6λωv τωv φoρ6ωv τηg Γεvικηg
Kυβ6ρvηoηg πoυ πρoβλ6πovται στo dρΘρo 1 B τoυ v.
3B7 1 l2o1o (A' 141 ), πληv 6oωv εξαιρoOvται o0μφωvα με
τηv παραγραφo 6, εξoφλo0vται μ6oω Evια[oυ Συoτημα-
τoq Πληρωμιilv (E.ΣY.Π.), πoU σUvισταται και λειτoυργεi
oτη Γεvικη Γραμματεiα Δημooιovoμικηg Πoλιτικηg τoυ Y-
rτoυρYειoU oικovoμικιilv, για τιq πληρωμ69 δαπαvιbv τoυ
Δημooiou.

2. Στo E'ΣY-Π. δημιoυργεiται Mητριbo Φoρ6ωv, oτo o-

AΠoΣΠAΣMA

Απo τα επ[oημα Πρακrικd ηg oΓ', 31 lαvoυαρioυ 20-12,

Συvεδρiαoηg τηg 0λoμ6λεια9 τηg Boυληg, oτηv oπolα
ι].tηφioτηκε τo παρακατω o16διo v6μoυ:

πolo εvτ6g π6vτε (5) μηvιbv απo τηv 6vαρξη λειτoυργiαg
τoυ E.ΣY.Π. κατα1ωρiζovται με δικξ τoυg μ6ριμvα υπo-
1ρεωτικσ oλoι oι φoρεig τηg παραγραφoυ 1.

3' M6oα oε π6vτε (5) μηvεg απo τηv 6vαρξη λειτoυρ-
γ[αq τoυ E.ΣY.Π., oι παρo1oι υπηρεoιΦv ηλεκτρovικΦv ε-
πικoιvωvιιbv oφειλoUv vα κατα1ωρtoouv στo E.ΣY.Π., μ6-
oω πληρoφoριακoU oυoτξματoq δια1ε(ριoηg, καΘε παρα_
oτατικo πoυ αφoρα υπηρεolεg ηλεKτρoVιKcbV επιKoιVω-
vιιbv πρoq τoυg φoρεiq τηg παραγραφoυ -1 

. Mε απoφαoη
τoυ Yπoυργo0 OικovoμικΦv oρiζoιrrαι o xρovog εvαρξηg
λειτoυργiαg τoυ E.ΣY.Π., η διαδικαo[α και o ειδικoτερog
τρoπoq κατα1Φριoηg, η oργαvωoη και λειτoυργ[α τoυ
πληρoφoριακo0 oυoτηματog δια1εiριoηq, τα τ6λη και oι
δαπαvεg πoυ εξoφλo0wαι μ6oω E.ΣY.Π., η διαδικαoiα, o
1ρ6vog Kαι τα στoιXε[α καταxιilριoηq στo Ε.ΣY'Π, η δια-
λειτoυργικ6τητα τωv πληρoφoριακιi:v oυoτηματωv τoU
E.ΣY.Π' με αλλα oυoτηματα Yια τηv παρακoλoιjΘηoη και
εκτ6λεoη τoυ πρoυπoλoγιoμo0 Kαι για τη μεταφoρα τωv
πιoτιboεωv απo τoυg φoρεig τηg Kεvτρικηg Kυβθρvηoηg,
o τρ6πoq εξoφληoηq τελcbv και δαπαvΦv τωv λoιπιbv
φoρ6ωv τηg Γεvικηg Kυβ6ρvηoηq, o xρ6vog εξoφληoηg
τωv παραστατικιbv oπωg και καΘε αλλo o1ετικo Θ6μα."

"5. Aπo τηv θvαρξη πληρωμιi.lv τωv δαπαvΦv Uπηρε_
oιιbv ηλεκτρovικιbv επικoιvωvιιbv μ6oω τoυ E.ΣY.Π., δια-
κoπτεται καΘε εiδoυg επι1oρηγηoη η 1ρηματoδoτηση για
τ6τoια9 κατηγoρiαq δαπαvεg πρoq τouq φoρε(g τηq Kε-
vτρικηg Kυβερvηoηg πoυ πρoβλ6πovται στo αρΘρo 1 B
τoυ ν.3B71l20'10. Για τoυq λoιπo0g φoρεiq τηg Γεvικηg
Kυβ6ρvηoηq και μovo για τo διdoτημα απ6 τηv ιlvαρξη
λειτoυργiαq τoυ E.ΣY.Π. Kαι Yια xρovικo διdoτημα π6vτε
(5) μηvιbv, η εξ6φληoη γ[vεται μ6σω ειδιKoιi τραπεζιKoυ
λoγαριαoμot πoυ διατηρε[ για τo σKoπο αUτov τo
E.ΣY.Π..

EπεΙγoυoεg ρυΘμioειζ πoυ αφoρo0v τηv εφαρμoγη τoυ μεooπρ6Θεoμoυ πλαιoioυ
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σια Kατα τιq KUριαKεq Kαι εξαιρεσιμεq ημ6ρεq Kαι VUKτε-

ριvεg ιbρεg πoU πραγματoπoιoOvται κατα τη διdρκεια ε-
κdoτoυ 6τoυ9 διjvαvται vα επιβαριjvoUv τov πρoUπoλoγι-
ομo τoυ επ6μεvoυ θτoυg με τηv πρoUπoΘεση oτι ειXαv
πρoβλεφΘεi oι oxετικ6g πιoτιboειg oτov πρoυπoλoγιoμ6
τoU oιKovoμιKo0 6τoυ9 κατα τo oπoio πραγματoπoιηΘη-
Kαv και δεv κατ6oτη δυvατη η πληρωμη τoυg."

i\ρΘρo 33
Θ6μoτα oρμoδl6τητog τoU YπoUρYεioυ Ποlδεiog,

Δlo Bioυ M6Θηoηq καl Θρηoκευμoτωv

'1 . Στoυg oxoλικoιjg oυμβoιjλoυg πoυ επιλ6γovται Kαι
τoπoΘετoOvται oOμφωvα με τιg διαταξειq τoU B' Kεφα-
λα[oυ τoυ ν.384812010' εφooov δεv διαΘ6τoυv τo βαΘμ6
A'πoυ πρoβλθπεται στηv παραγραφo '1 τoυ dρΘρoυ 6 τoυ
ν.402412011 (^' 226)' απov6μεται o βαΘμ6q αυτ69 για
τo 1ρovo αoκηoηg τηg Θητε1αg τouq, μδ απ6φαoη τoυ Y-
πoυργo0 Παιδεiαg, Δια B(oυ MαΘηoηg και Θρηoκευμα-
τωV.

2.α) Στo πριilτo εδαφιo τηq παρ. 4 τoυ αρΘρoυ 4 και
oτo δειiτερo εδαφιo τηq παρ. 12 τoυ αρΘρoυ 9 τoυ
v. 3B4Bi2010 (A' 71) rl λ6ξη "1ρ16γ" αvτικαΘloταται απo
τη λ6ξη "δι]o"- Στo δε0τερo εδσφιo τηg παραγραφoυ 4
τoυ αρΘρoυ 4 και oτo τρiτo εδαφιo τηg παραγραφoυ 12
τoυ αρθρoυ 9 τoυ [διoυ v6μoυ, 0oτερα απo τη φραση "o
τρlτog" πρooτlΘεται η φραση "και o τ6ταρτoq" Kαι η λ'-
ξη "μoριoδoτεiται" αvτικαΘioταται απ6 τη λ6ξη "μoριo-
δoτoιjιrrαι".

β) Απ6 τo πρωτo εδαφιo τηq παρ. 1 τoυ αρΘρoυ 30 τoυ
v. 3B4B/2010 απαλεlφεται η φραση "Mε τηv επιφ0λαξη
τωv διαταξεωv τηq παραγρdφoυ 4 τoυ αρΘρou 4 για τoυq
vεoδι6ριoτoυg εκπαιδευτικo0g, ".

γ) oι εκπαιδευτικo[ τηg πρωτoβαΘμιαg και τηg δευτε-
ρoβdΘμιαq εκπα[δευoηg πoυ διoρloτηκαv τo 6τo9 2010
δ0vαvται κατα τo oxoλικo 6τo9 201 1-2012 vα υπoβαλoυv
αiτηoη μεταθεoηg εvτ6q δ6κα ημερcbv απo τη δημoo[ευ-
ση τoU παρovτog voμoυ, κατα παρ6κκλιση τηq διαταξηg
τηg παραγρdφoυ 2 τoυ αρθρoυ 6 τoυ π.δ" 50/1996 (A'
45).

3. α) 'Yoτερα απo τo δε0τερo εδαφιo τηg περiπτωoηg
α' τηq τταρ' 12 τoυ σρθρoυ B0 τoυ ν" 400912o1 1 (Α'195)
πρooτlΘεvται τα εξηg:

"'Eωq τξ oυγκρoτηoη τoυ Συμβoυλloυ τηg Αρ1ηg o0μ-

φωvα με τιg διαταξειg τoυ παρ6vτog voμoυ, αv o Πρ6ε-
δρoq τηq A.Δl.Π. ελλε[πει, απoυoιαζει η κωλ0εται, τα κα-
Θηκovτα τoυ αoκε[ τo αρxαιoτερo μ6λoq τηg 0λoμ6λεια9
πoυ ε[vαι καΘηγητηq Παvεπιoτημloυ.'Εωg τηv αvdδειξη
τoυ γεvικoO διευΘυvτη, τιg αρμoδιoτητ69 τoυ αoκε[ o
Πρoεδρog τηq AρXηq η o αvαπληρωτηg τoυ."

β) Στιg εξαιρ6σειq τηq υπoπαραγραφoυ 1α τoυ αρΘρoυ
33 τoυ v' 402412011 (^'226) υπαγovται, απ6 τηv 6vαρξη
ιo10og τoυ ν. 4o241201 1, και oι κεv6g oργαvικ6q θ6oει9
τηq ΑρXηq Διαoφαλιoηg και Πιoτoπoiησηq τηq Πoιoτη-
ταq στηv Avωτατη Eκπα[δευoη (A.Δl.Π').

4.To εδαφιo β' τoU αρΘρoυ 13 τoυ ν.217411993 (A'
210)' αvτικαΘloταται ωq εξηg:

"o oρYαvιoμog διαλ0εται μovo oε περ[πτωoη αδυvα-
μiαg εκπληρωσηq τωV oκoπιbv τoυ, ε[τε με κoιvη σUμφω-
v[α τωv oυμβαλλoμ6vωv ε[τε με καταγγελ(α εv6g απ6
αυτoυq. Mε κοιvη απoφαoη τωv Yπoυργιbv oικovoμικωv
και Παιδε[αg, Δια B[oυ MαΘηoηq και Θρηoκευματωv, πoυ
δημooιε0εται oτηv Eφημερiδα τηq Kυβερvηoεωg, ρυΘμ(-

ζovται Θ6ματα απoρρ6ovτα η oxετιζoμεvα με τη διαλυoη
τoU.>

1.α. Τo Eλληvικo Δημ6oιo αvαλαμβαvει τηv υπo1ρ6ω-
ση Vα Xρηματoδoτηoει τov E.o.Π.Y.Y. μ6Xρι τoυ πooo0
τoυ εv6q διoεκατoμμυρ[ou πεvτακoolωv εκατoμμυρiωv
ευριb για τηv καλυι.bη μ6ρoυ9 τωv υφιoταμεvωv κατα τηv
31 -12-2011 oφειλιbv τoυ oργαvιoμoΟ πρog τα φαρμακε[α
και λoιπo0g oυμβεβλημ6voυg ιδιιbτεg παρo1oυg Uπηρε-
oιιbv uγεiαg (ιατρoυg, κλιvικ6g, διαγvωoτικα κ6vτρα και
εργαoτηρια κ.λπ-).

β' Ωg υφιoταμεvεg oφειλ69 voo0vται εκε[vεg για τιq o-
πolεq 61oυv εκδoΘεi τα πρoβλεπoμεvα κατα περlπτωoη
παραoτατικα oτoι1εiα μ6xρι τηv 31.10.2011.

2. Oι αvωτ6ρω oφειλ69 εξoφλoιjvται αμεoα, με τηv 6κ-
δooη o1ετικΦv xρηματικιbv εvταλματωv πληρωμηg o0μ-
φωvα με τιg ιo1Uoυoεg δημooιoλoγιoτικι1g διαταξειg, υ_

π6 τιg ακoλoυΘεg πρoυπoΘ6oειg:
α) εφooov παραo1εΘε[ 6κπτωoη επ[ τηg oυvαλλακτι-

κηg αξiαg (αξiα παραoτατικoιj oτoι1ε[oυ πρo Φ.Π.Α., η o-
πoiα πρoκειμ6voυ περ[ oφειλιbv πρoq τα φαρμακεiα oρi-

ζεται oε πooooτo 3,5% επi τηg αξiαg τωv xoρηγηΘ6vτωv
φαρμακωv με πρooκoμιoη στoV Ε.o'Π.Y.Y. πιoτωτικιi.lv
τιμoλoγiωv,

β) εφooov oι δικαιoOxoι παραιτηΘoιjv απo oπoιαδηπo-
τε αλλη αξiωoη oυμπεριλαμβαvoμdvωv Kαι τωV τoκωv υ-
περημερiαq'

3. Η απoδoxη τηg ρυΘμιoηq απo τoυq δικαιoi1oυg oυ-
vτελε[ται με τηv υπoβoλη oxετικηg υπε0θυvηg δηλωoηg
εκ μθρoυg τoυ δικαιoOxoυ - παρ61oυ πoυ κατατ[θεται
oτηv αρμoδια Yπηρεoiα τoυ E.o.Π.Y.Y-.

4. Mε κoιvη απoφαoη τωv Yπoυργιbv oικovoμικιbv, Eρ-
γαoiαg και Koιvωvικηg Αoφαλιoηg και Yγε[αq και Koιvω-
vικηg Aλληλεγγ0ηg καΘoρiζovται τo πooooτ6 6κπτωoη9
πoυ παρ6xoυv oι λoιπo[ (πληv φαρμακoπoιιi.lv) παρoxoι
υπηρεoιιbv υγεiαg και κdΘε αλλη αvαγκα(α o1ετικη λε-
πτoμθρεια Yια τηv εφαρμoγη τoυ παρ6vτog σρθρoυ.

Aρθρo 35
Λolπ69 ρυΘμioεtg

1. Στηv παραγραφo 4 τoυ αρθρoυ 62 τoυ v. 221411994
(A' 75) πρooτiΘεται εδαφιo ωg εξηg:

.Η απoφαoη αυτη μπoρεi vα καταλαμβdvει και τα δ6-
Vεια πoU 6xoυv oυνoμoλoγηΘεi πριv τηv 6κδooη αUτηq."

2. Mε1ρι τηv πληρη λειτoυργiα τηg πρoβλεπ6μεvηg
oτo dρΘρo 23 τoυ v. 40021201 1 (A' 180) Yπηρεoiαg μπo-
ρεi vα oυγκρoτεiται τo Τμξμα A' και vα λειτoυργε[ αυτo-
τελιi.lg.

3. Mε κoιvη απ6φαoη τωv Yπouργιbv Διoικητικηq Mε-
ταρρ0Θμιoηq και Hλεκτρovικηg.Διακυβ6ρvηoηq και EΘvι
κηg Αμυvαg, μετα απo αιτιoλoγημ6vη ειoηγηoη τoU αρ-
μ6διoυ Eπιτελε[oυ, δ0vαται vα εξαιρεΘεi απ6 τηv εφαρ-
μoγη τωv διαταξεωv τωv αρΘρωv 33 και 34 τoυ ν.4024l
201 1 πoλιτικ6 πρooωπικ6 τωv Ev6πλωv Δυvσμεωv, πoυ
αvηκει oτιg κατηγoρiεg ΔE Tεxvικιbv Aερooκαφωv και E-
λικoπτ6ρωv, ΔΕ Tε1vικo0, ΔΕ Τε1vικcbv Αερooκαφιbv,
ΔE Tεxvικιilv και ΠE Mη1αvικΦv. o αριΘμog τωv εξαιρoυ_
μι1vωv δεv μπoρε1 vα υπερβαlvει τoυg 10 εργαζ6μεvoυg.


