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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 237
5 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των
Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγό−
ντων θεμάτων που αφορούν την ορθή εφαρμογή και τη
διόρθωση αβλεψιών και παραλείψεων των νομοθετικών
διατάξεων που αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Μισθολογικές διατάξεις
1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνεργάτη Β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297),
όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 23 α της υποπαρα−
γράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
ορίζεται σε εννιακόσια δέκα ευρώ (910 €).
2. Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού του
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., κα−
θορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Από τα ανωτέρω εξαιρείται το μόνιμο καλλιτεχνικό
προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.),
της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και
της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.), το οποίο
εξακολουθεί να αμείβεται με τις διατάξεις του άρθρου
49 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει.

3. Ο αριθμός «30» που αναφέρεται στο άρθρο 14 του ν.
4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε,
με τον αριθμό «29».
4. Στην περ. 7 γ της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, διαγράφεται η φράση «Εθνικής
Άμυνας».
Άρθρο 2
1. Στην υποπαράγραφο Γ.2. του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, η υφιστάμενη περίπτωση 6 αναριθμείται
ως περίπτωση 7 και προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:
«6. Κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώ−
σεων του Δημοσίου προς τρίτους παρακρατούνται κατά
προτεραιότητα οι βεβαιωμένες υπέρ του Δημοσίου και
των Ασφαλιστικών φορέων οφειλές των τρίτων.»
2. Στον τίτλο του άρθρου 5 και στο εδάφιο του ίδιου
άρθρου της από 18.11.2012 ΠΝΠ «Δημοσιονομικοί κανόνες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228) οι λέξεις «τέλος Νοεμβρίου»
και «το τέλος Νοεμβρίου» αντικαθίστανται με τις λέξεις
«15 Δεκεμβρίου» και «15 Δεκεμβρίου» αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ
1. Στο τέλος της παραγράφου (ιδ) του άρθρου 2 του
ν. 3614/2007 (Α΄ 267) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η χρήση του πληροφοριακού συστήματος παρακο−
λούθησης της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων της πα−
ραγράφου αυτής είναι υποχρεωτική για το σύνολο των
φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις στη χώρα.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζο−
νται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
7 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης,
εξαιρουμένων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, απο−
τελεί το σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης
ένταξης.»
3. Στο άρθρο 14 του ν. 3614/2007 προστίθενται παρά−
γραφοι 13 και 14 ως εξής:
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«Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω υπηρεσίες του
Σ.ΕΠ.Ε. στεγάζονται σε κτίρια Οργανισμών ή Νομικών
Προσώπων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας.»
9. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπα−
ραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
η φράση «Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για πε−
ριπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στο
άρθρο 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ Α΄95)…» αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας για πε−
ριπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόμενα στις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ
Α΄95…)»
10. Η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 4075/2012 (89 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων.
1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που
απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων
και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτι−
κής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράτ−
τει το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του
ν. 2972/2001(Α΄ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από
την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται
του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως
του αριθμού μητρώου.
2. Η ΑΠΔ του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθ−
μού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την
τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής
περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού
μητρώου.
3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία
αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό
τόπο (web−site) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για
μισθολογικές περιόδους από 1/1/2013 και εφεξής.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 16
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2830/2000 (Α΄
96) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν μεταβληθεί η έδρα του ειρηνοδικείου, δεν με−
ταβάλλεται αυτοδικαίως και η έδρα του Συμβολαιο−
γράφου, αλλά η τυχόν υπάρχουσα θέση Συμβολαιογρά−
φου παραμένει εφεξής στην έδρα του καταργούμενου
ειρηνοδικείου. Από την εφαρμογή των διατάξεων του
π.δ. 110/2012 (Α΄193) δεν θίγονται οι υφιστάμενες θέσεις
των Συμβολαιογράφων στις έδρες ή στις περιφέρειες
των συγχωνευομένων ειρηνοδικείων, η έδρα και η κατά
τόπο αρμοδιότητα.».
2. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2830/2000 προστί−
θεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Εξαιρείται η διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιο πλει−
στηριασμού, ο οποίος διενεργείται στο κατάστημα του
κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου.»
3. Στο ν. 2830/2000 προστίθεται μεταβατική διάταξη,
η οποία διαλαμβάνει ως εξής:
«Οι πλειστηριασμοί, που ήδη έχουν προσδιορισθεί
προς διενέργεια σε υπό συγχώνευση Ειρηνοδικείου
μεταφέρονται και διενεργούνται στο κατάστημα του
Ειρηνοδικείου στο οποίο συγχωνεύεται, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο π.δ. 110/2012 (Α΄193) και κατά την ήδη
προσδιορισθείσα ημερομηνία».
4. Στo τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
ν. 1756/1988 (Α΄35) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων, οι οργα−
νικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διατηρούνται
και μεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο, το οποίο
προκύπτει από την εν λόγο συγχώνευση. Οι ως άνω
θέσεις καταλαμβάνονται από τους υπηρετούντες στα
συγχωνευόμενα δικαστήρια δικαστικούς λειτουργούς».
5. Στο άρθρο 18 του ν. 2812/2000 (Α΄67) προστίθεται
παράγραφος 3, ως εξής:
«Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων οι υφι−
στάμενες οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων
όλων των κλάδων διατηρούνται και μεταφέρονται αυτο−
δικαίως στο δικαστήριο το οποίο προκύπτει από την εν
λόγω συγχώνευση. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαμβάνονται
από τους υπηρετούντες στα συγχωνευμένα δικαστήρια
δικαστικούς υπαλλήλους υπό την επιφύλαξη των διατά−
ξεων του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.»
6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 3910/2011 (Α΄11)
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας κάθε
επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμ−
ματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο διαγωνισμός διενερ−
γείται στην έδρα της Σχολής. Σε περίπτωση που ο δια−
γωνισμός διενεργείται εκτός της έδρας της, ανατίθενται
σε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης ή σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπη−
ρετεί σε μια από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου
όπου διενεργείται ο διαγωνισμός».
7. Παρατείνεται έως την 31−12−2013 η ισχύς των πι−
νάκων κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισμού
για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών
υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε με την απόφαση 5223/
23−1−2009 του Υπουργού Δικαιοσύνης (τεύχος προκη−
ρύξεων ΑΣΕΠ 23).
8. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δο−
κίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως (Γ΄ 1046), που λήγει την
31−12−2012 παρατείνεται έως την 31−12−2013.
9. Στο άρθρο 14 του ν. 3898/2010 (Α΄211), προστίθενται
παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«2. Επιτρέπεται η αναγνώριση τίτλου διαπίστευσης
διαμεσολαβητή που έχει αποκτηθεί από φορέα κατάρ−
τισης αλλοδαπής προέλευσης κατόπιν εκπαίδευσης
παρασχεθείσας στην Ελλάδα, εφόσον ο τίτλος αυτός
αποκτήθηκε μέχρι την αδειοδότηση και έναρξη λει−
τουργίας φορέα ή φορέων κατάρτισης του άρθρου 5
του ν. 3898/2010 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31
Δεκεμβρίου 2012.»
«3. Αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης δι−
αμεσολαβητών, που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή

