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ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της 

Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μετα−
ξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στα−
θερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του 
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο 
«Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτ−
λο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων 
ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομο−
λόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή 
των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες 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 να εγκριθούν άμεσα τα ακόλουθα 
Σχέδια των Συμβάσεων Τροποποίησης Συμβάσεων Χρημα−
τοδοτικής Διευκόλυνσης, οι οποίες έχουν συναφθεί, πλην 
άλλων, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) και της Ελληνικής Δημοκρατίας:

α) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη−
τας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμ−
βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» («Master Financial 
Assistance Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.3.2012 Π.Ν.Π. (Α΄ 55), 
που κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 (Α΄ 65), 

β) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» («PSI LM 
Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4046/2012 (Α΄ 28),

γ) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκό−
λυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων» («Bond Interest 
Facility»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4046/2012. 

Με την έγκριση των προαναφερόμενων Σχεδίων των 
Συμβάσεων Τροποποίησης θα καταστεί δυνατή η υπο−
γραφή των συμβάσεων και η ολοκλήρωση των σχετικών 
διαδικασιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην από 27 
Νοεμβρίου 2012 Δήλωση του Συμβουλίου των Υπουργών 
Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) για την Ελλάδα, 
πριν τη νέα Σύνοδό του στις 13 Δεκεμβρίου 2012, κατά 
την οποία πρόκειται να ληφθούν τελικές αποφάσεις, αφού 
εξεταστούν και τα αποτελέσματα της από 3 Δεκεμβρίου 
2012 πρόσκλησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για ανταλ−
λαγή ελληνικών ομολόγων, για την εκταμίευση, από το 
Ε.Τ.Χ.Σ. και υπέρ της Ελλάδας, ποσού που ανέρχεται σε 
σαράντα τρία δισεκατομμύρια και επτακόσια εκατομμύρια 
(43.700.000.000) ευρώ περίπου και που αναμένεται να 
εκταμιευθούν εντός του Δεκεμβρίου. 

Την για τους ανωτέρω λόγους έκτακτη περίπτωση 
εξαιρετικά απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης να 
παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή των 
Συμβάσεων, καθώς και να υπάρξει άμεση ρύθμιση και διευ−
κρίνιση ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία της ανωτέρω 
πρόσκλησης ανταλλαγής ομολόγων.

3. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης έγκρισης των αποφάσεων του 
Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες ανατίθεται η πα−
ροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις Τράπεζες 
Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley 
& Co International plc και νομικών υπηρεσιών στο δικη−
γορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP 
(CGSH)», λόγω του ασφυκτικά περιορισμένου χρόνου για 
την πραγματοποίηση επαναγοράς χρέους πολύ μεγάλου 
ύψους ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα, έως και τριάντα 
πέντε δισεκατομμύρια (35.000.000.000) ευρώ, καθώς και 
των δαπανών που αναφέρονται στις αποφάσεις αυτές.

4. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης να εξειδικευτεί η εφαρμογή των 
οριζόμενων στις υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 της παρα−
γράφου Ζ του νόμου 4093/2012 (Α΄ 222) και να ενισχυθεί 
η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής στο πλαίσιο 
άσκησης μισθολογικής πολιτικής.

5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:
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του Γ.Λ.Κ., με κοινοποίηση στο ΥΔΜΗΔ. Η ΕΑΠ διενεργεί 
την ως άνω έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών 
για όσο χρόνο διαπιστώνει τη μη εφαρμογή των σχε−
τικών διατάξεων. Παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση της 
εκκαθαρίζουσας αρχής να προβεί στην εκκαθάριση της 
μισθοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που της 
έχει αποστείλει η ΕΑΠ, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις. 

1.δ. Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως 
αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού 
της παραγράφου 1.β. του παρόντος άρθρου από 01.01.2013 
διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρω−
μής μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που 
διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια 
μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις:

i) ως προς τα φυσικά πρόσωπα: Οι υπάλληλοι και οι δη−
μόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός 
ΕΑΠ θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται 
στις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (Απιστία σχετική με 
την Υπηρεσία), 259 ΠΚ (Παράβαση καθήκοντος) και 261 
ΠΚ (Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή)

ii) ως προς τα νομικά πρόσωπα και για όσο διάστημα 
παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής 
μέσω ΕΑΠ επιβάλλεται αναστολή καταβολής της μισθο−
δοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση 
του σχετικού ποσοστού όπως αυτό εξειδικεύεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο 
έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των ΟΤΑ, επέρ−
χεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των 
δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ−επιχορηγήσεις) καθώς και ανα−
στολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις 
μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

1.ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτε−
ρικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των δια−
τάξεων των παραγράφων 1.γ και 1.δ»

2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1.β. του 
άρθρου 2 του νόμου 3845/2010 (Α΄ 65) από 1.1.2013 κα−
ταργούνται.

Άρθρο 4
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του 

υπουργείου Εσωτερικών−
Προμήθειες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών, για 
προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών πα−
ντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, 
γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειο−
νομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων 
και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται 
εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.

2. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονι−
σμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

3. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών, για 
προμήθειες των ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος 
για τις ανάγκες των περιφερειών, των ιδρυμάτων και των 
νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από 
τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 
αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.

4. Σύνδεσμοι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα 
αυτών μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους 
ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω 

της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών οι−
ουδήποτε εκ των δήμων ή περιφερειών που τους έχουν 
συστήσει ή συμμετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή 
τους και απόφαση των οικείων δημοτικών ή περιφερει−
ακών συμβουλίων.

5. Διαγωνισμοί ανάδειξης προμηθευτών−χορηγητών των 
παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, για τους οποίους έχει 
δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση κατόπιν 
διαγωνισμού ή άλλου νόμιμου τρόπου, ή έχει χορηγηθεί 
σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, 
πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και εκτε−
λούνται με τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο 
που τις υπέγραψε.

Άρθρο 5
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του 

υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Για την εφαρμογή της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρ−
θρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως πρόσληψη «με διαγωνι−
σμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμέ−
να και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης 
αρχής ή με διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με 
αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας» νο−
είται η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικοτήτων 
Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικο−
νομικού και Διοικητικών Γραμματέων, η οποία:

α) εφόσον έλαβε χώρα προ της εφαρμογής του 
ν. 2190/1994, έγινε μετά από δημόσια προκήρυξη και γρα−
πτό διαγωνισμό και, 

β) εφόσον έλαβε χώρα μετά την εφαρμογή του 
ν. 2190/1994, έγινε μετά από διαγωνιστική διαδικασία του 
ΑΣΕΠ, το οποίο και κατάρτισε τους οριστικούς πίνακες 
διοριστέων. 

Άρθρο 6
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του 

υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρε−
ωτική εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια, όπως αυτή 
προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει. Από 
την αυτή ημερομηνία, η εγγραφή σε αυτά τα Επιμελητήρια 
καθίσταται προαιρετική. Με απόφαση του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και 
Δικτύων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δίδακτρα των ιδιωτι−
κών εκπαιδευτηρίων, κατά την έννοια του άρθρου 11 του 
ν. 3279/2004 (Α΄ 205), διαμορφώνονται ελεύθερα. Με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου.

3. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 
«περί ανωνύμων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής:

«Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης 
εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιά−
δων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά 
τη σύσταση της εταιρείας».

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
4 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) «περί εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης» τροποποιείται ως εξής:
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«Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώ−
τερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, 
ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εται−
ρικής σύμβασης».

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955
(Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτω−
ση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων 
(2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τρι−
άντα (30,00) ευρώ».

Άρθρο 7
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας

του Πολίτη

1. α) Το στοιχείο στ του άρθρου 11 του π.δ. 104/2012 
(Α΄ 172) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. 8 θέσεις ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού». Στο τέλος του ίδιου άρθρου 
προστίθεται εδάφιο ζ ως ακολούθως: «ζ. 2 θέσεις κατη−
γορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού».

β) Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 
του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) προστίθεται εδάφιο έκτο ως ακο−
λούθως: «Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των 
αποσπάσεων αυτών».

2. Τα εδάφια δ΄ − ε΄ της παρ. 3 του αρ.14 του ν.3907/2011 
(Α΄ 7), όπως αυτή προστέθηκε με το αρ.25 του ν.3922/2011 
(Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων 
το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου είναι 4.000 τετραγωνικά 
μέτρα. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν 
μπορεί να ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο συ−
ντελεστής δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 
0,5. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δομούμενη επιφάνεια 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα». 

3.1. Για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας 
και κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν άλλης διάταξης, επι−
τρέπεται να εξασφαλίζεται μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών 
οργανισμών η μίσθωση εναερίων μέσων αεροπυρόσβεσης 
μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής 
τους ή η παροχή υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με μίσθωση 
ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων 
πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους. Τυχόν «διοικητικά 
−λειτουργικά» κόστη, εφόσον προβλέπονται στο καταστα−
τικό του εκάστοτε διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού, 
θα αναλαμβάνονται αντίστοιχα. 

3.2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδο−
ση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) των 
ανωτέρω δαπανών από το Πυροσβεστικό Σώμα είναι τα 
ακόλουθα: 

Α. Δικαιολογητικά για την έκδοση του Χ.Ε.Π.:
1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί ανάληψης υπο−

χρέωσης.

2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη διενέργεια 
της σχετικής διαδικασίας μέσω διεθνούς οργανισμού.

3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αποδοχής 
τελικής προσφοράς του αναδόχου και έγκρισης για κα−
τακύρωση των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας από 
τον διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό ειδικής διαδικασίας. 

4. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση 
Χ.Ε.Π..

Β. Δικαιολογητικά για την τακτοποίηση του Χ.Ε.Π.: 
1. Κατάσταση εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης συ−

ντασσόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
2. Πρωτότυπο τιμολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού 

οργανισμού. 
3. Εξοφλητική απόδειξη ή αποδεικτικό – βεβαίωση εί−

σπραξης του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού. 
4. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για 

τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής. 
5. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής πα−

ραλαβής της αρμόδιας επιτροπής. 
6. Παραστατικά στοιχεία καταβολής των τυχόν σχετικών 

κρατήσεων. 
7. Τριπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. τυχόν αδιάθετου υπο−

λοίπου εκ του προϊόντος του σχετικού Χ.Ε.Π..
Γ. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής:
1. Αίτημα του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού. 
2. Πρωτότυπο τιμολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού 

οργανισμού. 
3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση 

της προκαταβολής. 
3.3. Τα σχετικά με την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών 

Χ.Ε.Π. εκδίδονται στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος 
με δεύτερο υπόλογο την αρμόδια Υπηρεσία του Πυρο−
σβεστικού Σώματος έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

3.4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
δύνανται να τροποποιούνται τα ως άνω δικαιολογητικά, 
να προστίθενται νέες κατηγορίες δαπανών μέσω των 
ανωτέρω διαδικασιών, π.χ. εκπαίδευση των πληρωμάτων 
του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών 
οργανισμών, και να καθορίζονται τα σχετικά δικαιολο−
γητικά. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

3.5. Έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται 
η 1.5.2012.

Άρθρο 8
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα

της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης 

Από 1.1.2013 η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7 
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) παύει να ισχύει και οι αποζημιώσεις 
των μελών των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραμμα−
τείας της Κυβέρνησης εμπίπτουν εφεξής στις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
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  Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχί−
ζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ,
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
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