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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

γ) το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Επιτροπή απαρτίζεται από:
α) τέσσερις (4) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους που
καλύπτουν τις περιοχές της βιολογίας, της γενετικής, της
ιατρικής και της βιοτεχνολογίας,
β) πέντε (5) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, από
τους οποίους δύο προέρχονται από τη νομική επιστήμη και ανά ένας από τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία
και τη θεολογία. Από τους νομικούς επιστήμονες ο ένας
καλύπτει το δημόσιο δίκαιο ή το δημόσιο διεθνές δίκαιο
και ο άλλος το ιδιωτικό δίκαιο.
2. Για τα μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 προβλέπονται ισάριθμοι αναπληρωτές, που
ορίζονται όπως και τα τακτικά μέλη. Το αναπληρωματικό
μέλος αναπληρώνει το αντίστοιχο τακτικό σε περίπτωση
που αυτό απουσιάζει ή κωλύεται.
3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του, καθώς και τα τακτικά μέλη
της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους.
4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής».
2. Η ισχύς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 αρχίζει την 1.5.2019. Η ισχύς της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 1, ως προς τον ορισμό αναπληρωματικών μελών της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, αρχίζει
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά την πρώτη
εφαρμογή της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 τα
αναπληρωματικά μέλη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής ορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας των αντίστοιχων τακτικών.
Άρθρο 12
Μετά την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010
(Α΄ 182), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4462/2017
(Α΄ 39) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:
«1Α. Σε περιοχές που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες το χρονικό διάστημα από τις 19.10.2018 έως και τις
21.12.2018 κατά άρθρο 14 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) και
η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου λήγει από
τις 29.3.2019 έως και τις 8.5.2019, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από τη λήξη της έως 28 Ιουνίου 2019. Η ίδια
καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τους κατοίκους
του εξωτερικού.
Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από τις 29.3.2019».
Άρθρο 13
Δαπάνες ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4603/2019
(A΄ 48) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος,
δαπάνες που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι
30.6.2019, με ατομικά αιτήματα στις Περιφερειακές
Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους,
κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 27 του
ν. 4549/2018 (Α΄ 105). Οι δαπάνες του προηγούμενου
εδαφίου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σύμφωνα με
την ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/18 (Β΄ 4898) ή την ΕΜΠ/5/2012 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Κατά τα
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λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας».
Άρθρο 14
Τροποποίηση του ν. 4551/2018(Α΄116)
1. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του ν. 4551/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.): είναι το μέτρο, με
τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την
ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το
κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την
ίδια απόσταση».
2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
3 του ν. 4551/2018 προστίθενται υποπεριπτώσεις ηη΄
και θθ΄ ως εξής:
«ηη) μέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 77 του
ν. 4009/2011, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που
έχει την έδρα του σε νησί,
θθ) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν
με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο
Λιμενικό Σώμα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί».
3.α) Στην υποπερίπτωση βα΄ της περίπτωσης β΄ του
άρθρου 4 του ν. 4551/2018 διαγράφονται οι λέξεις «οικονομικής θέσης».
β) Στο τέλος της περίπτωσης β΄προστίθεται υποπερίπτωση βη΄ ως εξής:
«βη) το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου σε αντιστοιχία με το Α.ΝΗ.ΚΟ. που καταβάλλεται για την ίδια
διαδρομή σε μέσο θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς».
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, σε ωφελούμενες επιχειρήσεις με
έδρα την Κρήτη χορηγείται Α.ΝΗ.ΚΟ. για συγκεκριμένες
επαγγελματικές δραστηριότητες με αυξημένο κόστος
μεταφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4. Με
την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του
άρθρου 11 ορίζονται οι δραστηριότητες αυτές».
5. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 η φράση «έως έξι (6)» αντικαθίσταται από την φράση «έως δώδεκα (12)».
Άρθρο 15
1. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3Β
του ν. 3213/2003 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται
από άρση τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου είναι προϋπόθεση
για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου αρμοδιότητας της
Επιτροπής».
2. Στο τέλος του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 με απόφαση του
Προέδρου της Βουλής και των Υπουργών Οικονομικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ενιαίος κανονισμός διαδικασιών
ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για όλα
τα όργανα ελέγχου του παρόντος νόμου».

