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Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 51 παρ. 15
του ν. 4178/2013 (Α΄174)
Η παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174),
αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι
χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις
των Γ.Π.Σ. που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν.
2508/1997 (Α΄124) είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση
μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν
πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης σύμφωνα με το Γ.Π.Σ.. Σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας
ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος κινείται
η διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γ.Π.Σ.
κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα
πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2019, διαφορετικά
από 1.1.2020 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι
διατάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ.. Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις
όπου έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα
ανωτέρω.».
Άρθρο 24
Παράταση μετακινήσεων προσωπικού
δημόσιων μονάδων υγείας
Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εντός της ίδιας
Δ.Υ.ΠΕ. ή μεταξύ διαφορετικών Δ.Υ.ΠΕ., που έχουν
πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των οικείων Διοικητών
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3599/2007 (Α΄ 176),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 8 του
ν. 3868/2010 (Α΄ 129) και οι οποίες έχουν λήξει ή λήγουν
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται
αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι τις 31.12.2018.
Άρθρο 25
Στο άρθρο 130 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) προστίθεται
παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Όλες γενικά οι προμήθειες, εργασίες, μεταφορές και
μισθώσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, γίνονται με απευθείας ανάθεση και έγγραφη συμφωνία, κατά παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού
και περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεων, σύμφωνα
με όσα ορίζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου 1. Οι
μισθώσεις μεταφορικών μέσων για τη διακίνηση προσώπων ή τη μεταφορά εκλογικού υλικού ενεργούνται κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του ν.δ. 2396/1953 (Α΄ 117)
και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων του Πρωθυπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από
αυτόν Υπουργού. Με τις αποφάσεις της παραγράφου 1
ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε
πληρωμή.».
Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 6
του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
Η παρ. 14 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
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«14. Όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και
ΚΑΕ στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας
ή του Δήμου ή της Δ.Ε.Υ.Α. και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές
ή δημοτικές ενότητες, αντιστοίχως.».
Άρθρο 27
1. Από 1.1.2019 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
που προβλέπεται στα άρθρα 38 του ν. 3863/2010 (Α΄
115) και 11 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) υπολογίζεται στο
ποσό της κύριας σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται
σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1 περίπτωση γ΄, 7, 8, 27,
28 και 94 παρ. 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
2. Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των ποσών
της εισφοράς της παραγράφου 1 και της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά
που παρακρατούνταν έως 31.12.2018 καλύπτονται από
τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισμού και αποδίδονται από τον ΕΦΚΑ στο
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και
στον ΕΟΠΥΥ, αντίστοιχα, έως την πλήρη απόσβεσή τους.
Άρθρο 28
Παράταση του μέτρου της διοικητικής
υποστήριξης
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε, με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄
98) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4508/2017
(Α΄ 200), αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των
αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο
πλαίσιο των οριζομένων στην περίπτωση α΄ της παρ. 1
του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), για τις οποίες
παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική
υποστήριξη, ορίζεται η 1.1.2020. Μέχρι τότε συνεχίζουν
να εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και
4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, κατά παρέκκλιση της
προβλεπόμενης, στις εν λόγω παραγράφους, σχετικής
προθεσμίας.».
Άρθρο 29
Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α΄ 116)
1. Στο άρθρο 3 του ν. 4551/2018 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. μεταφοράς υγρών καυσίμων είναι οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου
υγρών καυσίμων, οι οποίοι κατά τον χρόνο που είναι
ενταγμένοι στο πρόγραμμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, σύμφωνα με το άρθρο 5, οφείλουν να μειώσουν
την τιμή λιανικής πώλησης για κάθε κατηγορία υγρού
καυσίμου κίνησης κατά το ποσό που εισπράττουν ως
Α.ΝΗ.ΚΟ.. Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση τις παραμέτρους του άρθρου 4, οι οποίες εξειδικεύονται με
την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει
του άρθρου 11 παράγραφος 4. Η Γενική Γραμματεία
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), προκειμένου να διαπιστώσει τη μείωση αυτή, λαμβάνει υπόψη
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τα στοιχεία της τιμής λιανικής πώλησης των επιλέξιμων
καυσίμων που έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 114 της
91354/2017 (Β΄ 2983) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει
τη ΓΓΑΙΝΠ εάν ένας πρατηριούχος που έχει ενταχθεί στη
Δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τα καύσιμα
έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει την τιμή της λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Στην περίπτωση αυτή,
πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 114 της 91354/2017 (Β΄ 2983) απόφασης,
επιβάλλεται από τη ΓΓΑΙΝΠ, πρόστιμο πεντακοσίων (500)
ευρώ. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τη
ΓΓΑΙΝΠ, όταν, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί,
διαπιστώνει παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης
της τιμής λιανικής πώλησης στο Παρατηρητήριο.».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4551/2018, μετά τις λέξεις «Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη - Μ.Α.Ν.» προστίθενται οι λέξεις «ή Μοναδικός
Αριθμός Νησιωτικής Επιχείρησης - Μ.Α.Ν. Επιχείρησης)».
3. Στο άρθρο 8 του ν. 4551/2018 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. για καύσιμα διακόπτεται
από τη ΓΓΑΙΝΠ, αν από τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει μειώσει την τιμή της
λιανικής πώλησης καυσίμου αντιστοίχως με το δικαιούμενο ποσό. Σε περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης
του προηγούμενου εδαφίου για δεύτερη φορά, ο δικαιούχος αποκλείεται από το καθεστώς έκδοσης Μ.Α.Ν. Επιχείρησης για το επόμενο έτος από αυτό εντός του
οποίου διαπιστώθηκε η δεύτερη παράβαση. Τα ποσά
που έχουν καταβληθεί στις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, αναζητούνται για
την αιτία αυτή, βεβαιώνονται ως έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισμού και εισπράττονταη σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.».
4. Η μόνη παράγραφος του άρθρου 10 του ν. 4551/2018
αριθμείται σε παράγραφο 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Το μέτρο του Μ.Ι. στα καύσιμα τίθεται σε εφαρμογή,
πιλοτικά, τον Ιανουάριο του 2019. Η πιλοτική εφαρμογή
διαρκεί έως έξι (6) μήνες και αφορά τα νησιά Αγαθονήσι,
Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο,
Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο,
Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο,
Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά.».
5. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται: α) οι παράγοντες και ο τύπος υπολογισμού του
Α.ΝΗ.ΚΟ. για τη μεταφορά υγρών καυσίμων από την
ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά, β) το είδος των υγρών
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καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του μεταφορικού
ισοδύναμου, γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δ) η διαδικασία
επιβολής και βεβαίωσης του προστίμου του άρθρου 3
παράγραφος 3 και η διαδικασία επιβολής της κύρωσης
του άρθρου 8 παράγραφος 4, ε) ο χρόνος έναρξης της
πλήρους εφαρμογής του μέτρου.».
6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 4551/2018 καταργείται.
Άρθρο 30
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 33
του ν. 4538/2018 (Α΄ 265)
1. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 33 του ν. 4538/2018 (Α΄ 265) μετά τις λέξεις «παρούσας παραγράφου» προστίθενται τα εξής:
«καθώς και για τις λειτουργικές δαπάνες και τον προσδιορισμό τους».
2. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
33 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το ποσό των λειτουργικών δαπανών μπορεί να υπολογίζεται σύμφωνα με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι
ρυθμίσεις της 97724/ΕΥΘΥ/750 (Β΄ 4566) απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών
δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014/2020»
εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν
ανατεθεί στον ΕΦΕΠΑΕ καθήκοντα διαχείρισης δράσεων
κρατικών ενισχύσεων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου.».
Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παρ. 1
του άρθρου 126 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), η φράση «για
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την
22η Δεκεμβρίου του έτους 2016» αντικαθίσταται από τη
φράση «για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από
την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016».
Άρθρο 32
Τροποποίηση του άρθρου 25
του ν. 4494/2017 (Α΄ 165)
Το άρθρο 25 του ν. 4494/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 25
Οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και
παροχής υπηρεσιών των στρατιωτικών νοσοκομείων και
του ΝΙΜΤΣ, των στρατιωτικών φαρμακείων και του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού που πραγματοποιήθηκαν

