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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 14
2 Φεβρουαρίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4038
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ −
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 1
Επείγουσες ρυθμίσεις για την επιχειρησιακή και
δημοσιονομική διαχείριση έργων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και άλλες ρυθμίσεις
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Θ΄ του ν.3979/2011 (Α΄ 138)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κεφάλαιο Θ΄ – Επιχειρησιακή και Δημοσιονομική Δι−
αχείριση Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5, 6 του άρθρου 38 του
ν.3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
« 1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρο−
νικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πλη−
ροφοριακών συστημάτων, όλων των φορέων της Γενι−
κής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του
ν.3871/2010 (Α΄ 141), πλην όσων εξαιρούνται σύμφωνα με
την παράγραφο 6, εξοφλούνται μέσω Ενιαίου Συστήμα−
τος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.), που συνιστάται και λειτουργεί
στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών, για τις πληρωμές δαπανών
του Δημοσίου.
2. Στο Ε.ΣΥ.Π. δημιουργείται Μητρώο Φορέων, στο
οποίο εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη λειτουρ−
γίας του Ε.ΣΥ.Π. καταχωρίζονται με δική τους μέριμνα
υποχρεωτικά όλοι οι φορείς της παραγράφου 1.

3. Μέσα σε πέντε (5) μήνες από την έναρξη λειτουρ−
γίας του Ε.ΣΥ.Π., οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ε.ΣΥ.Π.,
μέσω πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, κάθε
παραστατικό που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών προς τους φορείς της παραγράφου 1. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο χρό−
νος έναρξης λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία και ο
ειδικότερος τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λει−
τουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης,
τα τέλη και οι δαπάνες που εξοφλούνται μέσω Ε.ΣΥ.Π.,
η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης
στο Ε.ΣΥ.Π, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών
συστημάτων του Ε.ΣΥ.Π. με άλλα συστήματα για την
παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και
για τη μεταφορά των πιστώσεων από τους φορείς της
Κεντρικής Κυβέρνησης, ο τρόπος εξόφλησης τελών και
δαπανών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
ο χρόνος εξόφλησης των παραστατικών όπως και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.»
«5. Από την έναρξη πληρωμών των δαπανών υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του Ε.ΣΥ.Π., διακόπτεται
κάθε είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση για τέτοι−
ας κατηγορίας δαπάνες προς τους φορείς της Κεντρι−
κής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του
ν.3871/2010. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνη−
σης και μόνο για το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας
του Ε.ΣΥ.Π. και για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, η
εξόφληση γίνεται μέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασμού
που διατηρεί για το σκοπό αυτόν το Ε.ΣΥ.Π.
6. Οι φορείς που λόγω της ειδικής φύσεως ή απο−
στολής τους καλύπτονται από το απόρρητο (εθνική
άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας)
εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ο
καθορισμός των φορέων αυτών γίνεται με κοινή απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο μηνών
από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π..»
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του ν.3979/2011
καταργείται.
4.α. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4, 5 του άρθρου 39 του
ν.3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Δημιουργείται ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας των αναγκαί−
ων γι’ αυτές πληροφοριακών συστημάτων με τον τίτλο
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και ββ΄ του άρθρου 20 του ν.4024/2011. Με την ως άνω
κοινή υπουργική απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζεται
σύμφωνα με τα ανωτέρω η καταβολή αμοιβής για την
πέραν του πενθημέρου εργασία, που παρείχε το ως
άνω προσωπικό κατά το διάστημα από τη δημοσίευση
της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52 α/122886/19.12.2011
απόφασης (Β΄ 2883) μέχρι και την έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης της παρούσας. Η προκαλούμενη
δαπάνη για τις ως άνω πέραν του πενθημέρου αμοιβές
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αρχαιολο−
γικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται
από αυτό.»
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (Α΄226)
μετά το εδάφιο 8 προστίθεται εδάφιο 9 ως εξής:
«9. Για τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Σ.Υ.Κ.Κ.Α.) και το Εθνικό
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) οι δαπάνες αποζημί−
ωσης για υπερωριακή εργασία και η αμοιβή για εργασία
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εκάστου
έτους δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του
επόμενου έτους με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλε−
φθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν
και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους.»
Άρθρο 33
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ǺǹĬȂȅȈ
ȈȋȅȁǿȀȍ
ȃ
ȈȊȂǺȅȊȁ
ȍȃ

1. Στους σχολικούς συμβούλους που επιλέγονται και
τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Β΄ Κεφα−
λαίου του ν.3848/2010, εφόσον δεν διαθέτουν το βαθμό
Α΄ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6
του ν.4024/2011 (Α΄ 226), απονέμεται ο βαθμός αυτός
για το χρόνο άσκησης της θητείας τους, με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.
2.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 και
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 του
ν.3848/2010 (Α΄ 71) η λέξη «τριών» αντικαθίσταται από
τη λέξη «δύο». Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 4 και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου
12 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, ύστερα από τη φρά−
ση «Ο τρίτος» προστίθεται η φράση «και ο τέταρτος»
και η λέξη «μοριοδοτείται» αντικαθίσταται από τη λέξη
«μοριοδοτούνται».
β) Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν.3848/2010 απαλείφεται η φράση «Με την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για
τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς,».
γ) Oι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης που διορίστηκαν το έτος 2010
δύνανται κατά το σχολικό έτος 2011−2012 να υποβά−
λουν αίτηση μετάθεσης εντός δέκα ημερών από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της
διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ.
50/1996 (Α΄ 45).
3. α) ΄Υστερα από το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
α΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α΄195)
προστίθενται τα εξής:
«Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αν ο

Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π. ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται,
τα καθήκοντά του ασκεί το αρχαιότερο μέλος της Ολο−
μέλειας που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου. Έως την
ανάδειξη του γενικού διευθυντή, τις αρμοδιότητές του
ασκεί ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του.»
β) Στις εξαιρέσεις της υποπαραγράφου 1α του άρθρου
33 του ν.4024/2011 (Α΄226) υπάγονται, από την έναρξη
ισχύος του ν.4024/2011, και οι κενές οργανικές θέσεις της
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).
4.Το εδάφιο β΄ του άρθρου 13 του ν.2174/1993 (Α΄ 210),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Οργανισμός διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμί−
ας εκπλήρωσης των σκοπών του, είτε με κοινή συμφω−
νία των συμβαλλομένων είτε με καταγγελία ενός από
αυτούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ρυθμίζονται θέματα απορρέοντα ή σχετιζόμενα με τη
διάλυσή του.»
Άρθρο 34
Πληρωμή οφειλών του Εθνικού Οργανισμού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
1.α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέω−
ση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού
του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων
ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την
31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία
και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρε−
σιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και
εργαστήρια κ.λπ.).
β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις
οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτω−
ση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31.10.2011.
2. Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται άμεσα, με την
έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις,
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτι−
κής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α., η
οποία προκειμένου περί οφειλών προς τα φαρμακεία
ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγη−
θέντων φαρμάκων με προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πι−
στωτικών τιμολογίων,
β) εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήπο−
τε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των τόκων
υπερημερίας.
3. Η αποδοχή της ρύθμισης από τους δικαιούχους συ−
ντελείται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης
εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου που κατατίθεται
στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης
που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι
υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λε−
πτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 35
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 62 του ν.2214/1994
(Α΄ 75) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

129

Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ−
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορί−
ζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

