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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2137 (1)

  Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έτους 2015. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26, του Ν.  2515/1997/

ΦΕΚ 154/Α΄/25.7.1997 «Περί Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 31 του 
Ν. 2733/1999/ΦΕΚ 155/Α΄/30.7.1999 «Σύσταση Νέας Χρη−
ματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων 
θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρή−
σεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυ−
γας Κορίνθου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), ως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.  4223/2013 
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 287 Α΄/2013).

4. Την υπ’ αριθμ. 465/21.5.2009 πράξη Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος «Έγκριση του Κανονισμού Λει−
τουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς 
Τίτλων (ΗΔΑΤ)».

5. Την υπ’ αριθμ. 2136/22−12−2014 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 

της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός Λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

6. Την υπ’ αριθμ. 2/4111/0023Α/21.1.2013 κοινή απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Συγκρότηση Επιτρο−
πής Εποπτείας και Ελέγχου του θεσμού των Βασικών 
Διαπραγματευτών Αγοράς».

7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/7−10−2009).

8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009) ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄/2012).

10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄/2012).

11. Την από 15.12.2014 σχετική εισήγηση της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών 
Αγοράς, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την ένταξη των παρακάτω χρηματοπι−
στωτικών ιδρυμάτων (με αλφαβητική σειρά) στην ομά−
δα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς τίτλων του 
Ελληνικού Δημοσίου από την 1.1.2015 για περίοδο ενός 
ημερολογιακού έτους και αφού υπογραφούν οι σχετικές 
συμβάσεις προσχώρησης:

1. «ALPHA BANK SA»
2. «BANCA IMI SPA»
3. «BARCLAYS BANK PLC»
4. «BNP PARIBAS SA»
5. «CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD»
6. «COMMERZBANK AG»
7. «CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD»
8. «DEUTSCHE BANK AG»
9. «EUROBANK ERGASIAS SA»
10. «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»
11. «GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK»
12. «HSBC BANK PLC»
13. «INGBANKNV»
14. «JP MORGAN SECURITIES PLC»
15. «MERRILL LYNCH INTERNATIONAL»
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16. «MORGAN STANLEY & Co. INTERNATIONAL PLC»
17. «NOMURA INTERNATIONAL PLC»
18. «ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC»
19. «SOCIETE GENERALE»
20. «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ»
21. «UBSLTD»
22. «UNICREDIT SPA»
2. Την επαναξιολόγηση στα τέλη Σεπτεμβρίου 2015, 

των παρακάτω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που κα−
τέλαβαν τις τέσσερις τελευταίες θέσεις της συνολικής 
αξιολόγησης των Βασικών Διαπραγματευτών έτους 2014:

1. «CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LTD»
2. «BARCLAYS BANK PLC»
3. «SOCIETE GENERALE»
4. «UNICREDIT SPA»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 

F
   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/335463/8891/8015/5939 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέ−

ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για 
υπαλλήλους που έχουν διατεθεί στο Γραφείο του 
Υπουργού, στο Γραφείο της Υφυπουργού και στο 
Γραφείο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ, κα−
θώς και για υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γρα−
φείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΟΑ, για 
το έτος 2015 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιο−

δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργα−
σιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικό στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη 
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προλη−
πτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του 
Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/5−5−2014).

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/ 
11−4−2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/2013) «Τροποποίηση 
του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως».

δ) Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α΄/2014)

ε) του Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

2. Την αριθμ. 28101/656/597/325/31−10−2014 (ΦΕΚ 2974/
Β΄/04−11−2014) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Ιωάννη Ανδριανό και στην Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Αγγελική Γκερέκου».

3. Την αριθμ. 2/16306/0022/23−2−2012 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Αποδοχές μετα−
κλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτι−
κών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και 
Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/24−2−2012), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/24378/0022/22.3.2012 
όμοια πράξη (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/27−3−2012).

4. Την αριθμ. 2/32582/0022/11−4−2012 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Αποδοχές μετακλητών, ειδι−
κών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτικών Γρα−
φείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών 
Γραμματέων».

5. Την αριθμ. 2/70738/0022/28−9−2012 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση μισθολογικών 
διατάξεων».

6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/332862/41628/5817/2445/18−12−2014 ανά−
λυση δαπάνης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του ΥΠΠΟΑ, από την παρούσα απόφαση προκαλείται 
δαπάνη συνολικού ύψους 78.556,00, η οποία θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
ΥΠΠΟΑ (ΚΑΕ 0511).

7. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση 
υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λει−
τουργία του Γραφείου του Υπουργού, του Γραφείου της 
Υφυπουργού, του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως 
και του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του 
ΥΠΠΟΑ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία 
μέχρι είκοσι (20) ώρες κατά μήνα, πέραν της υποχρε−
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, σε καθέναν από τους 
συνολικά εξήντα πέντε (65) μονίμους και με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι:

α) έχουν διατεθεί στο Γραφείο του Υπουργού, το 
Γραφείο της Υφυπουργού και το Γραφείο της Γενικής 
Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ,

β) υπηρετούν στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέ−
σεων του ΥΠΠΟΑ.

2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων 
καθίστανται ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού, η 
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Γενική 
Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ, αντίστοιχα.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1−1−2015 μέχρι 
31−12−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ 
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   Αριθμ. Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 (3)
Διαδικασία χορήγησης παροχής στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης στα ΑμεΑ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 
(ΦΕΚ 137/Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 
154/Α΄) περί ελέγχου των δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές πράξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2646/1998 «Ανά−
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄).

4. Τις διατάξεις του αρ. 94 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του 
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 67/Α΄).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 § 7 και άρθρο 7 του 
Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς δια−
τάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4025/2011 «Ανα−
συγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
1 Ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή 
πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 
41/Α΄) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχε−
δίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε−
ρότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος 
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη−
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» 
και άλλες διατάξεις».

9. Το Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α΄).

10. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 141/Α΄).

11. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄).

12.. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄).

13. Την υπ’ αριθμ. οικ.20894/61/20−6−2014 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου 
Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη» (ΦΕΚ 1634/Β΄).

14. Την υπ’ αριθμ. 4062/25.7.2014 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο 
Ντόλιο» (ΦΕΚ 2110/Β΄).

15. Την επιτάχυνση του διοικητικού έργου, τη μείωση 
του διοικητικού κόστους και την απλούστευση των διοι−
κητικών διαδικασιών.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ή 

άλλης προνομιακής παροχής

Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στα προνομιακά προ−
γράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία 
καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των γνω−
ματεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει, εξε−
τάζονται υποχρεωτικά από 1/9/2011 για την πιστοποίηση 
του βαθμού αναπηρίας τους από τα Κέντρα Πιστοποί−
ησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή τις Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), 
της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομί−
ας, ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την παράταση 
οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνομιακής παροχής.

Άρθρο 2
Διαδικασία παράτασης

Από 1/2/2015 η διαδικασία παράτασης των προνομια−
κών παροχών καθορίζεται ως εξής:

α) Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στα Άτομα 
με Αναπηρία διακόπτεται αυτοδίκαια από την επομένη 
της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης.

β) Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνομιακών 
παροχών ενημερώνει εγγράφως τους δικαιούχους τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας γνωμάτευσης για 
την άμεση υποβολή αίτησης παράτασης του σχετικού 
δικαιώματός τους.

γ) Μετά την υποβολή της αίτησης παράτασης από 
τον δικαιούχο στην αρμόδια υπηρεσία ακολουθείται 
η προβλεπόμενη από τα εδάφια γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του 
άρθρου 2 διαδικασία.

δ) Σε περίπτωση παραπομπής και υποβολής αίτησης 
στα ΚΕ.Π.Α. ή στις Υγειονομικές Επιτροπές του άρθρου 
1 εντός του τριμήνου πριν από τη λήξη ισχύος της προ−
ηγούμενης γνωμάτευσης και εφόσον κριθεί από την 
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ότι ο αιτών εξακολουθεί 
να πληροί τις απαιτούμενες από τις ισχύουσες διατάξεις 
ιατρικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση καταβολής της 
οικονομικής ενίσχυσης, τα οικονομικά αποτελέσματα 
αυτής αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας λή−
ξης της προηγούμενης γνωμάτευσης.

ε) Σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης στα 
ΚΕ.Π.Α. ή στις Υγειονομικές Επιτροπές του άρθρου 1 
εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης 
της προηγούμενης γνωμάτευσης και εφόσον εξακο−
λουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι 
προϋποθέσεις για την επαναχορήγηση της οικονομικής 
ενίσχυσης, ως ημερομηνία έναρξης των οικονομικών 
αποτελεσμάτων προσδιορίζεται η ημερομηνία υποβο−
λής της αίτησης επανεξέτασης του από την αρμόδια 
Υγειονομική Επιτροπή.

στ) Τυχόν υποβολή αίτησης για παράταση του σχε−
τικού δικαιώματος μετά την παρέλευση απράκτου της 
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ανωτέρω εξάμηνης προθεσμίας αυτή δεν θα γίνεται δε−
κτή από την αρμόδια υπηρεσία ως αίτηση παράτασης 
αλλά θα λαμβάνεται υπόψη ως νέα αίτηση ένταξης του 
ενδιαφερόμενου στο ίδιο ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα 
οικονομικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή θα ακολου−
θείται εξαρχής η διαδικασία του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 3
Μεταβατική διάταξη

Για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη ισχύ−
ος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως ημερομη−
νία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων ορίζεται 
η ημερομηνία έναρξης ισχύος της γνωμάτευσης των 
ΚΕ.Π.Α. ή των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 1.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορί−
ζεται η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, από την οποία γίνονται δεκτές οι γνω−
ματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 1, 
οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ, ανεξάρτητα από την ημε−
ρομηνία έκδοσής τους και μέχρι τη λήξη τους.

2. Κάθε κανονιστική πράξη ή διάταξη που προσκρούει 
στην παρούσα παύει να ισχύει από την έναρξη ισχύος 
των διατάξεων αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014
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