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ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

      
      
     Αθήνα         28/05/2014 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     Ε33 / 513 
 
      ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
      ΑΡ.  43 
 
     ΠΡΟΣ: 

1. Όλα τα Υποκαταστήματα και     
     Παραρτήματα  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  

     2. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
          Κ.Ε.Α.Ο. 
 
     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
     Ως ο συνημμένος πίνακας        
     Διανομής  

       
 

 ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4264/2014 σχετικά με 
την αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης των οφειλετών που είχαν 
υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  
 
      

         Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 59 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ. 
118/τ.Α΄/15-05-2014), «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος 
και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται αναστολή λήψης μέτρων 
είσπραξης των οφειλομένων εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (κοινών 
επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων), γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την 
εφαρμογή τους: 
          Ειδικότερα, στις προαναφερόμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή ως 
την 30-6-2017 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης σε βάρος 
των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς 
προσωρινού διακανονισμού με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως 
ισχύουν. 
          Επισημαίνουμε ότι,  στις περιπτώσεις των εργοδοτών – οφειλετών που είχαν 
υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού και εξυπηρετούσαν τους όρους 
αυτού,  μέχρι την 31-12-2013 και που  υπήχθησαν σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του ν.4152/2013,  παρέχεται η δυνατότητα, για λόγους χρηστής 
διοίκησης, να επανενταχθούν στο προϊσχύον καθεστώς προσωρινού 
διακανονισμού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος. 
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           Στη περίπτωση αυτή,  τα καταβληθέντα ποσά θα ληφθούν υπόψη για την 
επανένταξη αυτών στο καθεστώς του προσωρινού διακανονισμού. 
          Κατά τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπισθούν και οι περιπτώσεις των 
αναφερομένων στο θέμα οφειλετών που προέβησαν σε έναντι καταβολές. 

     Τέλος υπενθυμίζουμε ότι, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που 
απώλεσαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης και εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε 
καθεστώς ρύθμισης με νεότερες  διατάξεις ρυθμίσεων, να επανενταχθούν σε 
αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων 
και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά των αναλογούντων προσθέτων 
τελών, κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών. 

 
 

         Συν/να: 3 φ. 
 

  
                                                                                                                            Ο      ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
          
   

              ΡΟΒΕΡΤΟΣ  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
   Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Γρ. κ. Διοικητή 
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών 
3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών 
5. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας 

Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα 

6. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
Πειραιώς 28, Αθήνα  

7. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

8. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας 
Πατησίων 12, Αθήνα 

9. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσσαλονίκης 
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 

10. Ομάδα Υποδομών  Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών  
Πατησίων 12, Αθήνα 

11. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

12. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

13. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 118
 15 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4264
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή−

ματος και άλλες διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης 
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
η οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, εκ−
συγχρονίζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου. 

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η άσκηση εμπορικής δραστηρι−
ότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό 
ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική 
στέγη.

2. «Ακάλυπτοι χώροι άσκησης εμπορικών δραστηριο−
τήτων εκτός καταστήματος»: δημόσιοι, δημοτικοί χώροι 
προσδιορισμένοι με βάση τις διατάξεις του παρόντος, 
καθώς και σημεία καθορισμένα για μεμονωμένους πω−
λητές όπου επιτρέπεται η άσκηση εμπορικής δραστη−
ριότητας.

3. «Εγκατάσταση υπαίθριου εμπορίου»: κάθε κατα−
σκευή για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδο−
μικής άδειας.

4. «Λαϊκή Αγορά»: χώρος άσκησης υπαίθριας οργα−
νωμένης αγοράς, σε συγκεκριμένο και καθορισμένο 
δημόσιο ή δημοτικό χώρο όπου οι αδειούχοι πωλητές 
διαθέτουν τα προϊόντα που προσδιορίζονται στις δια−
τάξεις του παρόντος.

5. «Λαϊκή Αγορά παραγωγών προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας (Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων)»: χώρος 
άσκησης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, σε συγκεκρι−
μένο και καθορισμένο δημόσιο ή δημοτικό χώρο, όπου οι 

αδειούχοι παραγωγοί διαθέτουν αποκλειστικά βιολογικά 
προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

6. «Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο»: το υπαίθριο εμπόριο 
που ασκείται με τη χρήση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκού−
μενου οχήματος από πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη 
επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δρα−
στηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

7. «Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»: το υπαίθριο εμπόριο 
που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο, καθώς και αυτό 
που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά.

8. «Υπαίθρια οργανωμένη αγορά»: συγκεκριμένος και 
καθορισμένος χώρος όπου διενεργούνται εμποροπανη−
γύρεις, ζωοπανηγύρεις, χριστουγεννιάτικες και πασχα−
λινές αγορές, παραδοσιακές πανηγύρεις που διοργα−
νώνονται με την ευκαιρία επετειακών ή θρησκευτικών 
εορτών, κυριακάτικες ειδικές αγορές παλαιοπωλών και 
συναφών επιτηδευμάτων.

9. «Προϊόντα οικοτεχνίας»: τα προϊόντα, αποκλειστικά 
ιδίας παραγωγής, που διατίθενται στους χώρους υπαί−
θριου εμπορίου, κατόπιν μικρής κλίμακας επεξεργασίας 
ή μεταποίησης που πραγματοποιείται από τον παρα−
γωγό και την οικογένειά του στο χώρο της αγροτικής 
κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 3
Λειτουργία των λαϊκών αγορών

1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως 
Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργι−
ών, σε ανεξάρτητους υπαίθριους, ελεύθερους, δημόσι−
ους ή δημοτικούς χώρους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, 
λειτουργούν σε δρόμους ή πλατείες εντός αστικού 
ιστού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η 
προσβασιμότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
καταναλωτές.

2. Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθο−
ρίζεται για μεν τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσα−
λονίκης με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση 
Περιφερειακού Συμβούλου, για δε τις υπόλοιπες λαϊκές 
αγορές της χώρας με αποφάσεις των οικείων Δημοτι−
κών Συμβουλίων.

3. Με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των Πε−
ριφερειακών Συμβουλίων των Περιφερειών Αττικής και 
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3946 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Άρθρο 56
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

1. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του 
Τ.Ε.Ι. Ιονιων Νήσων μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακών 
Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με 
έδρα το Αργοστόλι και εντάσσεται στη Σχολή Τεχνο−
λογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Το Τμήμα 
δέχεται εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 
και εφεξής. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη των προ−
εδρικών διαταγμάτων 103/2013 (Α΄136) και 94/2013 (Α΄132) 
που αντίκεικαι στην παρούσα διάταξη καταργείται.

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 57
Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4076/2012 (Α΄159) 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 82 του 
ν. 4172/2013 (Α΄ 67) η φράση «καταργούνται σταδιακά 
από το σχολικό έτος 2014−2015» αντικαθίσταται από τη 
φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 
2016−2017».

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 58
Θέματα Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης

1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α’ 110) αντι−
καθίσταται ως εξής: 

«4. Κάθε είδους έξοδα που προκύπτουν από τη λει−
τουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης και 
της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων, η οποία 
συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλύ−
πτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων.»

2. Οι δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στο 
πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Αθλη−
τικών Τάξεων και αφορούν στην αποπληρωμή των 
τιμολογίων μεταφοράς των μαθητών−αθλητών των 
Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης, μπορούν να κα−
ταβληθούν στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση των 
προϋποθέσεων και της διαδικασίας του Δημόσιου Λογι−
στικού, εφόσον, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της 
ΚΕΑΤ, προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές ήταν άμεσες 
και επιτακτικές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών 
της αναγκών και εφόσον εξασφαλιστούν οι σχετικές 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 59

Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέ−
τρων του εδαφίου 1 της παρ. A΄ του άρθρου 48 του
ν. 3943/2011, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 
30.6.2017.

Από 1.7.2017 παύει η περίοδος αναστολής και τυχόν 
υπόλοιπο οφειλής θα εντάσσεται αυτοδίκαια στις ισχύ−
ουσες κατά την ημερομηνία αυτή διατάξεις τμηματικής 
καταβολής, χωρίς απώλεια τυχόν ευεργετημάτων.

Άρθρο 60
Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 − Βοσκή − Υλοτομία

1. Το άρθρο 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 103 
Βοσκότοποι − Ρύθμιση της βοσκής

1. Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσ−
σεται αυτοφυής ή μη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή 
ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και 
μικτή, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για βό−
σκηση αγροτικών ζώων.

Για τις ανάγκες εφαρμογής κοινοτικών και εθνικών 
προγραμμάτων, για τις δημοσίου χαρακτήρα ανωτέρω 
εκτάσεις δημιουργείται, κατ’ έτος, αντίστοιχος θεματι−
κός χάρτης στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων 
(LPIS−GIS), ο οποίος εγκρίνεται με κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής. Ο ανωτέρω θεματικός χάρτης αφορά αποκλειστικά 
και μόνον στην εφαρμογή των κοινοτικών και εθνικών 
προγραμμάτων και δεν επηρεάζει την αποτύπωση, προ−
στασία και διαχείριση των εκτάσεων αυτών σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο.

Η προστασία και διαχείριση των βοσκοτόπων, στους 
οποίους υπάγονται και εκτάσεις που έχουν χαρακτήρα 
βοσκότοπου των ακινήτων της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 1 του ν. 4061/2012, γίνεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και τις επόμενες παραγράφους 2 έως 7 του 
παρόντος.

2. Η χρήση της βοσκής εντός των εκτάσεων που προ−
στατεύονται από τη δασική νομοθεσία ασκείται ελεύθε−
ρα, στο βαθμό που δεν παρεμποδίζεται η φυσική εξέλιξη 
και ανάπτυξη, καθώς και οι παραγωγικές, προστατευ−
τικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες 
των οικοσυστημάτων που συγκροτεί η φυόμενη στις 
ανωτέρω εκτάσεις βλάστηση, η προστασία και διαχεί−
ριση των οποίων διέπεται από τις κείμενες για κάθε 
κατηγορία των ανωτέρω εκτάσεων διατάξεις. 

3. Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από εισήγηση της καθ’ 
ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται τα κριτήρια για την 
κατάταξη των βοσκήσιμων ακινήτων σε ζώνες χαμηλής, 
μεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας, τα στρέμματα που 
αναλογούν ανά ζωική μονάδα ανάλογα με τη βοσκοϊκα−
νότητα του βοσκοτόπων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα. Γεωπόνος και δασολόγος που υπηρετούν στην Πε−
ριφερειακή Ενότητα, στην οποία βρίσκεται η βοσκήσιμη 
έκταση και στην οικεία Διεύθυνση Δασών συντάσσουν 
έκθεση αυτοψίας με την οποία προσδιορίζουν, με βάση 
τα κριτήρια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, 
αν η έκταση ή τμήματα αυτής κατατάσσονται σε ζώνη 
χαμηλής, μεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας.

4. Η βοσκή εντός των ανωτέρω εκτάσεων, στις οποίες 
αυτή δεν έχει απαγορευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας, ασκείται επί τη βάσει διαχει−
ριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής. Το ανωτέρω 
σχέδιο συντάσσεται για μεν τις ιδιωτικές εκτάσεις με−
ρίμνη των ιδιοκτητών τους, για δε τις δημόσιες, μερίμνη 
των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, σε περίπτωση 
δε αδυναμίας των τελευταίων, από την αρμόδια Περι−
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ετησίως κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού, 
όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε έτος από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

2. Η παράγραφος 1α του άρθρου 23 του ν. 3728/2008 
(Α΄258) καταργείται.

Άρθρο 62
Ρύθμιση θεμάτων Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 2920/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή αποσπάται 
μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. κατηγορίας 
ΠΕ, που έχει υπηρετήσει σε θέση Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, διαθέτει υψηλή επιστημονική 
κατάρτιση προκύπτουσα από μεταπτυχιακούς τίτλους, 
με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε υπηρεσίες επι−
θεώρησης του Δημοσίου και που έχει διακριθεί για την 
επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και 
το ήθος του.

Ο Γενικός Επιθεωρητής επιλέγεται και διορίζεται από 
τον Υπουργό Υγείας για τετραετή θητεία.

Οι αποδοχές του Γενικού Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 
καθορίζονται στα τέσσερα πέμπτα των αποδοχών του 
Γ.Ε.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, ενώ το 
ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίω−
σης και διανυκτέρευσης, προσδιορίζονται αντίστοιχα.

Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Γενικού Επιθε−
ωρητή γίνεται με την τοποθέτηση Επιθεωρητών, κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 ως 
προϊσταμένων των αντιστοίχων τομέων δράσης του 
Σώματος.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν. 2920/2001, ως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «του 
Γενικού Επιθεωρητή» μετά τις λέξεις «Η απόσπαση» και 
πριν τις λέξεις «των Επιθεωρητών».

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του 
ν. 2920/2001, ως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «του 
Γενικού Επιθεωρητή» μετά τις λέξεις «Η πλήρωση των 
θέσεων» και πριν τις λέξεις «των Επιθεωρητών».

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 4 του
ν. 2920/2001 καταργείται.

 5. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2920/2001, ως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. εξομοιώνεται 
υπηρεσιακά με Γενικό Διευθυντή των Κεντρικών Υπηρε−
σιών των Υπουργείων.»

 6. Από το άρθρο 2 του ν. 4118/2013 «Ρυθμίσεις για 
την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρό−
βλεπτων αναγκών του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού 
ιδρύματος με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡ−
ΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 32) το οποίο 
αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο των περιπτώσεων β΄, γ΄, 
δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 «Σώμα 

Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄131) απαλείφονται οι λέξεις «και 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος

H ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί−
ζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

  Αθήνα, 14 Μαΐου 2014

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
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