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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 66
15 Απριλίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4380
Κύρωση της Συµφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου µε−
ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − µε−
λών της και της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγµατος η «Συµφωνία Κοινού Αεροπορικού Χώρου
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών−µελών της
και της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας», η οποία υπογράφηκε
στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουνίου 2012, το κείµενο της οποίας
σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Ρυθµίσεις θεµάτων περί µη εξυπηρετούµενων
δανείων − Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και του ν. 4307/2014 (Α΄ 246)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του
πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του τέταρτου άρ−
θρου του ν. 4366/2016 (Α΄ 18) και µε το άρθρο δεύτερο
του ν. 4371/2016 (Α΄ 40), τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές
συµβάσεις, τις συµβάσεις µε υποθήκη ή µε προσηµείωση
υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώ−
σεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές
ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα
L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια µε εγγυήσεις του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, µέχρι την 15η Μαΐου 2016.»
2. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 60 του Μέρους
∆΄ του ν. 4307/2014 (Α΄246), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 10 του ν. 4374/2016 (Α΄50), η φράση «το αργότερο
µέχρι 3 Μαΐου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «το
αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου 2016».
Άρθρο τρίτο
Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίων συµβάσεων −
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)
Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως
τροποποιήθηκε µε άρθρο 93 του ν. 4368/2016 (Α΄21),
τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄
αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως
στις επιµέρους διατάξεις αυτού.»
Άρθρο τέταρτο
Tο πρώτο εδάφιο της πρώτης παρ. του άρθρου 6 του
ν. 1104/1980 (Α΄298), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
1. Επιτρέπεται η απόσπαση του τακτικού προσωπι−
κού των δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆., των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού,
καθώς και των φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυ−
τός οριοθετείται µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του
ν. 1892/1990, όπως ισχύει κάθε φορά είτε ως εθνικών
εµπειρογνωµόνων είτε για απασχόλησή τους σε υπη−
ρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών−µε−

λών της Ε.Ε., άλλων χωρών, καθώς και σε ∆ιεθνείς και
Περιφερειακούς Οργανισµούς, ως και σε Γραµµατείες
∆ιεθνών Συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων για
την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ:
α) των εθνικών διοικήσεων των κρατών−µελών ή άλλων
χωρών και των υπηρεσιών της Ε.Ε.,
β) των εθνικών διοικήσεων των κρατών−µελών της Ε.Ε.,
γ) των εθνικών διοικήσεων των κρατών−µελών της Ε.Ε.
και άλλων κρατών,
δ) των υπηρεσιών ∆ιεθνών και Περιφερειακών Οργα−
νισµών, ως και των Γραµµατειών ∆ιεθνών Συµβάσεων.»
Άρθρο πέµπτο
1. Οι επιχορηγήσεις που λαµβάνουν οι ∆ήµοι, οι Περι−
φέρειες και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών,
οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών
του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά
τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013
(Α΄185), δεν κατάσχονται και δεν συµψηφίζονται. Για την
είσπραξη των επιχορηγήσεων του προηγούµενου εδα−
φίου χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλι−
στικής ενηµερότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
περί έκδοσης βεβαίωσης µη οφειλής από τις δηµόσιες
οικονοµικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταµεία.
2. Για τις επιχειρήσεις που ορίζονται στις διατάξεις
του άρθρου 252 του Κ.∆.Κ., ν. 3463/2006 όπως ισχύει
σήµερα και για τις επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου
194 του ν. 3852/2010, οι οποίες λαµβάνουν επιχορηγή−
σεις από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ε.Ε.,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, ορίζεται ως προθε−
σµία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, η
τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα
του επόµενου µήνα από αυτόν που καταβλήθηκε από
την υπηρεσία χρηµατοδότησης η σχετική επιχορήγηση
− συνδροµή. Για τη διαπίστωση της εµπρόθεσµης ή µη
καταβολής εισφορών θα πρέπει να λαµβάνεται από την
επιχείρηση έγγραφο από την υπηρεσία χρηµατοδότησης.
3. Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκ−
δοσης βεβαίωσης µη οφειλής από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, κατά
το χρονικό διάστηµα δήλωσης και ασφάλισης του προ−
σωπικού, έως την εξόφληση των αντίστοιχων εισφορών
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, θα χορη−
γείται βεβαίωση µη οφειλής, µε την προϋπόθεση της
τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης αυτής.
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Άρθρο έκτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας
που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του
άρθρου 29 αυτής.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
κ.α.α.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ.α.α.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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