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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β΄ 4158)
κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη
Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που
δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής
τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες
διατάξεις (Α΄ 62)».

2

Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
(ΚΕΑΟ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
Πειραιώς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

3

Τροποποίηση της 65986/Φ.322/14.9.2018 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4084/18.9.2018) του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση
ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με
αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της αριθμ. 216 Σύμβασης του
Συμβούλιου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης καθώς
και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 94756οικ./2018/Φ.322/10.1.2019 (ΦΕΚ
Β΄ 41/17.1.2019), 16492οικ.Φ.322/8.3.2019 (ΦΕΚ
Β΄ 967/21.3.2019) και 16511οικ./φ.322/1.4.2019
(ΦΕΚ Β΄ 1295/16.4.2019) όμοιες - Ορισμός νέας
προθεσμίας περάτωσης των εργασιών.

Αρ. Φύλλου 2324

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 61654
(1)
Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β΄ 4158)
κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη
Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που
δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και
άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 ν. 4469/2017
(Α΄ 62) «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 45
ν. 4587/2018 (Α΄ 218).
2. Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περίπτ. iv) του ν. 1558/1985
(A΄ 137) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το αρ. πρώτο
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98 A΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως
ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων», (Α΄ 208).
7. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 116).
8. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την ΠΟΛ 1105/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της
μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό
των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με
σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για
την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου
15 του ν. 4469/2017», όπως ισχύει.
10. Την 32320/184/11.7.2017 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των
κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του
ύψους των δόσεων, καθώς και για τη διαμόρφωση της
ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017», όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
12. Τις Υ155/11.7.2016 (ΥΟΔΔ 362) και 120938/Ζ1
(ΥΟΔΔ 408) αποφάσεις του Πρωθυπουργού περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
13. Την ανάγκη τροποποίησης της 130060/27.11.2017
(ΦΕΚ 4158 Β΄) απόφασης λόγω αύξησης των ορίων για
την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων από πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
14. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Η 130060/27.11.2017 (ΦΕΚ 4158 Β΄) απόφαση τροποποιείται ως ακολούθως προκειμένου να ενταχθούν στο
πεδίο εφαρμογής της οφειλές έως τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ:
1. Στον τίτλο της απόφασης, οι λέξεις «δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ
(50.000 €)» αντικαθίσταται από τις λέξεις «δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ
(300.000 €)».
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2. Στο άρθρο 1 οι λέξεις «το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ
(50.000,00 €)» αντικαθίσταται από τις λέξεις «το ύψος των
οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των τριακοσίων
χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €)».
3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Τυποποιημένος τρόπος
αξιολόγησης βιωσιμότητας
1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας
απόφασης, προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει
να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από
τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της
αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και
β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
4, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα (10).
Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από
τη σύγκριση των εξής ποσών:
αα) του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων
και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και
ββ) του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων
από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις.
2. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί από ομόρρυθμο εταίρο,
ο οποίος δεν έχει παράλληλα και ατομική επιχείρηση ή
την ιδιότητα του επιτηδευματία, προκειμένου αυτός να
κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από
τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή
της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017 στο πρόσωπο
της εταιρείας και
β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών της αίτησης, μετά
την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 4, προς το μέσο όρο των πραγματικών ατομικών
του εισοδημάτων των τριών (3) τελευταίων ετών πριν
την υποβολή της αίτησης να είναι ίσος ή μικρότερος από
δέκα (10).
3. Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν
σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα
με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του
οφειλέτη. Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των
οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.».
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο αριθμός των μηνιαίων
δόσεων στην περίπτωση των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120)».
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5. Στην περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 οι λέξεις
«σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές», αντικαθίστανται
με τις λέξεις «σε όλους τους πιστωτές, πλην των πιστωτών που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας
οποιουδήποτε τύπου».
6. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του
άρθρου 4 οι λέξεις «για όλους τους θεσμικούς πιστωτές»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «για όλους τους πιστωτές».
7. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 4 οι λέξεις «στους θεσμικούς πιστωτές» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε όλους τους πιστωτές».
8. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «3.
Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν
επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης
οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 εφόσον:
α) η προς ρύθμιση οφειλή είναι έως 50.000 ευρώ και
η συνολική περιουσία του οφειλέτη υπερβαίνει το εικοσαπενταπλάσιο αυτής,
β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις
50.000 ευρώ αλλά όχι τις 200.000 ευρώ και η συνολική
αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το εικοσαπλάσιο αυτής όσο και τα 1.250.000
ευρώ, ή
γ) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις
200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το δεκαπενταπλάσιο αυτής όσο και τα 4.000.000 ευρώ.».
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και
τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο, στο οποίο αυτές
βρίσκονται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 23566/8257
(2)
Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (ΚΕΑΟ) Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και Πειραιώς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1, περ. θ, του άρθρου 52 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), όπως ισχύει,
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β. του άρθρου 87, του άρθρου 57, των παρ. 3α και 3ι
του άρθρου 59 του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8), όπως ισχύει.
2. Την οικ. 44549/Δ9.12193/8.10.2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει.
3. Την 628588/22.5.2019 πρόταση του Διοικητή του
ΕΦΚΑ.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Την έναρξη λειτουργίας στις 21.6.2019 των παρακάτω
Περιφερειακών Διευθύνσεων Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.):
1. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την
Κομοτηνή.
2. Πειραιώς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον
Πειραιά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 34053οικ./φ.322
(3)
Τροποποίηση της 65986/Φ.322/14.9.2018 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4084/18.9.2018) του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με
αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της αριθμ. 216 Σύμβασης του
Συμβούλιου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης καθώς
και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 94756οικ./2018/Φ.322/10.1.2019 (ΦΕΚ
Β΄ 41/17.1.2019), 16492οικ.Φ.322/8.3.2019 (ΦΕΚ
Β΄ 967/21.3.2019) και 16511οικ./φ.322/1.4.2019
(ΦΕΚ Β΄ 1295/16.4.2019) όμοιες - Ορισμός νέας
προθεσμίας περάτωσης των εργασιών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄ του ν. 2408/1996
(ΦΕΚ Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του
ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
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β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και
ε) του π.δ. 88/29.8.2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 160).
2) Την υπ’ αριθμ. 65986/Φ.322/14.9.2018 απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 4084/18.9.2018) του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την
οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι επιτροπή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
94756οικ./2018/Φ.322/10.1.2019 (ΦΕΚ Β΄ 41/17.1.2019),
16492οικ.Φ.322/8.3.2019 (ΦΕΚ Β΄ 967/21.3.2019) και
16511οικ./φ.322/1.4.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1295/16.04.2019)
όμοιες.
3) Την από 3.6.2019 επιστολή του Προέδρου της ως
άνω επιτροπής σχετικά με την ανάγκη εκ νέου παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών της.
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4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 65986/Φ.322/14.9.2018 απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 4084/18.9.2018) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 94756οικ./2018/Φ.322/10.1.2019
(ΦΕΚ Β΄ 41/17.1.2019), 16492 οικ. Φ.322/8.3.2019
(ΦΕΚ Β΄ 967/21.3.2019) και 16511 οικ./φ.322/1.4.2019
(ΦΕΚ Β΄ 1295/16.4.2019) όμοιες, ως εξής:
Παρατείνεται από τη λήξη της και έως τις 30 Οκτωβρίου 2019 η προθεσμία περάτωσης των εργασιών της
ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο
την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
αριθμ. 216 Σύμβασης του Συμβούλιου της Ευρώπης για
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων,
τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης καθώς και
της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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