
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ιιΣυμπληρωματικά μέτρα για την εψαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία

Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση

τεχνικών προδιαγραψών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης —

Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών

Κομμάτων, συνασπισμών και υποψηψίων βουλευτών και αιρετών — Λοιπές διατάξεις

Υπουργείου Εσωτερικών»

Άρθρο 1

Ψηψιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράψων

1. Κάθε ψυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εψαρμογής για κινητές

συσκευές (πΊοΗ 3ρρΙίςίοπ), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8Γ-ΕΨΠ), να αποθηκεύει τα στοιχεία που αναψέρονται στην παρ. 3

του παρόντος και αψορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (δ.α.τ.) και στην άδεια

οδήγησης οχήματος, και να τα επιδεικνύει, για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, σε ψορείς

του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014

(Α’143), σε δικαστικές αρχές και σε ψυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που

νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης

των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους.

2. Για την είσοδο του ψυσικού προσώπου στην εψαρμογή απαιτείται προηγούμενη

αυθεντικοποίησή του σύμψωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση

δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

3. Στην ηλεκτρονική εψαρμογή αποθηκεύονται αποκλειστικά, σε ψηψιακή μορψή, τα εξής

στοιχεία: α) ως προς το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας: αα) ο αριθμός ταυτότητας, αβ) το
ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, αγ) το πατρώνυμο με ελληνικούς

και λατινικούς χαρακτήρες, αδ) το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες, αε) η ημερομηνία

γέννησης, αστ) ο τόπος γέννησης, αζ) η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης και αη) ψωτογραψία

του κατόχου και β) ως προς την άδεια οδήγησης οχήματος: βα) ο αριθμός της άδειας

οδήγησης, ββ) το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, βγ) η
ημερομηνία γέννησης, βδ) ο τόπος γέννησης, βε) η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης της

άδειας οδήγησης, βστ) η ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας οδήγησης, βζ) ο αριθμός

ψορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), βη) ο κωδικός κατηγορίας οχήματος, βθ) η ημερομηνία

έκδοσης κατηγορίας οχήματος, βι) η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος και βια)

η ψωτογραψία του κατόχου. Τα ανωτέρω στοιχεία εμψανίζονται σε μορψή εγγράψου του

άρθρου 27 του ν. 4727/2020 που ψέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και

κωδικό Ο.Ι. Η αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε

περισσότερες από μία κινητές συσκευές του ψυσικού προσώπου.

4. Η άντληση των στοιχείων της παρ. 3 πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων

Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και το πληροψοριακό σύστημα του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών για τις άδειες οδήγησης, μέσω του Κέντρου

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Διοίκησης, σύμψωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020.
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5. Τα ψυσικά Πρόσωπα οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των

ψορέων ή των νομικών Προσώπων της παρ. Ι επαληθεύουν, κατόπιν επίδειξης του

εγγράψου, τη γνησιότητα και την εγκυρότητα αυτού, μέσω της σάρωσης του κωδικού Ο.Ι, με

τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Για την

ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοποίησης αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του ψυσικού

Προσώπου τετραψήψιος αριθμός ασψαλείας, τον οποίο και γνωστοποιεί οτα Πρόσωπα του

Πρώτου εδαψίου.

6. α. Το Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης

Απριλίου 2016 (1 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.), για τη

λειτουργία της εψαρμογής. Οι ψορείς του δημόσιου τομέα, οι δικαστικές αρχές καιτα ψυσικά

ή νομικά Πρόσωπα της παρ. 1 ορίζονται ως αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των

ανωτέρω δεδομένων νια τον σκοπό της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή την

εκπλήρωση των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, κατά περίπτωση.

β. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται

ως εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Η

Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, τον

σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της ειδικής ηλεκτρονικής εψαρμογής, την

υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και

οργανωτικών μέτρων ασψάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, ιδίως την προστασία των

διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή,

ενεργώντας σύμψωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμψωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ.

και τον ν. 4624/20 19 (Α’ 137).

7. Το ψυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράψου της παρ. 3, για

οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο της εψαρμογής ή σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας

Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8Γ-ΕΨΠ). Σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης

ή αντικατάστασης του ψυσικού εγγράψου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας

οδήγηση ς οχήματος, το έγγραψο του πρώτου εδαψί.ου ανακαλείται αυτοδικαίως.

8. Το έγγραψο που Περιέχει τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 3 επέχει Θέση ταξιδιωτικού

εγγράψου μόνο για μετακινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.

9. Το Παρόν άρθρο δεν θίγει την ισχύ των οικεί.ων διατάξεων που αψορούν στον έλεγχο της

ταυτότητας ή στην ταυτοποίηση των ψυσικών προσώπων με χρήση δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας ή άδειας οδήγησης σε ψυσική μορψή, σι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν

παράλληλα.

10. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Προστασίας

του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταψορών καθορίζονται τα

ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εψαρμογής, τα

πρόσΘετα στοιχεία ταυτοποίησης τα οποία τηρούνται στην εψαρμογή, οι απαιτούμενες

διαλειτουργικότητες με άλλα πληροψοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και

τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασψάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων

Προσωπικού χαρακτήρα, εξειδικεύεται η διαδικασία ανάκλησης και ρυθμίζεται κάθε

αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εψαρμογή του Παρόντος.
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Άρθρο 2

Διόρθωση στοιχείων μητρώων δημόσιου τομέα

1. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εΦαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον.-ΕΨΠ), με σκοπό τη διασψάλιση της ορθότητας καιτης

ακεραιότητας των προσωπικών οτοιχείων των ψυσικών προσώπων που τηρούνται σε

επιμέρους μητρώα ψορέων του δημόσιου τομέα. Η εψαρμογή αναπτύσσεται και λειτουργεί

υπό την ευθύνη και εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων

Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης.

2. Η είσοδος στην εψαρμογή πραγματοποιείται μέσω αυθεντικοποίησης του ψυσικού

προσώπου σύμψωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση δεύτερου

παράγοντα αυθεντικοποίησης.

3. Μετά την είσοδο στην εψαρμογή, το ψυσικό πρόσωπο επιβεβαιώνει την ορθότητα των

στοιχείων που τηρούνται: α) στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) στο

Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) στο Εθνικό

Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. — ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης — Εθνικό Μητρώο

Ασψαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής

Ασψάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. και δ) στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της

Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Εψόσον υψίστανται ανακρίβειες στα ανωτέρω στοιχεία,

όπως αυτά εμψανίζονται στην εψαρμογή, το ψυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται τη

διόρθωσή τους με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών. Με βάση τη

διόρθωση του δευτέρου εδαψίου ενημερώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται οε

λοιπά μητρώα του δημόσιου τομέα και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του

άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), εψόσον, στην τελευταία περίπτωση, υψίσταται σχετική

καταχώριση.

4. Οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες για την διόρθωση των στοιχείων κατά την παρ. 3

πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμψωνα με το

άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

5. Η διαδικασία διόρθωσης της Παρ. 3, πλην των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο

Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της ΕΛ.ΑΣ., δύναται να πραγματοποιείται και μέσω των

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), κατόπιν αίτησης του ψυοικού προσώπου, είτε με

ψυσική Παρουσία είτε μέσω της ειδικής πλατψόρμας «πιγΚΕΡΙΙνε.8ον.8Γ» του άρθρου 33 του

ν. 4704/2020. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαψίου, δύναται να πραγματοποιείται και κάθε

άλλη διόρθωση ή επικαιροποίηση στοιχείων των ανωτέρω μητρώων που δεν

καταλαμβάνεται από τη διαδικασία της παρ. 3.

6. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής

ηλεκτρονικής εψαρμογής του παρόντος, εξειδικεύονται στοιχεία που εμψανίζονται σε αυτήν,

η διαδικασία διόρθωσης αυτών και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία

τους και καθορίζονται οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική

ή άλλη λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόψαση καθορίζονται οι

διαδικασίες διόρθωσης ή επικαιροποίησης που ακολουθούνται μέσω των Κ.Ε.Π. σύμψωνα

με την παρ. 5.
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Άρθρο 3

Ψηψιοποίηση διαδικασίας μεταβίβασης επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και

χορήγησης άδειας κυκλοψορίας — Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 722/1977

Στο άρθρο 2 του ν. 722/1977 (Α’ 299), επέρχονται σι εξής αλλαγές: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται,

β) στην παρ. 2: βα) οτο δεύτερο εδάψιο επικαιροποιείται η διοικητική υπαγωγή της

Διεύθυνσης Μεταψορών και Επικοινωνιών και τροποποιείται η διαδικασία μεταβίβασης και

έκδοσης άδειας με την αναψορά του μητρώου αδειών κυκλοψορίας οχημάτων, ββ)

προστίθεται νέο τρίτο εδάψιο, γ) προστίθενται παρ. 2α και 2β, δ) στην παρ. 3: δα) στο πρώτο

εδάψιο διαγράψεται η πρόβλεψη της βεβαίωσης από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία και

διορθώνονται οι αναψορές σε παραγράψους, δβ) στο δεύτερο εδάψιο προστίθεται η

αναψορά στην έκδοση της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και διορθώνονται οι αναψορές

σε παραγράψους, δγ) διαγράψεται το τρίτο εδάψιο, ε) προστίθεται παρ. 4, στ) στις παρ. 2 και

3 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 2 διαμσρψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 2

Άδεια κυκλοψορίας επιβατηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών μοτοσυκλετών ιδιωτικής

χρήσεως

1. Η άδεια κυκλοψορίας που χορηγείται στα επιβατηγά οχήματα του άρθρου 1, αποτελεί

τίτλο κυριότητας. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο εψόσον έχουν καταβληθεί όλες οι

οικονομικές επιβαρύνσεις για την έκδοσή της και έχει διενεργηθεί ο τεχνικός έλεγχος του

υπό μεταβίβαση οχήματος, χωρίς τη διαπίστωση σοβαρών ή επικίνδυνων ελλείψεων,

εψόσον το όχημα υποχρεούται να έχει υποβληθεί σε αυτόν.

2. Η μεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των επιβατηγών οχημάτων του παρόντος

άρθρου συντελείται με έγγραψη συμψωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη

τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοψορίας του οχήματος, που προβλέπεται από την

παρ. 1. 0 αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταψορών και Επικοινωνιών της

περιψερειακής ενότητας ή της περιψέρειας, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της

μεταβίβασης, κρατεί την άδεια κυκλοψορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε και αμέσως,

μέσω του μητρώου αδειών κυκλοψορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταψορών, εκδίδει νέα άδεια κυκλοψσρίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη

διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή. Προς τον σκοπό

υλοποίησης της παρούσας, ο πωλητής προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας

οικονομικής υπηρεσίας περί μη οψειλής τελών κυκλοψορίας, καθώς και ισχύον δελτίο

τεχνικού ελέγχου.

2α. Η αίτηση για τη μεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των επιβατηγών

οχημάτων του παρόντος δύναται επίσης να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταψορών και

Επικοινωνιών της περιψερειακής ενότητας ή περιψέρειας της επιλογής του αγοραστή, μέσω

ειδικής ηλεκτρονικής εψαρμογής που Είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης

της Δημόσιας Διοίκησης (σν.ι-ΕΨΠ). Με την αίτηση αυτή, εξουσιοδστείται ο αρμόδιος

υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταψορών ιιαι Επικοινωνιών της περιψερειακής ενότητας ή της

περιψέρειας, προκειμένου να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αψορσύν στην εκπλήρωση

των ψσρολογικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη

μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλσψσρίας του οχήματος, καθώς και

στα δεδομένα που αψορούν στον τεχνικό έλεγχο του υπό μεταβίβαση οχήματος. Η άδεια



κυκλοψορίας του υπό μεταβίβαση οχήματος παραδίδεται από τον αγοραστή ή από

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταψορών και

Επικοινωνιών της περιψερειακής ενότητας ή της περιψέρειας, ο οποίος την κρατεί. και

αμέσως, μέσω του μητρώου αδειών κυκλοψορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταψορών, εκδίδει νέα άδεια κυκλοψορίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη

διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στον νέο αγοραστή ή σε εξουσιοδοτημένο

εκπρόσωπό του. Ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοψορίας στην περίπτωση αυτή είναι η

ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων

μεταβίβασης της κυριότητας του επιβατηγού οχήματος, που προβλέπεται στην παρ. 2β,

εψόσον έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοψορίας και ο κάτοχός του έχει σε ισχύ Δελτίο

τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.).

2β. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης για μεταβίβαση της κυριότητας που

προβλέπεται στην παρ. 2α χορηγείται στον αγοραστή, μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8ΓΕΨΠ), βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των

προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του επιβατηγού οχήματος, με την οποία

δύναται ο αγοραστής να ασψαλί.ζει και να κυκλοψορεί εντός της ελληνικής επικράτειας το

υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

3. Για να υλοποιηθούν τα αναψερόμενα στις παρ. 2, 2α και 2β, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί

οι ψορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη

μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοψορίας του οχήματος. Με την

επιψύλαξη της Παρ. ότου άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972 (Α’ 84), ο πωλητής από τη χρονολογία

που έλαβε χώρα η κατά τις Παρ. 2, 2α και 2β μεταβίβαση ή η έκδοση της βεβαίωσης

υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης, δεν έχει την

υποχρέωση να αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλει τέλη κυκλοψορίας και τέλη

και εισψορές που συμβεβαιώνονται, με εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει οψειλή του

από Φόρο κληρονομίας, δωρεάς, προίκας ή γονικής παροχής.

4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταψορών και Ψηψιακής

Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εψαρμογής της διαδικασίας

μεταβίβασης της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των επιβατηγών οχημάτων του Παρόντος

άρθρου μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Εον.8Γ-ΕΨΠ).»

Άρθρο 4

Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων

ασθενούς

1. Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασψάλισης (Η.ΔΙΚ.Α.) Α.Ε. συστήνεται

Ψηψιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, στο οποίο

αποθηκεύονται τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων που

διενεργούνται από δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες υγείας. Για τα αποτελέσματα διαγνωστικών

εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε δημόσιες μονάδες υγείας εψαρμόζεται η
Παρ. ό του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 (Α’184). Για τα αποτελέσματα διαγνωστικών

εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε ιδιωτικές μονάδες υγείας απαιτείται

προηγούμενη συγκατάθεση του Φυσικού προσώπου στη μονάδα υγείας.



2. Κάθε ψυσικό πρόσωπο δύναται να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα διαγνωστικών

εργαστηριακών εξετάσεων της Παρ. Ι μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εψαρμογής, που είναι

προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (8ον.8Γ -ΕΨΠ).

3. Η είσοδος στην εψαρμογή της παρ. 2 πραγματοποιείται μέσω αυθεντικοποίησης του

ψυσικού προσώπου σύμψωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 και με τη χρήση δεύτερου

παράγοντα αυθεντικοποίησης. Ειδικά για τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών

εξετάσεων ανήλικων ψυσικών προσώπων, εισέρχονται στην εψαρμογή της παρ. 2 οι ψυσικοί

ή ανάδοχοι γονείς ή τα ψυσικά Πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους, σύμψωνα με το

Πρώτο εδάψιο.

4. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εψαρμογή της παρ. 2, εμψανίζεται στο ψυσικό

Πρόσωπο λίστα με τα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί. Το

ψυσικό πρόσωπο επιλέγει από τη λίστα το παραπεμπτικό, γιατο οποίο θέλει να λάβει γνώση

των αποτελεσμάτων, και αιτείταιτην έκδοση αντιγράψου των αποτελεσμάτων. Το αντίγραψο

περιλαμβάνει, ιδίως, τα εξής στοιχεία: α) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης

(Α.Μ.Κ.Α.), β) το όνομα, γ) το επώνυμο, δ) την ημερομηνία γέννησης, ε) τον Α.Μ.Κ.Α., το

όνομα, τσ επώνυμο και την ειδικότητα του γνωματεύοντος ιατρού, στ) τα στοιχεία του

εργαστηρίου, ζ) την ημερομηνία λήψης δείγματος, η) την ημερομηνία έκδοσης

αποτελεσμάτων και θ) την κατηγορία και τα λοιπά στοιχεία διαγνωστικών εργαστηριακών

εξετάσεων.

5. Ως καταληκτική ημερομηνία αποθήκευσης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών

εργαστηριακών εξετάσεων του δευτέρου εδαψίου της Παρ. Ι ορίζεται η 31η.Ι0.2022.

6. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα

ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Ψηψιακού Αποθετηρίου Διαγνωστικών Εργαστηριακών

Αποτελεσμάτων, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της

εψαρμογής της παρ. 2, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των Φυσικών προσώπων — χρηστών, τα

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασψαλείας και οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες και

εξειδικεύονται η διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο του αντιγράψου αποτελεσμάτων

της παρ. 4, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εψαρμογή του

παρόντος.

Άρθρο 5

Πλήρωση θέσεων Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και προσωπικού διοικητικής και τεχνικής

υποστή ριξης στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασψάλισης,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων

1. Η ισχύς του τρίτου εδαψίου της Παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α 160), Περί της

σύστασης θέσεων Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης,

Κοινωνικής Ασψάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.), παρατείνεται έως

την 31η.Ι.2023. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Εμπειρογνωμόνων σύμψωνα με το τρίτο

εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021, εψαρμόζονται σε κάθε περίπτωση το

άρθρο 35 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) και η Παρ. Ι του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α 251),

για αποσπάσεις και μετατάξεις που αψορούν τακτικούς υπαλλήλους οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, αντιστοίχως.



2. Η ισχύς του δεύτερου εδαίου της παρ. ό του άρθρου 80 του ν. 4826/2021, περί της

σύστασης θέσεων για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Μ.Ε.Κ.Υ., παρατείνεται έως

την 3Ιη.Ι.2023. Για την πλήρωση των θέσεων διοικητικής και Τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα

με το δεύτερο εδάψιο της παρ. ό του άρθρου 80 του ν. 4826/2021, εψαρμόζονται σε κάθε

περίπτωση το άρθρο 35 του ν. 4873/2021 και η παρ. Ι του άρθρου 177 του ν. 4876/2021, για

αποσπάσεις και μετατάξεις που αψορούν τακτικούς υπαλλήλους οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, αντιστοίχως.

Άρθρο ό

Έναρξη λειτουργίας Επιθεώρησης Εργασίας - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 102 και

προσθήκη Παρ. ό στο άρθρο 125 ν. 4808/2021

1. Η παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4808/2021 (Α’ ΙΟΙ), περί της έναρξης λειτουργίας της

Επιθεώρησης Εργασίας τροποποιείται, ώστε για την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης

Εργασίας να εκδίδεται απόψαση του Υπουργού Εργασίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από την

έκδοση του Οργανισμού της Επιθεώρησης Εργασίας, και διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Για την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας εκδίδεται απόψαση του Υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».

2. Στο άρθρο 125 του ν. 4808/2021, περί των μεταβατικών διατάξεων του νόμου αυτού,

προστίθεται παρ. 6, ώστε να προβλεψθεί η οργανωτική διάρθρωση της Επιθεώρησης

Εργασίας κατά την έναρξη λειτουργίας της, ως εξής:

«6. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας, κατόπιν έκδοσης

της απόψασης της παρ. 4 του άρθρου 102, στην Επιθεώρηση Εργασίας μεταψέρονται οι

οργανικές μονάδες του καταργουμένου Σώματος Ετιιθεωρητών Εργασίας, που προβλέπονται

στα άρθρα 41 έως 49 του π.δ. 134/2017 (Α’ 168), καθώς και οι Θέσεις προσωπικού, που

προβλέπονται στο άρΘρο 55 του π.δ. 134/2017, με τη διάρθρωση και τις θέσεις

προϊσταμένων που έχουν κατά την ημερομηνία έκδοσης της συγκεκριμένης απόψασης. Στις

μονάδες αυτές, καθώς και στις θέσεις των προϊσταμένων τους, τοποθετείται το προσωπικό

που μεταψέρεται σύμψωνα με το άρθρο 117, με τις ίδιες θέσεις που κατείχαν κατά την

ημερομηνία έκδοσης της απόψασης της παρ. 4 του άρθρου 102, και των μονάδων αυτών

προίσταται ως Γενικός Διευθυντής ο υπάλληλος της παρ. 13 του άρθρου 111 του ν.

4622/2019 (Α’ 133). Μέχρι την 31η.1.2Θ23 οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Επιθεώρησης Εργασίας που προβλέπεται στην παρ. 2

του άρθρου 120, η διοικητική υποστήριξη και η δικαστική εκπροσώπηση της Επιθεώρησης

Εργασίας ασκούνται από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων. Με απόψαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαψί.ου. ».

Άρθρο 7

Νομική υποστήριξη διοικήσεων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ανεξάρτητων

διοικητικών αρχών

7Ζ



1. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές υποχρεούνται

να παρέχουν νομική υποστήριξη στα μέλη των διοικήσεών τους για την υπεράσπισή τους

ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας

προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης, αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε

βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των

καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη του προηγούμενου εδαψίου δεν παρέχεται, αν η

ποινική δίωξη έχει ασκηθεί μετά από καταγγελία δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης

διοικητικής αρχής.

2. Νομική υποστήριξη στα Πρόσωπα της παρ. Ι παρέχεται και για την υπεράσπισή τους

ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, αν έχει ασκηθεί εναντίον τους αγωγή τρίτου για αστική

ευθύνη, η οποία αψορά αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση

των καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη του πρώτου εδαψίου δεν παρέχεται, αν για τις

ίδιες πράξεις έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μετά από καταγγελία δημόσιας υπηρεσίας ή
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής.

3. Η παροχή νομικής υποστήριξης, σύμψωνα με το παρόν, αψορά είτε στη νομική

εκπροσώπηση των μελών των Διοικήσεων από πληρεξούσιο δικηγόρο, που συμβάλλεται για

τον σκοπό αυτό μετον ψορέα, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των δαπανών εκπροσώπησής

τους διά ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής τους.

4. Η υποχρέωση παροχής νομικής υποστήριξης, σύμψωνα με το παρόν, υψίσταται και μετά

από τη λήξη της θητείας των προσώπων της παρ. 1, αν τα αδικήματα, που τους αποδίδονται,

ψέρονται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

5. Οι δαπάνες νομικής υποστήριξης, σύμψωνα με το παρόν, βαρύνουν τον προϋπολογισμό

του ψορέα. Σε περίπτωση πρόσληψης δικηγόρου από τον Φορέα, οι δαπάνες του

καταλογίζονται στα πρόσωπα της παρ. 1, αν αυτοί καταδικασθούν τελεσίδικα για τα

αποδιδόμενα σ’ αυτούς αδικήματα ή εκδοθεί τελεσίδικη απόψαση αστικού δικαστηρίου εις

βάρος τους. Σε περίπτωση κάλυψης των δαπανών εκπροσώπησης των προσώπων της παρ.

1, η καταβολή της σχετικής δαπάνης γίνεται: α) για τις ποινικές υποθέσεις, αν εκδοθεί

τελεσίδικη απόψαση, μετην οποία κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονταιτων κατηγοριών, ή
τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική

δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο, και β) για τις υποθέσεις αστικής

ευθύνης, αν εκδοθεί τελεσίδικη απόψαση μετην οποία απορρίπτεται η αγωγή ή καταργηθεί

η δίκη. Για την αναγνώριση και πληρωμή των δαπανών υποβάλλονται τα σχετικά

παραστατικά και δικαιολογητικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το

τριπλάσιο του ποσού αναψοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως

προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβώντου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α 208). Τυχόν

υπέρβαση του ποσού αναψοράς του προηγούμενου εδαψίου δύναται να εγκρίνεται με

απόψαση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

6. Το παρόν καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις.

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία — Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 19 ν.

4692/2020

1. α) Η αρχική ή κατά παράταση θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπο

Σχολείο (Π.Σ.) ή σε Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 20212022, η οποία

ε



λήγει την 31η.8.2022, παρατεί.νεται έως και την 31η.8.2023. Οι εκπαιδευτικοί του πρώτου

εδαψίου, σι οποίοι δεν επιθυμούν την παράταση της θητείας τους, επιστρέψουν στο σχολείο

της οριστικής τοποθέτησής τους ή στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της

περιοχής μετάθεσης, στην οποία ανήκουν οργανικά.
β) Αποκλειστικά και μόνο όσον αψορά στο σχολικό έτος 2021 — 2022, οι εκπαιδευτικοί που

υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ. Σ. και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη

θητείας στην ίδια σχολική μονάδα ή καλύπτουν λιγότερες από οκτώ (8) ώρες στα μαθήματα

πρώτης ανάθεσης στη θέση θητείας τους, καλούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων

και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.ΠΠ.Σ.) να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να

τοποθετηθούν με θητεία σε κενή Θέση Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός της ίδιας Περιψερειακής

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.). Αν για την ίδια σχολική μονάδα είναι υποψήψιοι

περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ικανοποιείται κατά προτεραιότητα το αίτημα του

εκπαιδευτικού που έλαβε τη μεγαλύτερη μοριοδότηση κατά την αρχική τοποθέτησή του με

θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και, αν η μοριοδότηση συμπίπτει, προηγείται ο εκπαιδευτικός με τη

μεγαλύτερη διάρκεια θητείας. Η πρόσκληση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναρτάται στην ιστοσελίδα της

και στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε. και με αυτήν καθορίζεται κάθε ειδικότερο, ουσιαστικό

ή διαδικαστικό, θέμα σχετικά με την εψαρμογή των προηγούμενων εδαψίων.

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), περί του διδακτικού προσωπικού

των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), μετά από το Πρώτο

εδάψιο προστίθενται νέα εδάψια δεύτερο και τρίτο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα και

στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς με πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία σε

σχολική μονάδα, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται στις διατάξεις του ν.

4692/2020, να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ ή
ΠΕΙ.Σ. και για τοποθέτησή τους σ’ αυτήν κατά το δεύτερο έτος του διορισμού τους, και η Παρ.

4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙΣ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας

εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική

υπηρεσία σε σχολική μονάδα. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί με πενταετή τουλάχιστον

διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου,

δύνανται να υποβάλουν αίτηση για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της

περιοχής διορισμού τους, στην οποία και τοποθετούνται κατά το δεύτερο έτος διορισμού

τους. Αν σ νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος προς μονιμοτιοίηση στο τέλος του

δεύτερου έτους διορισμού του, η θητεία του στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. διακόπτεται αυτοδίκαια. Σε

περίπτωση προκήρυξης θέσης εκπαιδευτικού κοινής ειδικότητας της μίας βαθμίδας, γίνονται

δεκτές και αιτήσεις εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας της άλλης βαθμίδας, οι οποίες

εξετάζονται, εάν δεν υποβληθούν υποψηψιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθμίδας της

προκηρυσσόμενης θέσης.».



Άρθρο 9

Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου-Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν.4875/2021

Στο άρθρο 68 του ν. 4875/2021 (Α’ 250) επέρχονται σι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται

η περ. α’ της παρ. 3 ως προς την ιδιότητα του μέλους, β) στην παρ. 5 βα) προστίθενται νέα

δεύτερο, τρίτο εδάψια και ββ) Το τελευταίο εδάψιο τροποποιείται ως προς το περιεχόμενο

των συμβάσεων ανάθεσης μελετών και έργων, αι το άρθρο διαμορψώνεται ως ακολούθως:

1. Η οριοθετημένη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, όπως προσδιορίζεται στην υπ’ αρ.

146652/13.8.2018 απόψαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (<Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ.)

στην Περιψερειακή Ενότητα Ζακύνθου» (Δ’ 298), και ειδικότερα από το σημείο Α (με

συντεταγμένες Χ 202945,5 Υ=4194509,5) μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες Χ=203412,0

Υ=4196503) μετά των εντός αυτής επικείμενων κινητών πραγμάτων (ναυάγιο), ακινήτων,

κατασκευών και εγκαταστάσεων, με τα Παραρτήματα και τα συστατικά τους, αποτελεί,

ενόψει της εξέχουσας τουριστικής σημασίας της για τη Χώρα, Πρότυπη Τουριστική Περιοχή

Αξιοποίησης και Προστασίας.

2. Η διενέργεια πάσης ψύσεως πράξεων διοίκησης και διαχείρισης της ως άνω οριοθετημένης

ζώνης, ανάθεσης σύνταξης μελετών και έργων και υποβολής κάθε αναγκαίας αίτησης για την

έκδοση των αδειών διενέργειάς τους, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την

αποψυγή του κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, τη συντήρησή του, την ασψαλή

διαμόρψωση των διόδων πρόσβασης σε αυτό καιτην προστασία των επισκεπτών, ανατίθεται

σε Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου, η

οποία συστήνεται στο Υπουργείο Τουρισμού.

3. Η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου

συγκροτείται με κοινή απόψαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών,

που δημοσιεύεται στην Εψημερίδατης Κυβερνήσεως, καιαποτελείταιαπό πέντε (5) μέλη, με

τριετή θητεία, ως εξής:

α) ‘Ενα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, που ορίζεται από τον Υπουργό Τουρισμού και

ασκεί καθήκοντα ως Πρόεδρος της

β) ένα (1) μέλος, καιτο αναπληρωματικό του ‚που υποδεικνύεται από την Περιψέρεια Ιονίων

Νήσων,

γ) ένα (1) μέλος, καιτο αναπληρωματικό του ‚που υποδεικνύεται από τον Δήμο Ζακύνθου,

δ) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, που υποδεικνύεται από τους υψιοτάμενους

τοπικούς συλλόγους ξενοδόχων και

ε) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό του, υποδεικνύεται από το Επαγγελματικό

Επιμελητήριο Ζακύνθου.

Ειδικά, για τη λήψη αποψάσεων σε θέματα διαχείρισης και διοίκησης της οριοθετημένης

ζώνης της παρ. 1, που αψορσύν στη διαμόρψωση, συντήρηση ή χρήση αιγιαλού ή παραλίας,

συμμετέχει, με δικαίωμα ψήψου, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος

της Κτηματικής Υπηρεσίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

4. Στο σύνολο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και κινητών πραγμάτων που εντοπίζονται στην

Πρότυπη Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας διενεργούνται νομίμως πράξεις



διοίκησης, διαχείρισης, συντήρησης και κατάλληλης διαμόρψωσης σύμψωνα με την Παρ. 2,

προς τον σκοπό της ασψάλειας των επισκεπτών, της προσβασιμότητας της Περιοχής και της

βιωσιμότητας και Προστασίας του τουριστικού εκθέματος εντός αυτής, με τήρηση όλων των

ισχυόντων περιβαλλοντικών όρων και πολεοδομικών κανόνων.

5. Για τη διενέργεια όλων των έργων διοίκησης και διαχείρισης της Πρότυπης Τουριστικής

Περιοχής Αξιοποίησης και Προστασίας που αψορούν ενδεδειγμένες ενέργειες Προστασίας

του περιβάλλοντος, αποψυγής κινδύνου κατάρρευοης του ναυαγίου, συντήρησης,

προστασίας και ασψαλούς διαμόρψωσης των διόδων πρόσβασης σε αυτό, η Επιτροπή

Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου δύναται, κατά

παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να λειτουργεί ως αναθέτουσα

αρχή για κάθε έργο ανάθεσης μελετών ή εργασιών για τη συντήρηση και αποψυγή του

κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, για τη διάνοιξη οδών, την κατάλληλη αντιστήριξη και

την ασψαλή διαμόρψωση των διόδων πρόσβασης σε αυτό. Γιατο χρονικό διάστημα μέχριτην

31η.1Ο.2022 και με σκοπό τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ενεργειών προστασίας του

Ναυαγίου του προηγούμενου εδαψίου, η Επιτροπή προβαίνει σε αναθέσεις σύμψωνα με την

περ. γ’ της Παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης

διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, για έργα και μελέτες συντήρησης της παρ. 5 καθώς και για

υπηρεσίες ψύλαξης και ασψαλούς πρόσβασης της οριοθετημένης ζώνης και οδών πρόσβασης

σε αυτήν. Για την υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής Ιδίως κατά τη διενέργεια των

αναθέσεων έργων και μελετών παρέχεται σε αυτήν πλήρης υποστήριξη από τη Γενική

Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και από τη Διεύθυνση Χωρικού

Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού. Η χρηματοδότηση των μελετών και

των έργων που ανατίθενται από την Επιτροπή καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του

Υπουργείου Τουρισμού με ειδική χρηματοδότηση που του χορηγείται για τον σκοπό αυτό από

τον Κρατικό προϋπολογισμό. Οι συμβάσεις ανάθεσης μελετών και έργων για τους σκοπούς

του παρόντος υπογράψονται από τον Υπουργό Τουρισμού και προβλέπουν όλους τους

αναγκαίους όρους καθώς και τις Επιτροπές Παραλαβής των έργων και των μελετών.

6. Ως κατειτείγουσα ανάγκη που πληροί τους όρους εψαρμογής της περ. γ’ της παρ. 2 του

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την ανάθεση έργων και μελετών συντήρησης της

παρ. 5 νοείται η διακινδύνευση της ασψάλειας και της υγείας των επισκεπτών του ναυαγίου,

η απειλή ουσιώδους καταστροψής ή υποβάθμισης του γεωμορψολογικού περιβάλλοντος με

αποτέλεσμα την απώλεια βασικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου τουριστικού

προορισμού και ο άμεσος κίνδυνος διάλυσης ή σημαντικής καταστροψής των σωζώμενων

κινητών πραγμάτων σε αυτό.

7. Κάθε αναγκαία άδεια για τη διενέργεια των ενδεδειγμένων επεμβάσεων συντήρησης,

αντιστήριξης, διάνοιξης οδών και διαμόρψωσης ασψαλούς πρόσβασης στην περιοχή

χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, με κοινή απόψαση των αρμοδίων

οργάνων των Υπουργείων Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση

συναρμόδιου Υπουργείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την

υποβολή σε αυτά των αναγκαίων δικαιολογητικών, άλλως με κοινή απόψαση των

συναρμοδίων κατά τα ανωτέρω Υπουργών, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών, με

πρόβλεψη όλων των αναγκαίων περιβαλλοντικών και λοιπών όρων για την ορθή και ασψαλή

διενέργεια των εργασιών και επεμβάσεων. Για την έκδοση της κοινής αιτόψασης του πρώτου

εδαψίου απαιτείται υποβολή σχετικής μελέτης στην κατά περίπτωση αρμόδια Κτηματική



Υπηρεσία και κάθε συναρμόδιο ψορέα και διατύπωση γνώμης ως προς τους αναγκαίους

όρους. Η γνώμη Παρέχεται εντός αποκλειστικής Προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, άλλως, σε

περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ως θετική για την

έκδοση της Κοινής απόψασης του πρώτου εδαψίου.

Άρθρο 10

Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων —

Τροποποίηση άρθρου 225 του ν. 4782/2021

Το άρθρο 225 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) τροποποιείται: α) με την προσθήκη παρ. 4Α και 5Α,

β) την αντικατάσταση της παρ. 5 και οι παρ. 4Α, 5, 5Α του άρθρου 225 διαμορψώνονται ως

εξής:

«4Α. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται αναθέτουσα αρχή,

κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την ανάθεση και την εκτέλεση

των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό

Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας ιιΑΙΓΙΣ», Είτε αψορούν στο ίδιο το υπουργείο, είτε σε

εποπτευόμενους από αυτό, είτε σε τρίτους δημόσιους ψορείς, όπως αυτοί ορίζονται στην

περ. α’ της Παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α 143). Ειδικότερα ζητήματα που

αψορούν στη συνεργασία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με

ψορείς του πρώτου εδαψίου δύναται να ρυθμίζονται σε μνημόνιο συνεργασίας που

συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του

οικείου ψορέα.».

«5. Με απόψαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συγκροτούνται

γνωμοδοτικά όργανα για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων

προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται στα προγράμματα του Εθνικού

Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και διενεργούνται από το

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κατά τα λοιπά, εψαρμόζεται το

άρθρο 221 του ν. 4412/2016. Στα γνωμοδοτικά όργανα που συγκροτούνται κατά τις

διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων του

πρώτου εδαψίου που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών τρίτων δημόσιων ψορέων,

μετέχει ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος του εν λόγω τρίτου ψορέα. Για τις διαδικασίες

ανάθεσης των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται στα

Προγράμματα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

και διενεργούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.

(Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε.) για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας, εψαρμόζονται το άρθρο 130 του ν. 4799/2021 (Α’ 78) και το άρθρο 5Β του ν.

3986/2011 (Α’ 152).>)

«5Α. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

δύναται να συγκροτεί επιτροπές που είναι ειτιψορτισμένες με τη σύνταξη τεχνικών

προδιαγραψών ως προς έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που εντάσσονται σε προγράμματα

του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Με την

αιτόψαση συγκρότησης ορίζονται ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, τα τακτικά και

αναπληρωματικά μέλη και εξειδικεύεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι επιτροπές σύνταξης

τεχνικών προδιαγραψών συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε
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σχέση εργασίας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ή σε άλλο ψορέα

του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014

(Α’ 143). Εψόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ως σύμβουλος των επιτροπών του πρώτου

εδαψίου, δύναται να ορίζεται ένας εξωτερικός επιστήμονας που διαθέτει τις απαιτούμενες

ειδικές γνώσεις. Οι αποψάσεις συγκρότησης των επιτροπών σύνταξης τεχνικών

προδιαγραψών κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους ψορείς, από τους οποίους αυτά

προέρχονται. Πρόσωπο που συμμετέχει στην επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραψών

δεν συμμετέχει οτα γνωμοδοτικά όργανα διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που

εντάσσεται στο ίδιο πρόγραμμα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και

Αντιμετώπισης Κινδύνων. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις διαδικασιών ανάθεσης

συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται οτα προγράμματα του

Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, στα οποία

αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και οι

οποίες προορίζονται νια την κάλυψη αναγκών τρίτων ψορέων του δημόσιου τομέα, οι

τεχνικές προδιαγραψές συντάσσονται και εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του τρίτου

ψορέα. Οι τεχνικές προδιαγραψές της παρούσας διαβιβάζονται από τον τρίτο ψορέα στο

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη διενέργεια των διαδικασιών

ανάθεσης της σύμβασης.»
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

.ΊΊΊ::.Ί·

7 Τροπολογία — Προσθήκη
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο:

«Συμπληρωματικά μέτρα για την εψαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή

Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής
για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών νια τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα

συγκέντρωσης — Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και
δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηψίων βουλευτών και αιρετών — Λοιπές

διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»

-$-

Επισπεύδον Υπουργείο

Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Τουρισμού, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Αντιγόνη Γιαννακάκη, νομική σύμβουλος Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου νια την ψηιοκή διακυβέρνηση, Τ: 210-

9098002, Ε: νπΠ.Ί3ποοσΘπ3νΊίεοιη

Εμμανουήλ Τσιριμονάκης, συνεργάτης στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τ:

210-3368353

Ιδιαίτερο Γραψείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Τ: 210-3442806, ιπο@ππεάυ.σν.ι

Σπυρίδων Παρθένης, ΓΙροΙστάμενσς της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομσθέτησης Υπουργείου

Τουρισμού, Ε: ρσιΕΠοπίε 5@ΙΠΣουΓ. -

ολυμπία Τσατιόρα, Γραείσ Νομικής Υποστήριξης Υπουργείου Κλιματικής Κρίοης και Πολιτικής Προστασίας

Τ: 2131510972

--“-

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
‘ Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

1ι’

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΓΙΟΛΙΤΙΜνΙΟΣ1

‘\\ ΕπΩέξατε απότον παρακάτω κατάλοΚο τον τομέα ή τους τομείς νομοΟέτησης

στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενηςρύι9μισης.·

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ /ΔΗΜΟΣΟΝΟΜΕιΗ/ΦΟΡΟΛΟΠΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ -· ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Χ



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική

εψαρμογή για κινητές συσκευές, ιτροσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης

(Ε.Ψ.Π.) της Δημόσιας Διοίκησης (Εον.ΐ-Ε.Ψ.Π) η οποία λειτουργεί ως ψηψιακό

αποθετήριο στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δ.α.τ.) και της άδειας

οδήγησης οχήματος του ψυσικού προσώπου.

Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δημιουργία ειδικής

ηλεκτρονικής εψαρμογής μέσω της Ε.Ψ.Π., με την οποία καθίσταται δυνατή, η
διόρθωση προσωπικών στοιχείων των πολιτών που τηρούνται: α) στο Μητρώο

Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, (Α.Α.Δ.Ε.), γ) στο Εθνικό Μητρώο Α.ΜΚ.Α. — ΕΜΑΕΣ

(Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης — Εθνικό Μητρώο Ασψαλισμένων

Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Η.Δ1.Κ.Α. Α.Ε. και δ) στο Μητρώο Δελτίων

Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνική ς Αστυνομίας.

Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση απλουστεύεται και ψηψιοποιείται η

διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας επιβατηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών

μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης καθώς και η διαδικασία χορήγησης άδειας

κυκλοψορίας των οχημάτων αυτών, με την, για πρώτη ψορά, διεκπεραίωση των

απαιτούμενων ενεργειών μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας

Διοίκησης (ον.ΕΓ-ΕΨΠ).

Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δημιουργείται ψηψιακό αποθετήριο

διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων που θα τηρείται στην Η.Δ1.Κ.Α. ΑΕ,

προκειμένου κάθε ψυσικό πρόσωπο να αποκτά πρόσβαση, μέσω ειδικής

ηλεκτρονικής εψαρμογής της Ε.Ψ.Π., στα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων

στις οποίες έχει υποβληθεί Είτε σε δημόσιες Είτε σε ιδιωτικές μονάδες υγείας.

Άρθρο 5: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της έλλειψης του

αναγκαίου χρονικού περιθωρίου γιατην ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης των

θέσεων Ειδικών Εμπειρογνωμόνων της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης,

Κοινωνικής Ασψάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.).

Άρθρο 6: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της άμεσης

λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας μετά την τοποθέτηση του Διοικητή της.

Άρθρο 7: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της νομικής

υποστήριξης των μελών των δισικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, σε ποινικές και αστικές υποθέσεις που

αψορούν αδικήματα, τα οποία τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση

των καθηκόντων τους.
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Άρθρο 8: Με την Παρ. 1 της αξιολογούμενης ρύθμισης παρατείνεται η θητεία του

συνόλου των εκπαιδευτικών που κατά το τρέχον σχολικό έτος υπηρετούν σε
Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙΣ.), σύμψωνα μετην παρ. Ιατου

άρθρου ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), το δεύτερο εδάψιο της

παρ. 15 και το Πρώτο εδάψιο της παρ. 14 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α 111),

κατά ένα (1) ακόμα έτος και έως την 31η.8.2023. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία λόγω

της εν εξελίξει εψαρμογής των άρθρων 13 επ. του ν. 4692/2020 στο Πλαίσιο

ενίσχυσης, επέκτασης και αναβάθμισης του θεσμού των Π.Σ και ΠΕΙ.Σ.. Επιπλέον,

δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη θητείας στην ίδια σχολική

μονάδα ή καλύπτουν λιγότερες από οκτώ (8) ώρες στα μαθήματα Πρώτης ανάθεσης

στη θέση Θητείας τους, κατόπιν αίτησής τους, να τοποθετηθούν με θητεία σε κενή

Θέση άλλου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός της ίδιας Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Με την παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς να
υποβάλουν αίτηση για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Πρότυπα Σχολεία

(Π.Σ.) ή Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της περιοχής διορισμού τους.

Άρθρο 9: Προς τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της Επιτροπής Πρότυπης

Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου προβλέπεται

ανώτατο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου η Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε
ενδεδειγμένες ενέργειες για την προστασία του Ναυαγίου Ζακύνθου, και

καθορίζονται οι περιπτώσεις των αναθέσεων στις οποίες δύναται να προσψεύγει η
Επιτροπής σύμψωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’

147), όπως είναι ενδεικτικά οι υπηρεσίες ψύλαξης και αοψαλούς πρόσβασης της

οριοθετημένης ζώνης και οδών πρόσβασης. Τέλος προβλέπεται η υποστήριξη του

έργου της Επιτροπής από τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και

από τη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού,

κατά το σκέλος των αρμοδιοτήτων τους η καθεμιά.

Άρθρο 10: Για τον σκοπό της άμεσης υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος

Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», το οποίο εντάσσεται στον Εθνικό Μηχανισμό

Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, δεδομένης της εξέχουσας

σημασίας αυτού για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και

της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ως

αναθέτουσα αρχή του συνόλου των συμβάσεων με τις οποίες υλοποιείται το

ανωτέρω πρόγραμμα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

ρυθμίζεται η συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων για τις διαδικασίες ανάθεσης

και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται

σταπρογράμματατου Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης

Κινδύνων και διενεργούνται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη τεχνικών τιροδιαγραψών ως

________

προςταωςάνωέργα.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εισάγεται ένα νέο ψηψιακό εργαλείο με

το οποίο επιδιώκεται, μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών

πληροψορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η διευκόλυνση της καθημερινότητας των

ψυσικών προσώπων, η εξοικονόμηση χρόνου κατά τις συναλλαγές τους και η

‘Ι



αποτροπή του κινδύνου απώλειας ή κλοπής των ψυσικών ταυτοποιητικών τους

εγγράψων ή εμψάνισης ψαινομένων πλαστοπροσωπίας. Το ψυσικό πρόσωπο

δύναται, μέσω της ως άνω εψαρμογής, να αποθηκεύει στην κινητή του συσκευή

στοιχεία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δ.α.τ.) και της άδειας οδήγησης

οχήματος και να τα επιδεικνύει σε κάθε αρμόδιο πρόσωπο, κατά τον έλεγχο

ταυτοποίησής του. Η επίδειξη των ανωτέρω στοιχείων επιτελεί ισοδύναμη

λειτουργία με την επίδειξη του αντίστοιχου ψυσικού εγγράψου του δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης οχήματος που διαθέτει το ψυσικό

πρόσωπο και δεν αντικαθιστούν αυτά. Επισημαίνεται ότι η αξιολογούμενη ρύθμιση

δεν θίγει την υποχρέωση των ψυσικών προσώπων, σε περίπτωση κλοπής ή
απώλειας του ψυσικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δ.α.τ.) ή της άδειας

οδήγησης οχήματος, να υποβάλουν αρμοδίως τη σχετική δήλωση σύμψωνα με τις

διατάξεις του ν.δ. 127/1969 (Α’29) καιτου π.δ. 51/2012 (Α’ 101), κατά περίπτωση.

Άρθρο 2: Για την επιβεβαίωση ή επικαιροιτοί.ηση των στοιχείων ψυσικού προσώπου

που τηρούνται στα επιμέρους μητρώα ψορέων του δημοσίου τομέα, απαιτείται έως

σήμερα, αυτοττρόοωπη παρουσία και ειδική διαδικασία για κάθε ένα μητρώο,

ξεχωριστά. Αυτό προκαλεί συχνά πρόβλημα αναντιστοιχίας των στοιχείων που

τηρούνται σε κάθε ξεχωριστό μητρώο, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται το ψυσικό

πρόσωπο και να επιβαρύνονται με διοικητικό ψόρτο οι δημόσιες υπηρεσίες για τη

διασταύρωση και διόρθωση των στοιχείων. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση

επιδιώκεται η διασψάλιση της ορθότητας και της ακεραιότητας των ανωτέρω

στοιχείων με μία ενιαία ηλεκτρονική διαδικασία, κατόπιν πρωτοβουλίας του ίδιου

του ψυσικού προσώπου και με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Κέντρου

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων

Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 3: Η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας κυκλοψορίας επιβατηγών

αυτοκινήτων και επιβατηγών μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσεως, στην περίπτωση της

μεταβίβασης της κυριότητας των εν λόγω οχημάτων, ρυθμίζεται με τον ν. 722/1977

(Α’ 299). Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδικασία, χαρακτηρίζεται από γραψειοκρατία

και χρονική καθυστέρηση και δεν συμβαδί.ζει με τη στρατηγική μετάβασης σε μια

ψηψιοποιημένη Δημόσια Διοίκηση. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιχειρούνται

η απλούστευση και η ψηψιοποίηση της διαδικασίας μεταβίβασης κυριότητας και

χορήγησης άδειας κυκλοψορίας, ώστε αυτή να πραγματοποιείται κατά τρόπο απλό,

εύκολο και γρήγορο και να επιτυγχάνονται τα μέγιστα δυνατά οψέλη για τους

πολίτες.

Άρθρο 4: Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροψορικής

και επικοινωνιών και με στόχο τη μείωση του σχετικού διοικητικού ψόρτου και τη

διευκόλυνση των πολιτών, προωθείται η δημιουργία και η τήρηση στην Η.ΔΙ.Κ.Α.

Α.Ε. ενός κεντρικού ψηψιακού αποθετηρίου διαγνωστικών εργαστηριακών

αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί το ψυσικό

πρόσωπο, προκειμένου το τελευταίο να αποκτά, συγκεντρωτικά, πρόσβαση σε

αυτές.

Άρθρο 5: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς η λειτουργία της

Μ.Ε.Κ.Υ., η οποία εξαρτάται από τη στελέχωσή της, συναρτάται άμεσα με δράσεις



ορόσημα σε σχέση με τη λειτουργία του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Εργασίας,

ο οποίος συνδέεται με πολυάριθμα έργα του ΙΙΕ. Επομένως, η μη στελέχωση της
Μ.Ε.Κ.Υ. λόγω της μη παράτασης της προβλεπόμενης διαδικασίας στελέχωσης Θα

Είχε άμεσο αντίκτυπο οτα παραδοτέα του ΙΙΕ.

Άρθρο 6: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς η άμεση λειτουργία

της ανεξάρτητης Επιθεώρησης Εργασίας, που Θα αξιοποιήσει νέα ψηψιακά

εργαλεία (όπως η Ψηψιακή Κάρτα Εργασίας) για την καταπολέμηση της αδήλωτης

και υποδηλωμένης εργασίας, εντείνεται κατά τους θερινούς μήνες, εν όψει των

συχνών παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας που παρατηρούνται κατά τη

χρονική περίοδο αυτή.

Άρθρο 7: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς μέχρι σήμερα το

ζήτημα της παροχής νομικής υποστήριξης στα μέλη των διοικήσεων των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου καιτων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, σε ποινικές

και αστικές υποθέσεις, που αψορούν αδικήματα, τα οποία τους αποδίδεται ότι

διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, έχει τύχει αποσπασματικής

μόνο ρύθμισης.

Άρθρο 8: Η ρύθμιση της παρ. 1 κρίνεται αναγκαία λόγω της εν εξελίξει εψαρμογής

των ρυθμίσεων των άρθρων 13 επ. του ν. 4692/2020 (Α’ 111), στο Πλαίσιο ενίσχυσης,

επέκτασης και αναβάθμισης του θεσμού των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Ειδικά και αποκλειστικά

για το σχολικό έτος 2021-2022, κρίνεται αναγκαία καθότι οι εκπαιδευτικοί που

υπηρετούν με θητεία από το έτος 2012 παραμένουν στην ίδια σχολική μονάδα και

μέχρι σήμερα δεν είχαν καμία δυνατότητα μετακίνησης, παρά μόνο αν παραιτηθούν

από τη θητεία. Ικανός αριθμός εκπαιδευτικών αυτής της κατηγορίας, προκειμένου

να μετακινηθεί από την αρχική του τοποθέτηση, Θα παραιτηθεί της Θητείας και με

το ισχύον πλαίσιο Θα απομακρυνθεί από τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., γεγονός που Θα οτερήσει

το δίκτυο των σχολείων αυτών από ικανούς, προσοντούχους και με εμπειρία

εκπαιδευτικούς. Η ρύθμιση της παρ. 2 κρίνεται αναγκαία, καθώς δίδεται η
δυνατότητα και σε νέους εκπαιδευτικούς να διδάξουν στα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Άρθρο 9: Με το υψιστάμενο νομοθετικό καθεστώς ανέκυψαν λειτουργικά ζητήματα

στο άρΘρο 68 του ν. 4875/2021 και ειδικότερα στον τρόπο λειτουργίας της
Επιτροπής Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου

Ζακύνθου, όπως ενδεικτικά σε τι είδους αναθέσεις κατ εψαρμογή της περ. γ’ της
Παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016 (Α’ 147) δύναται να προβαίνει η Επιτροπή,

αλλά και προβλήματα που ανέκυψαν από την ανάγκη να συνεπικουρείται το έργο

της Επιτροπής από Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία, τα οποία αντιμετωπίζονται εν
προκειμένω από την προωθούμενη διάταξη.

Άρθρο Ιθ: Γιατί οι τροποποιούμενες διατάξεις έχρηζαν συμπλήρωσης για την

___________

ευχερέστερη εψαρμογή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρα Ι και 2: Αψορούν στο σύνολο του γενικού πληθυσμού της χώρας.
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Άρθρο 3: Αφορά στο σύνολο των ψυσικών προσώπων που αιτούνται την έκδοση

άδειας κυκλοψορίας επιβατηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών μοτοσυκλετών

ιδιωτικής χρήσεως και τη μεταβίβαση κυριότητας των οχημάτων αυτών.

Άρθρο 4: Αψορά στο σύνολο των ψυσικών προσώπων που υποβάλλονται σε
εργαστηριακές εξετάσεις και τα στελέχη των δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων

υγεί.ας.

Άρθρο 5: Αψορά το προσωπικό της Μ.Ε.Κ.Υ..

Άρθρο 6: Αψορά τους εργαζομένους στην Επιθεώρηση Εργασίας και τους

εργαζομένους που έχουν ανάγκη την ύπαρξη μηχανισμού για την αντιμετώπιση των

παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 7: Αψοράτα μέλη των διοικήσεωντων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών.

Άρθρο 8: Η παρ. 1 αψορά στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

και εμμέσως στους μαθητές των σχολείων αυτών. Η παρ. 2 αψορά στους

νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υπηρετήσουν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

και εμμέσως στους μαθητές των σχολείων αυτών.

Άρθρο 9: Αψορά στην Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας

του Ναυαγίου Ζακύνθου, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ζακύνθου, την

Περιψέρεια Ιονίων Νήσων, το Γραψείο Εξωτερικού ΕΟΤ, που από κοινού θα

διενεργήσουν πράξεις διαχείρισης και διοίκησης στην οριοθετημένη ζώνη αιγιαλού

και παραλίας, όπως προσδιορίζεται στην υπ’ αρ. 146652/13.8.2018 απόψαση του

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

<(Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ.) στην Περιψερειακή

Ενότητα Ζακύνθου» (Δ’ 298), και ειδικότερα από το σημείο Α (με συντεταγμένες Χ=

202945,5 Υ=4194509,5) μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες Χ203412,Ο

Υ=4196503) μετά των εντός αυτής επικείμενων κινητών πραγμάτων (ναυάγιο),

ακινήτων, κατασκευών και εγκαταστάσεων, με τα παραρτήματα και τα συστατικά

τους.

Άρθρο 10: Η ρύθμιση αψορά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ ίΊ ΟΧΙ
4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 3: άρθρο 2 του ν. 722/1977 (Α’ 299).



Άρθρο 6: Παρ. 1: Άρθρο 102 παρ. 4 ν. 4808/2021 (Α’ 101).

Άρθρο 8: Παρ. Ι Όχι. Παρ. 2: Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Άρθρο 9: ν. 4875/2021 (Α’ 250).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιοτάμενης νομοθεσίας

‘ 1) με αλλαγή προεδρικού Ο σκοπός που επιδιώκεται με την προτεινόμενη

διατάγματος, ρύθμιση δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθεί με αλλαγή

υπουργικής απόψασης προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόψασης ή
ή άλλης κανονιστικής άλλης κανονιστικής πράξης, ελλείψει σχετικής

πράξης; νομοθετικής εξσυσιοδότησης.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Ο σκοπός που επιδιώκεται με την προτεινόμενη

πρακτικής ρύθμιση δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με αλλαγή
συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, ούτε με ερμηνευτική

της δυνατότητας νέας προσέγγιση της υψιστάμενης νομοθεσίας.

ερμηνευτικής

προσέγγισης της

υψιστάμενης

νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Ο σκοπός που επιδιώκεται με την προτεινόμενη

περισσότερων ρύθμιση δεν Είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με

ανθρώπινων και διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ

6

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένο:

1) σε άλλη/ες

χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σεόργανατης Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς

οργανισμούς;

Στόχοι αξιολσγούμενης ρύθμισης

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8. Ποιοι Είναι οι στόχοι της αξισλογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η διευκόλυνση της καθημερινότητσς

των ψυσικών προσώπων μέσω της

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την

επαλήθευση της ταυτοπροσωπίας τους και

άλλων στοιχείων που αναγράψονται στο

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και την άδεια

οδήγησης.

Άρθρο 2: Η διασψάλιση της ορθότητας και της

ακεραιότητας των προσωπικών στοιχείων των

πολιτών που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα

ψορέων του ελληνικού Δημόσιου.

Άρθρο 3: Η ψηψιοποίηση της διαδικασίας

μεταβίβασης επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής
ι) βραχυπροθεσμοι:

χρησης και χορηγησης αδειας κυκλοψοριας

μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης (ονθτΕ.ΨΠ).

Άρθρο 4: Η άμεση και εύκολη ηλεκτρονική

πρόσβαση στο σύνολο των αποτελεσμάτων

των διαγνωστικών εξετάσεων από τα ψυσικά

πρ ό σωτια

Άρθρο 5: Η παράταση ισχύος μεταβατικής

διάταξης Περί της διενέργειας αποσττάσεων

και μετατάξεων στη Μ.Ε.Κ.Υ., η οποία Θα

επιτρέψει την άμεση ολοκλήρωση της

στελέχωσής της.
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ΆρΘρο 6: Η συμπλήρωση των μεταβατικών

διατάξεων για την έναρξη λειτουργίας της

Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία Θα επιτρέψει

την άμεση λειτουργία της ως ανεξάρτητης

αρχής.

Άρθρο 7: Η νομική υποστήριξη των μελών των

διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου και των ανεξάρτητων διοικητικών

αρχών.

Άρθρο 8: Η κάλυψη των αναγκών σε

εκπαιδευτικό προσωπικό των Πρότυπων και

Πειραματικών Σχολείων (παρ. 1). Η χορήγηση

δυνατότητας στους νεοδιοριζόμενους

εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση για

πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε

Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο της περιοχής

διορισμού τους. (παρ. 2)

Άρθρο 9: Η ενίσχυση της διαψάνειας στην

δημόσια διοίκηση, καθώς καθορίζονται ρητά

οι προϋποθέσεις εκείνες, δυνάμει των οποίων

δύναται η Επιτροπή να προσψύγει την περ. γ

της Παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 10: Η άμεση υλοποίηση του Εθνικού

Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΠΣ».

Άρθρο 1: Η εδραίωση του ψηψιακού

μετασχηματισμού της χώρας και της
εμπιστοσύνης των ψυσικών προσώπων στις

νέες τεχνολογίες.

Άρθρο 2: Η περαιτέρω προώθηση της

ι]1ηψιακής διακυβέρνησης και η μείωση της

γραψειοκρατίας, μέσω της αξιοποίησης της

διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων

ψορέων του δημόσιου τομέα.
π) μακροπροθεσμοι:

Άρθρο 3: Η αναβάθμιση της ποιότητας και ΓΙ
απλούστευση των δ ισό ικασιών μεταβίβασης

κυριότητας οχημάτων και άδειας κυ κλοψορίας

και η μετάβαση στη νέα ψηψιακή εποχή.

Άρθρο 4: 0 ψηψιακός εκσυγχρονισμός και η

παροχή αναβαθμισμένων και εύχρηστων

υπηρεσιών στον τομέα της υγείας για τους

πολίτες.



Άρθρο 5: Η στελέχωση της Μ.Ε.Κ.Υ. Θα

επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία της και

την υλοποίηση των οροσήμων του ΓΙΕ.

Άρθρο 6: Η λειτουργία της Επιθεώρησης

Εργασίας ως ανεξάρτητης αρχής Θα ενισχύσει

την ασψάλεια των εργαζομένων ως προς την

εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 7: Η απρόσκοπτη επιτέλεση των

καθηκόντων τους από τα μέλη των διοικήσεων

των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και

των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών.

Άρθρο 8: Η ομαλή λειτουργία των Πρότυπων

και Πειραματικών Σχολείων, καθ ώς επίσης και

η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.

Άρθρο 9: Η μακροπρόθεσμη δημιουργία των

κατάλληλων υποδομών, ώστε ένα από τα

μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα της χώρας

μας να Είναι προσβάσιμο στο κοινό, μέσω της

ασψαλούς διάνοιξης οδών, αλλά και των

πράξεων χρηοτής διοίκησης και διαχείρισης

της Επιτροπής εν γένει.

Άρθρο 10: Επιτυχής εψαρμογή των δράσεων

του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων

και Αντιμετώπισης Κινδύνων.
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9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

> Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη τηντελευταία θετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος_(3ετα)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποφοίτων γ’βαθμιας εκπαίδευσης του βρίσκουν εργασία στον
τομέα των σπουδών τους εντός ό μηνών από την έναρξη αναζήτησης

Αριθμός πιστοιτοιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ΙθΟ κλπ)

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα ‘Ερευνας, Τεχνολογίεις &
Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα,
ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπέινιί ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκυιν (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε προγράμματει δια βίου εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό ανειλφάβητων/σύνολο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο Πριν την ολοκλήρωση
της β’ βάθμιας και ει’ βάθμιεις εκπαίδευοης / έτος

Αριθμός διαπολιτισιικών σχολείων εευά Ιίεριφέρεια [ποσοστό μαθητών
στο σύνολο των ίιειθιίτιιν) που φοιτούν σε διιιπολιτισμικά σχολείει

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (Των μαθητών) — Κειτανομή
ανά περιφέρεια

Αριθμός ολοήμεριιν / απογευματινών σχολείων και αριθμός μιιθιιτών

που φοιτούν αε αυτά

Μέσος όρος καθηγητύιν / σύνολο μαθιιτών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από προγράμματα ενισχυτικής
εκπαίδευσης / έτος

Δαπάνη ανά ίιαθιίτή ανά βιιθμίδα [Α’θμια, Β’θμιιι) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενσς
στοιχεια στοχος (3ετια)

ΙΙραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και ιιυοτελέοματα, και

αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, Και ποσά Που διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, Που διατέθηκαν σε Εφορείες Αρχιιιοοήτων

Κήρυξη αρχειιυλογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και ιστορικών
οικιπμιίιν

Πρα·γματοποιηθείπες απαλλοτριώσεις κειι Καταβληδείσες αουζημιώαεις,
για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαιρέροντος

Δαπάνες έργιιν Που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και αρχαιολογικούς

χώρους, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Δαπάνες έργων Που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά κτίρια και

διιπάνες έργων που βρίσκονται αε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθιΙκών κατά νομική μορφή και είδος βιβλιοθήκης,

ανάλογα με το θέμα, κατά γεωγραφικά διαμέρισμα

Εινική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Για την ενδεικτική τιαράθεση δεικτών αξιοτιοιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
καιτης ΕΛΣΤΑΤ (·Ϊέ//νν\νννό:ό.Γ/).
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Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του

ετιισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν

Θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.

Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία ετα
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος

στοιχεια στοχος(3ετια)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ συ σταθερές τιμές

ίσοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις εράσεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κιιτά Μάιιστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασρα (ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κειταναλωτή

Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος(3ετια)

Φυρολογικά έσοδα ως ποσυστό του ΑΕΠ

Αναλυγίει άμεσης Και έμμεοης φορυλογίας

Πυσά Που ειοττράττνντα, μέχρι σήμερα από ταν φόρο,) τους φόρους

στυνς υπνίνυς αφορούν οι διατάξεις τον ννμααχεδίνυ.

Ποσά Που ειεπιράχθηκαν ειπό φορολνγικούς ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικού ιτροσδιορισμού φόρου ή ειτιβνλής

πρνοτίμων παν οκυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω ασό Τα δικαστήρια

Κοινωνική πολιτική:

Πρόσφατα Εττιδιιικόμενος
ΕΡΓΑΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός εσιχειρησιοκών, κλιιδικών Και υμνιυεπειγγελιιιτικών συμβάσεων (κειι

εγσσε. εάν συιήιρθη το συγκεκριμένο έτυς) Κι,, αριθρύς/πυσνντό εργαζομένων

παν καλύπτονται στό αυτές.
λριθμάς/ποσοστά σ.σ.ε. που σννήιρθησαν χωρίς σρνσιρνγή συ διαιεσνλάβηνη

&ριθμάς/ποσοστύ σ.σ.ε. ποο σνυήιρθησον χωρίς σμνσιρνγή σε διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσυς χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (σρυβλεπόμενη στα σχετικά κείμενιι αλλά κιιι πραγματική με
την έννοιτι της παράτασης μετά τη συμβατική τυος λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδυμόδο και ανά κλάδο νικονυμίος

Αριθμός ομυιβόμενων νοερτιριών (σου δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο Και κλάδο

οικονομίας
Αριθμός ατυχημάτων ανά ιιλάδν οικονομίας κειι αριθμός/ποσοστό ατοχηιάτων συν

προκάλεσαν θέο,ιιτυ ή αναπηρία — —

ΑΙΙΑΣΧΟΑΠΣΗ Εξέλιξη την τελευταία δετία
Πρόσφατα Ειιιδιιικόμενος

στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίτις

Τυσυστό μακμυχμόνιει τινέργοιν

Γίοσυπτό ανεργίτις νέων

Γίοπυστό ανεργίας γνι’τιικών

Ποπυστό ανεργίας εει’όγειιγραιρική σεμιιρέρειτι

Πυσυστό ανεργίεις βάαει ,ιυιιφωτιουύ εσιπέδυν

Δείκτης τισααχόληαης / Δείκτης ωρών εργνισίας / Δείκτης ομνιβών (ανά βοσιοό

τομέα της οικσναιίεις σ.χ. μεταποίηση, κτιττισκενές κ.λπ.)
ίτίεμινή αιτανχόληση ως ποσοστό της συνολικής οπασχόλισιις (στν σύνυλυ ταυ

τληθνσμυό και ειδικότερα γιτι νέους)

Ποσοστό ιιστινχυλονμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνυιι (στν σύννλυ ταν

πληθνσρυύ κειι ειδικότερα γιο νέους) — — —



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία τ
Ειοιδιωκόμενος

στοιχεια στοχος (3ετια)
Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασιρολιστική ομάδει (μισθωτοί τον ιδιωτικού
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι. επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη
συνολικής ασφάλισης και αντίστοιχες δειπάαες
Υψας ασιρειλιοτικών εισιρορών ανά τισιρειλιστική ομάδα (μισθωτοί Του ιδιωτικού
τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, εππγγελιπτίες και έμποροι, αγρότες) ναι αντίστοιχιι
έσοδα του ΕΦΚΑ

Ηλικία (πρειγιειτική) συνταξιοδότησης τινά πληθυσμιακή ομάδα κειι έτη συνολικής
ιτσφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό σνι’τιιξιοδοτικής δοπάνης επί τον ΑΕΠ
Ποσοστά προσιρυγών πλεοικό με την οπονολιι) σύυτιιξης που γίνονται ιο μέρει ή Το
άλω δεκτές

Πρόσφατα

στοιχεία

Ετιώιωιιόμενσς

στόχος (3ετία)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΙΡΟΝΟΙΑ

Ποσοστό πληθυσμού σε κειθεποιλς φτώχειας, σε κίι’δυνο φτώχειας ή νε κοινωνικέ

Ποσοστό νοικοκυριών στν σύνολο του πληθυσμού που ειντιλιετωπιζουν δυσκολίτι

[Τοσυστύ πληθυσμού που λαμβάνει επιδάλιιιτει κειι η ιιντίοτυιχη κριιτική δαπάνη

ν ίεκτίιιοσοί Που σιτίζοντειι ιιπύ δήιιους και άλλες υοουεσίες
[Ινσοστό πληθυσμού οσο μένει νε ιτροοι.ιμιυή μορφή κιιτοικίιις λόγω κρίσης (π.χ.
σεισιιύς. πυοκιιιάί

Κόστος κατ άτομο ανά πρύγρνμίιν ιρροονίδιις (ιητμύτιτιις. δυσκολίες μάθησης
κλπί

Εξέλιξη τηντελευταία δετία

ΥΓΕΙ Α

Ασιθιιός εσωτεσικών / ελωτενικών ιινθει·ιλυ ανά έτος
Ποσοστά πτιιδικύτ θυοσιιιύςιιτεις
Συνολικές υ:.

Δειπάαες ιοιιοιιάκι.ιν

Αοιθιιός ιατοιλν

Αοιθιιόε νονοκοιιειιικιλν κλινιλνιινά ΙδΟδ υιινοίκοοε

Εξέλιξη την τελευταία θετία
Πρόσφατα

στοινεία

Εττιδιωκόμευος
σΑ.,ντ

“‘“““‘ν”.-- “‘ι

ικε,ιιιμτ.εεπειν εει½ιαυιιεειιι.

ιιιιικινιτιιιειιςιναεινι - -..—— —

ιιιιιιι..,_.._,

Ειδικές νοο·ηλευιικές οπηρεοίες: εσωτι ρικοί ιινθευείς )ειοόλυτας ιιμιθ1ιύς κιτι ποά
διαθέσιμο κρεβάτι), μέση ιιπροίιουή, περίθαλψη εξωοερικών ιισθενών (εξωτερικά

Αριθμός ασθενών που περιμένουν γινλ μήνες υιι εξυπηρετηθούν )γιει μη επείγουσα

Ποσοστό αιιαογόληοης ανά φύλο

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

ουι’ολινά

ανα πεοιπεοειει

ανά κλάδο οικονοιιίνς

ανά τιλικιοκό νιιάδν

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο

συνυλικά

ανά πενιιοέοεια
τινά κλάδο οικονοιιίας

ανά ιιλικιεικό οιιάδα
Ποσοστό αντοειπαανολνύιιεναιν ανά πόλο
Ποσοστό εονοδοςώο ανά ωύλο

Ποσοστό ιιελών Δ.Σ. ετειιαειώο τινά ωύλο
Ποσοστό ίιελών Κοινοβουλίου, περιφερειιικιλτ κειι λιίίιοιικώυ συμβουλίων. ανά

Ιϊρυφ.ιι·Λε, νεο πεδία αυτά δα ι.πάρχοννκιιι στνιχείιιποι. ιινυ,ρούντοι;ςιι?λιιο.ιπνι,ςν.ιι.ιιρνέρ»ινι,ιιιιτ
ά;ονς δείκτες (απιαχό?ηνι, εκ·π,ιίδνεαο, τυφ,νβ.ιτιυύτητο κλπ.)

Εξέλιξη την τελευταία Εσείο
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στόγοε (3ετίαί

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ.ΙΙΡΟΣΦΥΓΙΚλΙ ΠΟ/ιΓΤΙΚΙΙ Εξέλιξη την τελευταία δε-τία
Πρόσφατα Γπιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ε·τια)

Αιτήματα ασύλου — Γίοσοοτά ειαοδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης ιιποι1ιόσςι.ιο

Μετιινειστευτικές μοές το’ά πύλη εισόδο/χώρτι προέλευσις/ ιλιν.ιςική οίιάλιι/φύλο

Αριθμός ααελάστωυ ειι’ά χιλρει προέλευσης των ςιπτλιιυνοίιένεαι·/ιιιτία ειπέλειοης
Μ ονάδες φιλοξενίας ρεται’ειστών· (οχέση δυνειιικύτιτεις κιιι υριιγιιιοιεού ειριθιού
ινιλοξενου1ιένωι.)

Περιστειτικά κετι είδος παρνβπτικύτητιις ανά ροι.όδιι φιλοξενίεις —



‘ Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟίΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία δετία
Πρόσφατα Επιδιιοκόμενος

στοιχεια στοχος(3ετια)

‘ριθμός δημιιαίων ιιιτσλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδσχ β) ιδοχ κειι νή ρετεινλητώυ υπειλλήλων
Αναλογίει υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕδΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με Εσωτερική δικτύωση (ίιιίτωιιεί)

Αναλογίει Η/Υ ανά θέση εργεισίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών Και φορεων! σύνολο δημοσίων
οιιιιρεσιών Και φορέων

Αριθμός Κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε Κεντρικό, περιιρερειακό, νομιιρχιακό
και τοπικό επίπεδο κειθώς και σε επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ

Αριθμός ατόμωο που εξυπημετούντειι ειπό τις δημόσιες υπηρεσίες ποά έτος κιιι εινά

υπηρεσία

Κόστος προσωπικού (διιπιλεες ριοθοδασίεις και πρόσθετες δειπόνες ως ποσοστό

επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)

Κόστος διαχείρισης θεμάτωι’ προσωπικού: δαπάνες μονάδων προσωπικού εις

ποσοστό της συνολικής δαπάνης εινά υπουργεία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία δανία
Πρόσφατα Επιδιεικόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Διαπραχθέντα αδικήμιιτιι, δράοτες αδικημάτων Και ειναλογία εινό Ιδδ.δδθ

κιιτοίκους

Αδικήματα Ποινικού Κώδικει Κατά κνιτηγπρίες Κειι κειτά γεωγραφική περιοχή

Διειπρειχθέντα ειδικήρατα κειι θειιρούιενοι ιός δράστες αυτών κατά εθνικότητα,

φύλο Και τάξεις ηλιυιών

Ετήσια στειτιστική απεικόνιση των ειδικηράσων Και αξιόποιι’ων αυρπεριφορών ουσ

προυεύ.ούν νο κοιι’ό ειίσθημα (ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές — διιιρρήξεις)

Αδικήρατιι σον αιρορούιι στην υαράνομη είσοδο Και παραμονή στη χώρει

Σνχνότητει εγκληιάτωι’ εινά τόπο εγκλή ρειτυς

Ιίυαυανύ εγκληματινώι’ περιπτώσεων που εξιχνιάπτηκαν στο σύνολο των

εγκλημάειιιι’

Σύνολα εργειζορένων στη δημόσια ασφάλειει

Αριθμός κειτοίκι,ιν ποά ιιστυι’υίιικό, αι’ά ιιστυνυίιικό τρήρο κειι αι’ά περιοχή

ιιστννόρενσης

Αναλογίνι ειστυνοίιικών ανά ΙδΟΟ κατοίκους — ια’ειλυγίει υιινοίκι,ιν ειι’ά ειατυι’ομικύ

τμήμα κειι περιοχή ειατονόμενσης

Κατά υειρ&,ή κειθαρές δειοάνες για αστυνομικές υπηρεσίες

Κειτιενορή πόρων γιει την ειι’τιρετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς αν/ι τομείς

(π.χ. εγκλήριιτιι βίας, οικονομικά εγκλήιειτει, ναρκωτικά, τροχειίει, κλοπές,

τροιοκρειτία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία δετία
Πρόσφατα Επιδιιακόμενος
στοιχεια στοχος (3ε-τια)

Αριθμός εισεμχόμεοων αστικών. εργειτικών κειι εμπορικών διειιρορών
Αριθμός εισερχόρενων διυιυητικών περιπτώσειιν

Συνολικός χρόνος που απειιτείται γιει την εοίλνση αστικώι’, εμπορικών, εργειτικών,
ηιοικιιτικών και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικειοτικών αποηιάοεων (Ειριιι’οδικείει, Πρωνοδικεία,

φετείει, Αρειος [ίάγος/Συμβούλιο Επικρειτείεις)

Μέσος όρος τωι’ υποθέσεων ανά δικειανή (ποινικά, πολιτικά κειι διοικητικά

ηικεισσήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων’ που ακνρώνοντιιι μετά από έιρεση ή ειι’αίρεση

Αριθμός υποθέσεων που επιλύοντειι με το σνατη[ια σον εξωδικειστικού
συμβιβασμού

·\ξιυποίηση ενεώλακτικών μεθόδων επίλνσης διειιρορών, πχ. δια1ιεαυλάβησιι

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν πραστεισίας άλλει δεν διαθέτουν πόρους (ι’ομική

προοεασίει)

Κόσεας προσφυγής ο·ιτι δικειιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτροι’ικής υποβολής δικυγράιρων

Ποσοστό διεκπεραιουμένων Κατ’ έτος υποθέσεων έι’ετντι εκκρειών (σε ετήσιει Και
συνολική βάση εκκρειοτήτωι’)

Ποσοσνό υοινικών υποθέσεων, πε ετήσια βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές

·ιετατρέψιΙιες σε χρήμα

Μέσο κόστος σωφμονιστικοό συστήματος ανά Κρανούρενο

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούιενο
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Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΙΙΜΑΤΙΚΗ/ΕΙΙΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία δετία
Πρόσφατα Επιδιιπκόμενος

— στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης παγκόσμιας αντσγωνιστικότητεις

Επενδύσεις νις % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις νις % ΑΕΠ

ιδριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και Περιφέρεια και ειντίστοιχος

αριθμός απασχολουμένων σε αυτές.
Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο και περιιρέρεια κειι αντίστοιχος

αριθμός σπασχολουμένων σε αυτές

ιοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία δετίει
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος

— στοιχεια στοχος(3ετια)

Μονάδες - Ετήσιες εαυομσές αερίων ατροσφαιρινής ρύπανσης κειτά κεφαλή

Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιυλογικούς καδιιρισμούς

Ποσοστό των εικτών σον κρίνονται καεέιλληλες για κολύμβηση σε σχέση ρε Το

σύνολο Των δυνάρενων νιι χρησιμοποιηθούν ακτών

Αριθμός ελέγχων κιιτιιλληλόοητας δικτύου ύδρευσης κατ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απνρμιμράτωι’ ποο διατέθηκικ σε άλλες

χρήσεις (π.χ. εινακόκλωση, παρειγωγή ενέργειας, λιπασματοπνίηση]

Ποσοστά διατιθέμενων ιιπορριμμάτων ον ΧΥΤΑ

Ποσοστό διισινών εκτάσειιν Που κειναστράιρηκον από πιιρκιεγιά/ σύνολο διισικών

Ποσοστό εα’αδεισωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο] εκτάσεων /ο·ύνολο
‘ιιετεστραιμένων δασών ιισό πυρκαγιές

Ποσοστό προστιιτευόρενιιν περιοχών’ σε σχέση με την συνολική έκΤασιι της χώριις

Ποσοστό Του προϋπολογισμού σον διατίθεται για θέμιιτει προστεισίιις
περιβάλλοντος

Κειτειυάλωοη ενέργειας καεά κεφαλή

Χειτανάλωοτι ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κειτεινάλωοη ενέργειας από εινεινεώσιμες πηγές ει’έργειας κειτά κεφαλή

Ποσοστά μείιισης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εσύ τμιεοίπ

ΑΛΛΟΙ ΊΙΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΓΞΣ Εξέλιξη την τελευταία δετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

— —

— στοιχεια στοχος (3ετια)
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Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέττεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα

10. είναι η συμβολή αυτού οτην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης

ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ ί1 ή/και ΕΜΜΕΣΗ 3

Άρθρο 1: Μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής

εψαρμογής της αξισλσγσύμενης ρύθμισης,

εισάγεται ένας εναλλακτικός τρόπος

ταυτσποίησης των ψυσικών προσώπων στις

καθημερινές τους συναλλαγές.

Άρθρο 2: Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής

ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της

ΕΨ.Π., μέσω της οποίας κάθε ψυσικό πρόσωπο

δύναται να επιβεβαιώνει την ορθότητα των

στοιχείων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα

1) Εάν είναι άμεση, του δημόσιου τομέα.

εξηγ ήστε:

Άρθρο 3: Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής

ηλεκτρονικής εψαρμσγής, ττροοβάσιμης μέσω της

. Ε.Ψ.Π., μέσω της οποίας υποβάλλονται σι

αιτήσεις νια τη μεταβίβαση κυριότητας

επιβατηγών οχημάτων.

Άρθρο 4: Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής

ηλεκτρονικής εψαρμσγής, προσβάσιμης μέσω της

ΕΨ.Π., νια την ηλεκτρονική πρόσβαση των

ψυσικών προσώπων στα αποτελέσματα

διαγνωστικών εξετάσεων.

) Εάν είναι έμμεση,

εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε

11. ψηψιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματιομού);

ΝΑΙ Χ Οχι Ί

Οι ηλεκτρονικές εψαρμσγές των άρθρων Ι έως

,
και 4 είναι συμβατές με τις βασικές αρχές και

Εξηγηστε.
κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηψιακού

Μετασχη ματισμού.

12
Διασψαλ[ζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληρσψοριακού συστήματος

με άλλα υψιοτάμενα συστήματα; ΝΑΙ Χ ΟΧΙ Π

3±



Άρθρο 1: Η ηλεκτρονική εψαρμογή διαλειτουργεί

μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της

Γ.Γ.ΠΣ.Δ.Δ., με τα εξής πληροψοριακά

συστήματα:

α) Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων

της Ελληνικής Αοτυνομί,ας,

β) το πληροψοριακό σύστημα του Υτιουργείου

Υποδομών και Μεταψορών νια τις άδειες

οδ ήγ η σ ης.

Αναψέρατε ποια είναι
Αρθρο 2: Η ηλεκτρονικη εψαρμογη διαλειτουργει,

αυτα τα συστηματα:
μεσω του Κεντρου Διαλειτουργικοτητας της

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με τα εξής πληροψοριακά

συστήματα:

α) Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου

Εσωτερικών,

β) Φορολογικό Μητρώο της Α.ΑΔ,Ε.,

γ) Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ,

ό) Μ ητρώο Δελτίων Αστυνο μικών Ταυτοτήτων

της ΕΛ.ΑΣ και

ε) Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Ετι.).

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

συστήματος; ΝΑΙ ΟΧΙ Γ

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Αράρο Στόχος

Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αξιοποιούνται οι νέες

τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση των καθημερινών

συναλλαγών των ψυσικών προσώπων με ψορείς του

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Δεδομένου ότι, κατά

την αποθήκευση των σχετικών στοιχείων στην εψαρμογή,

την έκδοση του εγγράψου και τη διενέργεια του ελέγχου

ταυτοτιοίησης λαμβάνει χώρα επεξεργασία των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ψυσικού

προσώπου, τίθενται και οι απαραίτητες δικλίδες

αοψαλείας και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την

ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των διακινού μενων
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δεδομένων, τηρουμένων των αρχών της ελαχιστοιτσίησης

των δεδομένων και του περιορισμού του σκοπού της

επεξεργασίας αυτών, που συνίσταται στην ταυτοποίηση

του ψυσικού προσώπου.

2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δημιουργείται ειδική

ηλεκτρονική εψαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας

Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ον-ΕΨΠ), με

την οποία καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση και η

διόρθωση, καθώς και η επικαιροποίηση των προσωπικών

στοιχείων ψυσικού προσώπου που τηρούνται σε

επιμέρους μητρώα ψορέων του δημόσιου τομέα.

Παράλληλα, προβλέπεται πως οι σχετικές διαδικασίες

δύναται να διενεργούνται και μέσω των Κέντρων

__________

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα

διενέργειας της μεταβίβασης κυριότητας αυτοκινήτων

οχημάτων και μοτοσυκλετών και της σχετικής διαδικασίας

έκδοοης άδειας κυκλοψορίας με ψηψιακό τρόπο, μέσω της

Ενιαίας ΨηΦιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ον.ΕΓ).
Ειδικότερα, προβλέπεται η λειτουργία ειδικής εψαρμογής,

που Θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ε.Ψ.Π., και παρέχει τη

δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των

αιταραίτητων δικαιολογητικών νια τη μεταβίβαση της

κυριότητας οχήματος. Με τον τρόπο αυτό οι ως άνω

διαδικασίες εξασψαλίζουν την άμεση και εύκολη

διεκπεραίωση, προς όψελος των πολιτών, ως ένα ακόμα

βήμα για τον ψηψιακό μετασχηματιομό της χώρας.

Επιπλέον, θεσπίζεται υποχρέωση ολοκλήρωσης

διενέργειας τεχνικού ελέγχου του υπό μεταβίβαση

οχήματος και προβλέπεται ότι η χορήγηση της άδειας

κυκλοψορίας των επιβατηγών οχημάτων του άρθρου 1 του

ν, 722/1977, πραγματοποιείται μόνο εψόσσν δεν

διαπιστώνονται οε αυτά σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις,

ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την οδική ασψάλεια.

4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύσταση

στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, Ψηψιακού Αιτοθετηρίου Διαγνωστικών

Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, στο οποίο

αποθη κεύονται τα αποτελέσματα των διαγνωστικών

εξετάσεων ψυσικών προσώπων που διενεργούνται σε

δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας, παρέχοντας άμεση

και ευχερή πρόσβαση σε κάθε ψυσικό πρόσωπο στα

αποτελέσματα των διαγνωστικών εργαστηριακών

εξετάσεων στο Πλαίσιο της πολιτικής αναβάθμισης των

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.



5 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται κατά ένα (1)

έτοςτο χρονικό διάστημα ισχύος μεταβατικής διάταξης για

αποσπάσεις και μετατάξεις στη Μ.Ε.Κ.Υ. και επιπλέον

προβλέπεται εψαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4873/2021

(Α’ 248) και της παρ. Ι του άρθρου 177 του ν. 4876/2021

(Α’ 251), όταν οι αποσπάσεις και μετατάξεις αψορούν

τακτικούς υπαλλήλους οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, αντιστοίχως.

& Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ότι η έναρξη

λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας, της νέας

ανεξάρτητης αρχής, γίνεται με απόψαση του Υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται

μετά από τον διορισμό του Διοικητή, χωρίς να πρέπει

απαραιτήτως να έχει προηγηθεί η έκδοση του Οργανισμού

της. Προβλέπεται, επίσης, ότι μεταψέρεται η οργανωτική

δομή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στη νέα

ανεξάρτητη αρχή και ότι η διοικητική και οικονομική

υποστήριξή της θα γίνεται μεταβατικά, μέχρι την

31η.1.2023, από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

7 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η

υποχρέωση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και

των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών να παρέχουν νομική

υποστήριξη οτα μέλη των διοικήσεών τους, προκειμένου

αυτά να αντιμετωπίσουν καταγγελίες ποινικού χαρακτήρα

ή συναψείς αστικές αξιώσεις, σι οποίες αψορούν στην

άσκηση των καθηκόντων τους και εγείρονται από τρίτους.

Εξαιρούνται περιπτώσεις, στις οποίες έχει ασκηθεί ποινική

δίωξη ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας

υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Η νομική

υποστήριξη παρέχεται είτε με την πρόσληψη δικηγόρου

από τον αντίστοιχο ψορέα για τον δικαστικό χειρισμό των

σχετικών περιπτώσεων ή με την κάλυψη των δαπανών για

την εκπροσώπηση των μελών της διοίκησης από

δικηγόρους της επιλογής τους. Με την προτεινόμενη

διάταξη ρυθμίζεται η περίπτωση απόδοσης ή
καταλογισμού των δαπανών σε περίπτωση απαλλαγής ή
καταδίκης, αντιστοίχως, των ενδιαψερομένων μελών των

διοικήσεων. Τέλος, προβλέπεται ότι η δαπάνη που

καλύπτεται δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του

ποσού αναψοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή
παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους

πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’

208). Τυχόν υπέρβαση του ποσού αναψοράς του



προηγούμενου εδαψίου δύναται να εγκρίνεται με

απόψαση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

8 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση σκοπείται η παράταση της

θητείας του συνόλου των εκπαιδευτικών που κατά το

τρέχον σχολικό έτος υπηρετούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙΣ. και η

παροχή της δυνατότητας στους εκπαιδευτικούς που

υπηρετούν με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και έχουν

συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη θητείας στην ίδια

σχολική μονάδα ή καλύπτουν λιγότερες από οκτώ (8) ώρες

στα μαθήματα πρώτης ανάθεσης στη Θέση θητείας τους,

κατόπιν αίτησής τους, να τοποθετηθούν με θητεία σε κενή

θέση άλλου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός της ίδιας Περιψερειακής

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. (παρ. 1) Επιπλέον, σκοπείται η

παροχή της δυνατότητας στους νεοδιοριζόμενους

εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση για πλήρωση κενής

θέσης εκπαιδευτικού σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή
Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) της περιοχής διορισμού τους

_________

(παρ. 2).

9 Με την προωθούμενη ρύθμιση επέρχονται τροποποιήσεις

στον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Πρότυπης

Τουριστικής Ανάπτυξης και Προστασίας του Ναυαγίου

Ζακύνθου και συγκεκριμένα, ορίζεται χρονικό διάστημα,

εντός του οποίου η Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε

απευθείας αναθέσεις, προβλέπεται μεταξύ άλλων η

ανάθεση υπηρεσιών ψύλαξης, καθώς και η δυνατότητα να

συνεπικουρείται η Επιτροπή ως προς το έργο της από τις

Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου

Τουρισμού, ενώ τέλος αντικαθίσταται ο Πρόεδρος, που

ήταν ο Γενικός Διευθυντής Τουριστικής Ανάπτυξης και

Πολιτικής από μέλος, προτεινόμενο από τον Υπουργό

_________

Τουρισμού.

10 Για το σκοπό της άμεσης υλοποίησης του Εθνικού

Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», το οποίο

εντάσσεται στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων

και Αντιμετώπισης Κινδύνων, δεδομένης της εξέχουσας

σημασίας του για την προστασία της ανθρώπινης ζωής,

του περιβάλλοντος και της δημόσιας και ιδιωτικής

περιουσίας, με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ως

αναθέτσυσα αρχή του συνόλου των συμβάσεων με τις

οποίες υλοποιείται το ανωτέρω πρόγραμμα, τσ Υπουργείο

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ρυθμίζεται η

συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων για τις

διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων

προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται στα

_________

προγράμματα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης

35



Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και διενεργούνται

από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη

τεχνικών προδιαγραψών ως προς τα ως άνω έργα.

8. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Ε ΚΘ ΕΣ Η

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρρο 75 παρ. Ι ή 2 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υττουρείου « »

ή επί τροπολοίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου « »

15. Συνοπτική ανάλυση των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου (ή τροπολογίας στο σχέδιο νόμου) ρυθμίζονται

Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου

16
Οικονομικά αττοτελέοματα επί του Κρατικού ΓΙροϋιτολογιομού ή/και επί του

προϋπολογιομού του/των αρμόδιου/ων ψορέα/ων

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Επίτου Κρατικού Προϋπολογισμού

Επί του Προϋπολονισμού του/των αρμόδιου/ων ψορέα/ων

Αθήνα,

20....

0/ Η Γενικ.... Διευθυντ

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρΘρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουριείου « »

ή επί τροπολοίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου « »

17. Οικονομικά αποτελέοματα

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου (ή της προτεινόμενης τροπολογίας)

προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:



Αθήνα .20....

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολσγσύμνης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μείωση δαπανών

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εξοικονόμηση

χρόνου
Χ

Χ

Μεγαλύτερη

αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

ΑΜΕΣΑ

ΕΜΜΕΣΑ

ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜ{ΣΗΣ

Άλλο

Χ

Βελτίωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείρηση

πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

Ι διαψάνεια θεσμών

Χ

Χ

Βελτιωμένη

διαχείρηση

κινδύνων Χ

Άλλο

Χ



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 1: Η περιγραψόμενη στη ρύθμιση εψαρμογή αναμένεται να διευκολύνει την καθημερινότητα των 4)υσικών
προσώπων, εξοικονομώντας χρόνο και απαλλάσσοντας τα ψυσικά πρόσωπα από ταλαιπωρία, ενώ παράλληλα αναμένεται
να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο απώλειας ή κλοπής των αντίστοιχων ταυτοποιητικών εγγράψων ή παραποίησης των
προσωπικών τους στοιχείων.
Άρθρο 2: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμψόρηση των διοικητικών υπηρεσιών και στη
μείωση του σχετικού διοικητικού ψόρτου, καθώς και στην αποψυγή πρόσθετης ταλαιπωρίας των ψυσικών προσώπων.
Άρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην απλούστευση της διαδικασίας μεταβίβασης
επιβατηγών οχημάτων και χορήγησης άδειας κυκλοψορίας.
Άρθρο 4: Η αξιολογούμενη ρύθμιση εξασψαλίζει άμεση και ευχερή πρόσβαση των ψυσικών προσώπων στα αποτελέσματα
των εργαστηριακών τους εξετάσεων, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Άρθρο 8: Η αξιολογούμενη ρύθμιση συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική λειτουργία των Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων, στη βελτίωση του επιπέδου του διδακτικού τους έργου και συνολικά στην αναβάθμιση του θεσμού. Επιπλέον, η
παροχή της δυνατότητας μετακίνησης σε εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτών που υπηρετούν με θητεία, καθώς και της
τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε αυτά, συμβάλλει στη δίκαιη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών.
Άρθρο 9: Επιδιώκεται η αναβάθμιση του πρώτου σε επισκεψιμότητα τουριστικού αξιοθέατου στην Χώρα μας, μέσω των
ενδεδειγμένων πράξεων διοίκησης και διαχείρισης της Επιτροπής, όπως ενδεικτικά είναι η Φύλαξη, η ασψαλής διάνοιξη
οδών για την πρόσβαση των τουριστών

19. Κόστος αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝ Ο Μ ΙΛ,

ΛΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

&

ΚΟΙΝΩΝ ΙΚ ΕΣ

Ο ΜΜ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ

ΡΥΘ ΜΙ ΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και

λειτουργία

διαχείρισης
ΓΙΑΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση

αλλαγών κατά

την εκτέλεση

Κόστος

συμμετοχής



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα Ι έως 4: Από την εψαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναμένεται ένα εύλογο Κόστος για την υλοποίηση των

απαιτού μενων ιταραμετροποιήσεων των σχετικών ηλε κτρονικών εψαρμογών.

Άρθρα 5 έως 8: Δεν υψίσταται ιδιαίτερο κόστος από την εψαρμογή των ρυθμίσεων.

Άρθρα 9 και 10: Το Κόστος της αξιολογούμενης ρύθμισης αποτυπώνεται στηνΕκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

20. Κίνδυνοι αξισλσγούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ,

ΔΗΜΟΣΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΩΝ στους στόχους

Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθμισης

κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ Άλλο

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Πιλοτική

εψαρμογή

Ανάδειξη

καλών

ιτρακτικών

ΜΕΙΩΣΗ κατά την

ΚΙΝΔΥΝΩΝ υλοποίηση

της ρύθμισης

Συνεχής

αξιολόγηση

διαδικασιών



διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 1: Δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης δεδομένου ότι, αψενός
συνιστά ένα εργαλείο που αποσκοπεί, δια της χρήσης του, στη διευκόλυνση της καθημερινότητας του γενικού πληθυσμού
της χώρας και αψετέρου, κατά την υλοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής εψαρμογής, έχουν ληψθεί όλα τα απαραίτητα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασψαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ψυσικού
προσώπου.
Άρθρα 2 έως 4: Δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εψαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων δεδομένου
ότι, κατά την υλοποίηση των σχετικών εψαρμσγών, έχουν ληψθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για
την ασψαλή επεξεργασία των διακινούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρα 5 έως 8: Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την εψαρμογή των ρυθμίσεων.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών

21
(ηλεκτρονική ειτισύναψη).

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της

__________

γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24, Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

___________

Άρθρα_4,_5,_9Α, 16 και 25 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωοιακό Άρθρο 8 του ΧΘΔΕΕ

δίκαιο

(συμιτεριλαμ όανομένον

του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης

Απριλίου 2016, για την προστασία των ψυσικών

Κανονισμός προσώπων έναντι της επεξεργασίας των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την

ελεύθερη κυκλοψορία των δεδομένων αυτών και

την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός

4ο



Κανονισμός νια την Προστασία Δεδομένων) (1

119/1)

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ

των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

δικαστήριο
ϊΙ (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία

Δικαστηρίου Ε.Ε.

Νομολογία

Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Άλλα Ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης



Άρθρο 3

Ψηψιοποίηση διαδικασίας

μεταβίβασης επιβατηγών οχημάτων

ιδιωτικής χρήσης και χορήγησης

άδειας κυκλοψορίας — Τροποποίηση

άρθρου 2 ν. 722/1977

Στο άρθρο 2 του ν. 722/1977 (Α’ 299),

επέρχονται σι εξής αλλαγές: α) η Παρ. Ι

αντικαθίσταται, β) στην παρ. 2: βα) στο

δεύτερο εδάψιο επικαιροποιείται η

διοικητική υπαγωγή της Διεύθυνσης

Μεταψορών και Επικοινωνιών και

τροποποιείται η διαδικασία

μεταβίβασης και έκδοσης άδειας με

την αναψορά του μητρώου αδειών

κυκλοψορίας οχημάτων, ββ)

προστίθεται νέο Τρίτο εδάψιο, γ)

προστίθενται Παρ. 2α και 2β, δ) στην

παρ. 3: δα) στο Πρώτο εδάψιο

διαγράψεται η πρόβλεψη της

βεβαίωσης από τη δημόσια οικονομική

υπηρεσία και διορθώνονται οι

αναψορές σε παραγράψους, δβ) στο

δεύτερο εδάψιο προστίθεται η

αναψορά στην έκδοση της βεβαίωσης

υποβολής αιτήματος και διορθώνονται

οι αναψορές σε παραγράψους, δγ)

διαγράψεται το τρίτο εδάψιο, ε)

προστίθεται παρ. 4, στ) στις παρ. 2 και

3 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις

καιτο άρθρο 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 2

Άδεια κυκλοψορίας επιβατηγών

αυτοκινήτων και επιβατηγών

μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσεως

1. Η άδεια κυκλοψορίας που

χορηγείται στα επιβατηγά οχήματα του

άρθρου 1, αποτελεί τίτλο κυριότητας.

Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο εψόσον

Υφιστάμενες διατάξεις

Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν.

722/1977, το οποίο είχε ως εξής:

«‘Αρθρον 2

Αδεια κυκλοψορίας επιβατηγών

αυτοκινήτων και επιβατηγών

μοτοσυκλεπών ιδιωτικής χρήσεως

1. Η κατά τας κειμένας διατάξεις

χορηγουμένη άδεια κυκλοψορίας διά τα

κατά το τιροηγούμενον άρθρον

αυτοκίνητα οχήματα, της οποίας ο τύπος

Θέλει καθορισθή κατά το άρΘρο 5 του

παρόντος, αποτελεί τίτλον κυριότητος. Η

άδεια αύτη χορηγείται επί τη υποβολή

μόνον των κατά το άρΘρο 1

πιστοποιητικών, εψ όσον επ αυτών

υπάρχει βεβαίωσις του οικονομικού

εψόρου ότι κατεβλήθησαν αι πάσης

ψύσεως οικονομικαί επιβαρύνσεις διά την

έκδοσιν αυτής. Η αυτή άδεια μετά των

αντιστοίχων κρατικών πινακίδων

αποστέλλεται εις τον δικαιούχον

ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

2. Οι μεταβιβάσεις της κυριότητας, από

επαχθή αιτία, των αυτοκινήτων οχημάτων

του παρόντος άρθρου συντελείται με

έγγραψη συμψωνία των μερών, η οποία

καταχωρείται με ευθύνη τους, στην οικεία

Θέση της άδειας κυκλοψορίας του

οχήματος, που προβλέπεται από την

παράγραψο 1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της

Διεύθυνσης Μεταψορών και

Επικοινωνιών της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης, ενώπιον του οποίου

γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατεί

την άδεια κυκλοψορίας του οχήματος που

μεταβιβάστηκε και αμέσως, μέσω του

μηχανογραψικού συστήματος ΟΝ - ΙΙΝΕ,

εκδίδει νέα άδεια κυκλοψορίας στο όνομα

του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη

διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και

παραδίδεται στο νέο αγοραστή.

Ζ. Πίνακας τροτιοιτοιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοσύμενης

ρύΟ·μ ιση ς

Ιιι



έχουν καταβληθεί όλες σι οικονομικές

επιβαρύνσεις για την έκδοσή της και

έχει διενεργηθεί ο Τεχνικός έλεγχος του

υπό μεταβίβαση οχήματος, χωρίς τη

διαπίστωση σοβαρών ή επικίνδυνων

ελλείψεων, εψόσον το όχημα

υποχρεούται να έχει υποβληθεί σε

αυτόν.

2. Η μεταβίβαση της κυριότητας, από

επαχθή αιτία, των επιβατηγών

οχημάτων του παρόντος άρθρου

συντελείται με έγγραψη συμΦωνία των

μερών, η οποία καταχωρείται με

ευθύνη τους, στην οικεία Θέση της

άδειας κυκλοψορίας του οχήματος,

που προβλέπεται από την παρ. 1. Ο

αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης

Μεταψορών και Επικοινωνιών της

περιψερειακής ενότητας ή της

περιψέρειας, ενώπιον του οποίου

γίνεται η πράξη της μεταβίβασης,

κρατεί την άδεια κυκλοψορίας του

οχήματος που μεταβιβάστηκε και

αμέσως, μέσω του μητρώου αδειών

κυκλοψορίας οχημάτων του

Υπουργείου Υποδομών και

Μεταψορών, εκδίδει νέα άδεια

κυκλοψορίας στο όνομα του αγοραστή,

ανεξάρτητα από τη διεύθυνση

κατοικίας του, η οποία καιτιαραδίδεται

στο νέο αγοραστή. Προς τον σκοπό

υλοποίησης της παρούσας, ο πωλητής

προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας

δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας Περί

μη οψειλής τελών κυκλοψορίας, καθώς

και ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου.

2α. Η αίτηση για τη μεταβίβαση της

κυριότητας, από επαχθή αιτία, των

επιβατηγών οχημάτων του παρόντος

δύναται επίσης να υποβάλλεται στη

Διεύθυνση Μεταψορών και

Επικοινωνιών της περιψερειακής

ενότητας ή περιψέρειας της επιλογής

του αγοραστή, μέσω ειδικής

ηλεκτρονικής εψαρμογής που είναι

προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας

Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας

Διοίκησης (ον.Γ-ΕΨΠ). Με την αίτηση

αυτή, εξουσιοδοτείται ο αρμόδιος

3. Για να υλοποιηθούν τα αναψερόμενα

στηνπροηγούμενη παράγραψο, θαπρέπει

προηγουμένως να έχει βεβαιωθεί από τη

δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην

οικεία θέση της άδειας κυκλοψορίας, ότι

έχουν εκπληρωθεί οι ψορολογικές

υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις

ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη

μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της

νέας άδειας κυκλοψορίας του οχήματος.

Με την επιψύλαξη εψαρμογής των

διατάξεων της παραγράψου ότου άρθρου

5 του ν.δ. 1146/1972 (ΦΕΚ 84 Α), ο

πωλητής από τη χρονολογία που έλαβε

χώρα η κατά την Προηγούμενη

παράγραψο μεταβίβαση δεν έχει την

υποχρέωση να αποζημιώσει

οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλλει τέλη

κυκλοψορίας και τέλη και εισψορές που

συμβεβαιώνονται, με εξαίρεση την

περίπτωση που υπάρχει οψειλή του από

ψόρο κληρονομίας, δωρεάς, προίκας ή
γσνικής παροχής. Όταν η σύμβαση

πώλησης των οχημάτων του παρόντος

άρθρου, είτε ανάριθμων είτε ενάριθμων,

γίνεται ενώπιον συμβολαιογράψου,

καταργείται η αποστολή των συμψωνιών

μεταβίβασης στη δημόσια οικονομική

υπηρεσία και στο Κέντρο Πληροψορικής

του Υπουργείου Οικονομικών

(ΚΕ. Π.Υ. Ο.)».



υπάλληλος της Διεύθυνσης

Μεταψορών και Επικοινωνιών της

περιψερειακής ενότητας ή της

περιψέρειας, προκειμένου να έχει

πρόσβαση στα δεδομένα που αψορούν

στην εκπλήρωση των ψορολογικών

υποχρεώσεων που προβλέπονται από

τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη

μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της

νέας άδειας κυκλοψορίας του

οχήματος, καθώς και στα δεδομένα

που αψορούν στον τεχνικό έλεγχο του

υπό μεταβίβαση οχήματος. Η άδεια

κυκλοψορίας του υπό μεταβίβαση

οχήματος παραδίδεται από τον

αγοραστή ή από εξουσιοδοτημένο

εκπρόσωπό του στον αρμόδιο

υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταψορών

και Επικοινωνιών της περιψερειακής

ενότητας ή της ιτεριψέρειας, ο οποίος

την κρατεί και αμέσως, μέσω του

μητρώου αδειών κυκλοψορίας

οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταψορών, εκδίδει νέα άδεια

κυκλοψορίας στο όνομα του αγοραστή,

ανεξάρτητα από τη διεύθυνση

κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται

στον νέο αγοραστή ή σε

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

κυκλοψορίας στην περίπτωση αυτή

είναι η ημερομηνία έκδοσης της

βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και

πλήρωοης των προϋποθέσεων

μεταβίβασης της κυριότητας του

επιβατηγού οχήματος, που

προβλέπεται στην παρ. 2β, εψόσον

έχουν καταβληθεί τα τέλη

κυκλοψορίας και ο κάτοχος του έχει σε

ισχύ Δελτίο τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.).

2β. Μετά την ολοκλήρωση της

υποβολής της αίτησης για μεταβίβαση

της κυριότητας που προβλέπεται στην

παρ. 2α χορηγείται στον αγοραστή,

μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης (ον.Γ-ΕΨΠ),

βεβαίωση υποβολής αιτήματος και

πλήρωσης των προϋποθέσεων

μεταβίβασης της κυριότητας του
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επιβατηγού σχήματος, με την οποία

δύναται ο αγοραστής να ασψαλίζει και

να κυκλοψορεί εντός της ελληνικής

επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα

για χρονικό διάστημα τριάντα (30)

ημερών.

3. Για να υλοποιηθούν τα

αναφερόμενα στις Παρ. 2, 2α και 2β,

Πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι

Φορολογικές υποχρεώσεις που

προβλέπονται από τις ισχύουσες

διατάξεις τόσο για τη μεταβίβαση όσο

και για την έκδοση της νέας άδειας

κυκλοψορίας του οχήματος. Με την

επιψύλαξη της Παρ. ότου άρθρου 5 του

ν.δ. 114ό/1972 (Α’ 84), ο πωλητής από

τη χρονολογία που έλαβε χώρα η κατά

τις παρ. 2, 2α και 2β μεταβίβαση ή η

έκδοση της βεβαίωσης υποβολής

αιτήματος και ττλήρωσης των

προϋποθέσεων μεταβίβασης, δεν έχει

την υποχρέωση να αποζημιώσει

οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλει

τέλη κυκλοψορίας και τέλη και

εισψορές που συμβεβαιώνονται, με

εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει

οψειλή του από ψόρο κληρονομίας,

δωρεάς, προίκας ή γονικής παροχής.

4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών

Υποδομών και Μεταψορών και

Ψηψιακής Διακυβέρνησης δύνανται να

καθορίζονται σι λεπτομέρειες

εψαρμογής της διαδικασίας

μεταβίβασης της κυριότητας, από

επαχθή αιτία, των επιβατηγών

οχημάτων του παρόντος άρθρου μέσω

της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της

Δημόσιας Διοίκησης (σν.8Γ-ΕΨΠ).»

1. Η παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.

4808/2021 (Α’ 101), περί της έναρξης

λειτουργίας της Επιθεώρησης

Εργασίας τροποποιείται, ώστε για την

έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης

Εργασίας να εκδίδεται απόψαση του

Υπουργού Εργασίας, η οποία δεν είναι

διαπιστωτική και δεν εξαρτάται από

την έκδοση του Οργανισμού της
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Άρθρο 102 παρ. 4 ν. 4808/2021

4. Για την έναρξη λειτουργίας της

Επιθεώρησης Εργασίας εκδίδεται σχετική

διαπιστωτική απόψαση του Υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά

την έκδοση του Οργανισμού του άρθρου

121.



Άρθρο 8

Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και

Πειραματικά Σχολεία — Τροποποίηση

παρ. 4 άρθρου 19 ν. 469 2/2020

2. Στην Παρ. 4 του άρθρου 19 του ν.

4692/2020 (Α’ 111), Περί του

διδακτικού προσωπικού των

Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των

Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), μετά

από το Πρώτο εδά4ιο Προστίθενται

νέα εδάφια δεύτερο και τρίτο, ώστε να

Παρέχεται η δυνατότητα και στους

νεοδιοριζόμενους εκΠαιδευτικούς με

πενταετή τουλάχιστον διδακτική

υπηρεσία σε σχολική μονάδα,

τηρουμένων των Προϋποθέσεων που

ορίζονται στις διατάξεις του ν.

4692/2020, να υποβάλουν αίτηση νια

την πλήρωση κενής θέσης

εκπαιδευτικού σε Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ. και για

τοποθέτησή τους σ’ αυτήν κατά το

δεύτερο έτος του διορισμού τους, και η

παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Ως εκπαιδευτικοίτων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

επιλέγονται εκπαιδευτικοί της

δημόσιας εκπαίδευσης της οικείας

βαθμίδας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον

πενταετή διδακτική υπηρεσία σε

οχολική μονάδα. Οι νεοδιοριζόμενοι

εκπαιδευτικοί με πενταετή

τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία σε

σχολική μονάδα, τηρουμένων των

διατάξεων του παρόντος νόμου,

δύνανται να υποβάλουν αίτηση για

πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού

σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της περιοχής διορισμού

τους, στην οποία και τοποθετούνται

κατά το δεύτερο έτος διορισμού Τους.

Αν ο νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί

κατάλληλος προς μονιμοποίηση στο

Άρθρο 19 Παρ. 4 ν. 4692/2020

«4. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δη μόσιας

εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, οι

οποίοι έχουν τουλάχιστον τιενταετή

διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα.

Σε περίπτωση προκήρυξης θέσης

εκπαιδευτικού κοινής ειδικότητας της

μίας βαθμίδας, γίνονται δεκτές και

αιτήσεις εκπαιδευτικών της ίδιας

ειδικότητας της άλλης βαθμίδας, οι οποίες

εξετάζονται, εάν δεν υποβληθούν

υποψηψιότητες από εκπαιδευτικούς της

βαθμίδας της προκηρυοσόμενης θέσης.»

Επιθεώρησης Εργασίας, και

διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για την έναρξη λειτουργίας της

Επιθεώρησης Εργασίας εκδίδεται

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων.».



τέλος του δεύτερου έτους διορισμού

του, η θητεία του στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

διακόπτεται αυτοδίκαια. Σε περίπτωση

προκήρυξης θέσης εκπαιδευτικού

κοινής ειδικάτητας της μίας βαθμίδας,

γίνονται δεκτές και αιτήσεις

εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας

της άλλης βαΘμίδας, οι οποίες

εξετάζονται, εάν δεν υποβληθούν

υποψηψιότητες από εκπαιδευτικούς

της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης

θέσης.».

Άρθρο 9

Μέτρα Προστασίας Ναυαγίου

Ζακύνθου-Τροποποίηση του

άρθρου 68 του ν.4875/2021

Στο άρθρο 68 του ν. 4875/2θ21 (Α’

250) επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η

περ. α’ της παρ. 3 ως προς την

ιδιότητα του μέλους, β) στην παρ. 5

βα) προστίθενται νέα δεύτερο,

τρίτο εδάψια και ββ) το τελευταίο

εδάψιο τροποποιείται ως προς το

Περιεχόμενο των συμβάσεων

ανάθεσης μελετών και έργων, αι το

άρθρο διαμορψώνεται ως

ακολούθως:

1. Η οριοθετημένη ζώνη αιγιαλού

και παραλίας, όπως προσδιορίζεται

στην υπ αρ. 146652/13.8.2018

απόψαση του Συντονιστή

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας

και Ιονίου «Οριστικοποίηση

προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού

(ΠΟΑ.) στην Περιψερειακή

Ενότητα Ζακύνθου» (Δ 298), και

ειδικότερα από το σημείο Α (με

συντεταγμένες Χ= 202945,5

Υ=4194509,5) μέχριτο σημείο Β (με

συντεταγμένες Χ=203412,0

Υ=41965θ3) μετά των εντός αυτής
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Άρθρο 68

Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου

1. Η οριοθετημένη ζώνη αιγιαλού και

παραλίας, όπως προσδιορίζεται στην υπ’

αρ. 146652/13.8.2018 απόψαση του

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

ΙονΙου «Οριστικοποίηση προκαταρκτικής

γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ.) στην

Περιψερειακή Ενότητα Ζακύνθου>) (Δ’

298), και ειδικότερα από το σημείο Α (με

ουντεταγμένες Χ=202945,5 Υ=4194509,5)

μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες

Χ=203412,0 Υ=4196503) μετά των εντός

αυτής επικείμενων κινητών πραγμάτων

(ναυάγιο), ακινήτων, κατασκευών και

εγκαταστάσεων, με τα Παραρτήματα και

τα συστατικά τους, αποτελεί, ενόψει της

εξέχουσας τουριστικής σημασίας της για

τη Χώρα, Πρότυπη Τουριστική Περιοχή

Αξιοποίησης και Προστασίας.

2. Η διενέργεια πάσης Φύσεως πράξεων

διοίκησης και διαχείρισης της ως άνω

οριοθετημένης ζώνης, ανάθεσης σύνταξης

μελετών και έργων και υποβολής κάθε

αναγκαίας αίτησης για την έκδοση των

αδειών διενέργειάς τους, με σκοπό την

προστασία του περιβάλλοντος, την

αποψυγή του κινδύνου κατάρρευσης του

ναυαγίου, τη συντήρησή του, την ασψαλή

διαμόρψωση των διόδων πρόσβασης σε

αυτό και την προστασία των επισκεπτών,

ανατίθεται σε Επιτροπή Πρότυπης

Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας

του Ναυαγίου Ζακύνθου, η οποία

συστήνεται οτο Υπουργείο Τουρισμού.



επικείμενων κινητών πραγμάτων

(ναυάγιο), ακινήτων, κατασκευών

και εγκαταστάσεων, με τα

παραρτήματα και τα συστατικά

τους, αποτελεί, ενόψει της

εξέχουσας τουριστικής σημασίας

της για τη Χώρα, Πρότυπη

Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης

και Προστασίας.

2. Η διενέργεια πάσης Φύσεως

πράξεων διοίκησης και διαχείρισης

της ως άνω οριοθετημένης ζώνης,

ανάθεσης σύνταξης μελετών και

έργων και υποβολής κάθε

αναγκαίας αίτησης για την έκδοση

των αδειών διενέργειάς τους, με

σκοπό την προστασία του

περιβάλλοντος, την αποψυγή του

κινδύνου κατάρρευσης του

ναυαγίου, τη συντήρησή του, την

ασψαλή διαμόρψωση των διόδων

πρόσβασης σε αυτό και την

προστασία των επισκεπτών,

ανατίθεται σε Επιτροπή Πρότυπης

Τουριστικής Αξιοποίησης και

του

Ζακύνθου, η οποία συστήνεται στο

Υπουργείο Τουρισμού.

3. Η Επιτροπή Πρότυπης

Τουριστικής Αξιοποίησης και

Προστασίας του Ναυαγίου

Ζακύνθου συγκροτείται με κοινή

απόψαση των Υπουργών

Τουρισμού, Οικονομικών και

Εσωτερικών, που δημοσιεύεται

στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως,

και αποτελείται από πέντε (5) μέλη,

με τριετή θητεία, ως εξής:

α) Ενα (1) μέλος, και το

αναπληρωματικό του, που ορίζεται

από τον Υπουργό Τουρισμού και

ασκεί καθήκοντα ως Πρόεδρος της

β) ένα (1) μέλος, και το

3. Η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής

Αξιοποίησης και Προστασίας του
Ναυαγίου Ζακύνθου συγκροτείται με

Κοινή απόψαση των Υπουργών

Του ρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών,

που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της

Κυβερνήσεως, και αποτελείται από πέντε

(5) μέλη, με τριετή θητεία, ως εξής:

α) ‘Ενα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό

του, ορίζεται από τον Υπουργό Τουρισμού

και έχει την ιδιότητα του Προϊσταμένου

της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής

Πολιτικής ή της Διεύθυνσης Στρατηγικού

Σχεδιασμού,

β) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό

του, υποδεικνύεται από την Περιψέρεια

Ιονίων Νήσων,

γ) ένα (1) μέλος, και το αναττληρωματικό

του, υποδεικνύεται από τον Δήμο

Ζακύνθου,

δ) ένα (1) μέλος, και το αναπληρωματικό

του, υποδεικνύεται από τους

υψιστάμενους τοπικούς συλλόγους

ξ ενοδόχων και

ε) ένα (1) μέλος, και το αναττληρωματικό

του, υποδεικνύεται από το Επαγγελματικό

Επιμελητήριο Ζακύνθου.

Ειδικά, για τη λήψη αποψάσεων σε

θέματα διαχείρισης και διοίκησης της

οριοθετημένης ζώνης της παρ. 1, που

αψορσύν στη διαμόρψωση, συντήρηση ή
χρήση αιγιαλού ή παραλίας, συμμετέχει,

με δικαίωμα ψήψου, στις συνεδριάσεις

της Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος

της Κτηματικής Υπηρεσίας, ο οποίος

υποδεικνύεται από τον Υπουργό

Οικονομικών.

4. Στο σύνολο των ακινήτων,

εγκαταστάσεων και κινητών πραγμάτων

που εντοπίζονται στην Πρότυπη

Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης και

Προστασίας διενεργούνται νομίμως

πράξεις διοίκησης, διαχείρισης,

συντήρησης και κατάλληλης

διαμόρψωσης σύμψωνα με την παρ. 2,

προς τον σκοπό της ασψάλειας των

επισκεπτών, της προσβασιμότητας της

περιοχής και της βιωσιμότητας και

προστασίας του τουριστικού εκθέματος

Προστασίας Ναυαγίου

4$



αναπληρωματικό του , που

υποδεικνύεται από την Περιφέρεια

Ιονίων Νήσων,

γ) ένα (1) μέλος, και το

αναπληρωματικό του , που

υποδεικνύεται από τον Δήμο

Ζακύνθου,

δ) ένα (1) μέλος, και το

αναπληρωματικό του, που

υποδεικνύεται από τους

υψιστάμενους τοπικούς συλλόγους

ξενοδόχων και

ε) ένα (1) μέλος, και το

αναπληρωματικό του,

υποδεικνύεται από

Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Ζακύνθου.

Ειδικά, για τη λήψη αποψάσεων σε

Θέματα διαχείρισης και διοίκησης

της οριοΘετημένης ζώνης της παρ.

1, που αψορούν στη διαμόρψωση,

συντήρηση ή χρήση αιγιαλού ή
παραλίας, συμμετέχει, με δικαίωμα

ψήψου, στις συνεδριάσεις της

Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος

της Κτηματικής Υπηρεσίας, ο

οποίος υποδεικνύεται από τον

Υπουργό Οικονομικών.

πραγμάτων που εντοπίζονται στην

Πρότυπη Τουριστική Περιοχή

Αξιοποίησης και Προστασίας

διενεργούνται νομίμως πράξεις

διοίκησης, διαχείρισης,

συντήρησης και κατάλληλης

διαμόρψωσης σύμψωνα με την

παρ. 2, προς τον σκοπό της

ασψάλειας των επισκεπτών, της

προσβαοιμότητας της περιοχής και

της βιωσιμότητας και προστασίας

του τουριστικού εκΘέματος εντός

αυτής, με τήρηση όλων των

εντός αυτής, με τήρηση όλων των

ισχυόντων περιβαλλοντικών όρων και

πολεοδομικών κανόνων.

5. Για τη διενέργεια όλων των έργων

διοίκησης και διαχείρισης της Πρότυπης

Τουριστικής Περιοχής Αξιοποίησης και

Προστασίας που αψορσύν ενδεδειγμένες

ενέργειες Προστασίας του περιβάλλοντος,

αποψυγής κινδύνου κατάρρευσης του

ναυαγίου, συντήρησης, προστασίας και

ασψαλσύς διαμόρψωσης των διόδων

πρόσβασης σε αυτό, η Επιτροπή Πρότυπης

Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας

του Ναυαγίου Ζακύνθου δύναται, κατά

παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της

εθνικής νομοθεσίας, να λειτουργεί ως

αναθέτουσα αρχή για κάθε έργο

ανάθεσης μελετών ή εργασιών για τη

συντήρηση και αποψυγή του κινδύνου

κατάρρευσης του ναυαγίου, για τη

διάνοιξη οδών, την κατάλληλη

αντιστήριξη και την ασψαλή διαμόρψωση

των διόδων πρόσβασης σε αυτό. Η

χρηματοδότηση των μελετών και των

έργων αυτών καλύπτεται από τον

προϋπολογισμό του Υπουργείου

Τουρισμού με ειδική χρηματοδότηση που

του χορηγείται για τον σκοπό αυτό από

τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι

συμβάσεις ανάθεσης μελετών και έργων

για τους σκοπούς του παρόντος

υπογράψονται από τον Υπουργό

Τουρισμού.

6. Ως κατεττείγουσα ανάγκη που πληροί

τους όρους εψαρμογής της περ. γ’ της Παρ.

2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)

για την ανάθεση έργων και μελετών

συντήρησης της Παρ. 5 νοείται η
διακινδύνευση της αοψάλειας και της

υγείας των επισκεπτών του ναυαγίου, η
απειλή ουσιώδους καταστροψής ή
υποβάθμισης του γεωμορψολογικού

περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την

απώλεια βασικών χαρακτηριστικών του

συγκεκριμένου τουριστικού προορισμού

και ο άμεσος κίνδυνος διάλυσης ή
σημαντικής καταοτρσψής των σωζώμενων

κινητών πραγμάτων σε αυτό.

το

4. Στο σύνολο των ακινήτων,

εγκαταστάσεων και κινητών



ισχυόντων περιβαλλοντικών όρων

και πολεοδομικών κανόνων.

5. Για τη διενέργεια όλων των

έργων διοίκησης και διαχείρισης

της Πρότυπης Τουριστικής

Περιοχής Αξιοποίησης και

Προστασίας που αψορσύν

ενδεδειγμένες ενέργειες

προστασίας του περιβάλλοντος,

αποψυγής κινδύνου κατάρρευσης

του ναυαγίου, συντήρησης,

Προστασίας και ασψαλούς

διαμόρψωσης των διόδων

Πρόσβασης σε αυτό, η Επιτροπή

Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης

και Προστασίας του Ναυαγίου

Ζακύνθου δύναται, κατά

παρέκκλιση κάθε αντίθετης

διάταξης της εθνικής νομοθεσίας,

να λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή

για κάθε έργο ανάθεσης μελετών ή
εργασιών για τη συντήρηση και

του κινδύνου

κατάρρευσης του ναυαγίου, για τη

διάνοιξη οδών, την κατάλληλη

αντιστήριξη και την ασψαλή

διαμόρψωση των διόδων

πρόσβασης σε αυτό. Για το χρονικό

διάστημα μέχρι την 31η.10.2022

και με σκοπό τη διενέργεια των

ενδεδειγμένων ενεργειών

Προστασίας του Ναυαγίου του

προηγούμενου εδαψίου, η

Επιτροπή προβαίνει σε αναθέσεις

σύμψωνα με την περ. γ’ της παρ. 2

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’

147) κατά παρέκκλιση κάθε

αντίθετης διάταξης της εθνικής

νομοθεσίας, για έργα και μελέτες

συντήρησης της Παρ. 5 καθώς και

για υπηρεσίες ψύλαξης και

ασψαλούς πρόσβασης της

οριοθετημένης ζώνης και οδών

πρόσβασης σε αυτήν. Για την

7. Κάθε αναγκαία άδεια για τη διενέργεια Ι

των ενδεδειγμένων επεμβάσεων

συντήρηση ς, αντιστή ρ ιξη ς, διάνοιξη ς
οδών και διαμόρψωσης ασψαλούς

πρόσβασης στην περιοχή χορηγείται, κατά

παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, με

Κοινή απόψαση των αρμοδίων Οργάνων

των Υπουργείων Τουρισμού,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας καιτου κατά

περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου,

εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα

(60) ημερών από την υποβολή σε αυτά

των αναγκαίων δικαιολογητικών, άλλως

με Κοινή απόψαση των συναρμοδίων κατά

τα ανωτέρω Υπουργών, κατόπιν

εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών, με

πρόβλεψη όλων των αναγκαίων

περιβαλλσντικών και λοιπών όρων για την

ορθή και ασψαλή διενέργεια των

εργασιών και επεμβάσεων. Για την έκδοση

της Κοινής απόφασης του πρώτου

εδαψίου απαιτείται υποβολή σχετικής

μελέτης στην Κατά περίπτωση αρμόδια

Κτηματική Υπηρεσία και κάθε συναρμόδιο

ψορέα και διατύπωση γνώμης ως προς

τους αναγκαίους όρους. Η γνώμη

Παρέχεται εντός αποκλειστικής

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, άλλως, σε

περίπτωση άπρακτης ιταρέλευσης της ως

άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ως Θετική

για την έκδοση της κοινής απόψασης του

πρώτου εδαψίου.

αποψυγή

υποστήριξη των εργασιών της



Επιτροπής ιδίως κατά τη διενέργεια

των αναθέσεων έργων και μελετών

παρέχεται σε αυτήν πλήρης

υποστήριξη από Τη Γενική

Διεύθυνση Οικονομικών και

Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και

από τη Διεύθυνση Χωρικού

Σχεδιασμού και Υποδομών του

Υπουργείου Τουρισμού. Η

χρηματοδότηση των μελετών και

των έργων που ανατίθενται από την

Επιτροπή καλύπτεται από τον

προϋπολογισμό του Υπουργείου

Τουρισμού με ειδική

χρηματοδότηση που του χορηγείται

για τον σκοπό αυτό από τον κρατικό

προϋπολογισμό. Οι συμβάσεις

ανάθεσης μελετών και έργων για

τους σκοπούς του παρόντος

υπογράψονται από τον Υπουργό

Τουρισμού και προβλέπουν όλους

τους αναγκαίους όρους καθώς και

τις Επιτροπές Παραλαβής των

έργων και των μελετών.

6. Ως κατεπείγουσα ανάγκη που

πληροί τους όρους εψαρμογής της

περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32

του ν. 4412/2016 (Α 147) για την

ανάθεση έργων και μελετών

συντήρησης της παρ. 5 νοείται η

διακινδύνευση της ασψάλειας και

της υγείας των επισκεπτών του

ναυαγίου, η απειλή ουσιώδους

καταστροψής ή υποβάθμισης του

γεωμορψολογικού περιβάλλοντος

με αποτέλεσμα την απώλεια

βασικών χαρακτηριστικών του

συγκεκριμένου τουριστικού

προορισμού και ο άμεσος κίνδυνος

διάλυσης ή σημαντικής

καταοτροψής των σωζώμενων

κινητών πραγμάτων σε αυτό.

7. Κάθε αναγκαία άδεια για τη

διενέργεια των ενδεδειγμένων



επεμβάσεων συντήρησης,

αντιστήριξης, διάνοιξης οδών και

διαμόρψωσης ασψαλούς

πρόσβασης στην περιοχή

χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε

αντίθετης διάταξης, με Κοινή

απόψαση των αρμοδίων οργάνων

των Υπουργείων Τουρισμού,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

του Κατά περίπτωση συναρμόδιου

Υπουργείου, εντός αποκλειστικής

προθεσμίας εξήντα (60) ημερών

από την υποβολή σε αυτά των

αναγκαίων δικαιολογητικών, άλλως

με κοινή απόψαση των

συναρμοδίων κατά τα ανωτέρω

Υπουργών, κατόπιν εισήγησης των

αρμοδίων υπηρεσιών, με

πρόβλεψη όλων των αναγκαίων

περιβαλλοντικών και λοιπών όρων

για την ορθή και ασψαλή

διενέργεια των εργασιών και

επεμβάσεων. Για την έκδοση της

κοινής απόψασης του πρώτου

εδαψίου απαιτείται υποβολή

σχετικής μελέτης στην κατά

περίπτωση αρμόδια Κτηματική

Υπηρεσία και κάθε ουναρμόδιο

Φορέα και διατύπωση γνώμης ως

προς τους αναγκαίους όρους. Η

γνώμη παρέχεται εντός

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι

(20) ημερών, άλλως, σε περίπτωση

άπρακτης ιταρέλευσης της ως άνω

προθεσμίας, τεκμαίρεται ως Θετική

για την έκδοση της κοινής

απόψασης του πρώτου εδαψίου.

Άρθρο 12 Άρθρο 225

Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Μηχανισμό

Διαχείρισης Κρίσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης

Αντιμετώπισης Κινδύνων — Κινδύνων

Τροποποίηση άρθρου 225 του ν. 1. Με απόψαση του Κυβερνητικού

4782/2021 Συμβουλίου Εθνικής Ασψάλειας (ΚΥΣΕΑ),



Το άρθρο 225 του ν. 4782/2022 (Α 36)

τροποποιείται: α) με την προσθήκη

παρ. 4Α και 5Α, β) την αντικατάσταση

της παρ. 5 και οι παρ. 4, 4Α, 5 του

άρθρου 225 έχουν ως εξής:

«4Α. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται

αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Ν 147) για

την ανάθεση και την εκτέλεση των

συμβάσεων έργων, προμηθειών και

υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο

Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής

Προστασίας «ΑΙΠΣ», είτε αψορούν στο

ίδιο το Υπουργείο, είτε σε

εποπτευόμενους από αυτό ή σε

τρίτους δημόσιους ψορείς. Ειδικότερα

ζητήματα που αψορούν σε συνεργασία

του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και

Πολιτικής Προστασίας με ψορείς του

πρώτου εδαψίου και η οποία εμπίπτει

στο πεδίο του πρώτου εδαψίου,

δύναται να ρυθμίζονται σε μνημόνιο

συνεργασίας που ουνάπτεται μεταξύ

του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και

Πολιτικής Προστασίας καιτου ψορέα.»

«5. Με απόψαση του Υπουργού

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας συγκροτούνται

γνωμοδοτικά όργανα για τις

διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης

των συμβάσεων προμηθειών,

υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται

στα προγράμματα του Εθνικού

Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και

Αντιμετώπισης Κινδύνων και

διενεργούνται από το Υπουργείο

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας. Κατά τα λοιπά,

εψαρμόζεται το άρθρο 221 του ν.

4412/2016 (Α 147). Στα γνωμοδοτικά

όργανα που συγκροτούνται κατά τις

διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης

των συμβάσεων προμηθειών,

υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται

στα Προγράμματα του Εθνικού

Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και

Αντιμετώπισης Κινδύνων που

διενεργούνται από το Υπουργείο

που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της

Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού

Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της

παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4662/2020 (Α’

27), καθορίζονται και εγκρίνονται τα

προγράμματα του Εθνικού Μ ηχανισμού

Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης

Κινδύνων ως προς τις προμήθειες, τις

υπηρεσίες και τα έργα. Η Διυπουργική

Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής

Προστασίας διαμορψώνει την πρότασή

της μετά από εισήγηση του Υπουργού που

είναι αρμόδιος νια την πολιτική

προστασία, στην οποία περιλαμβάνονται

ιδίως η αιτιολόγηση του είδους, της

αναγκαιότητας και σκοπιμότητας, καθώς

και η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη, η

οποία έχει προσδιοριστεί με έκθεση

ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτού λογιοτή ή
ελεγκτικής εταιρείας εγνωσμένου κύρους.

2. Η ενεργοποίηση των προγραμμάτων

της παρ. Ι γίνεται με απόψαση του

Υπουργού που είναι αρμόδιος για την

πολιτική προστασία. Η διαδικασία

υλοποίησης των υπηρεσιών, προμηθειών

και έργων των προγραμμάτων της παρ. Ι

που αψορσύν σε απόρρητες δαπάνες του

άρθρου 53 του ν. 4662/2020,

πραγματοποιείται με τη διαδικασία της

απευθείας ανάθεσης ή με τη διαδικασία

της διαπραγμάτευσης με ή χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση. Η υπαγωγή

των δαπανών των προγραμμάτων του

Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης

Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων στο

πεδίο εψαρμογής της παρ. 2 του άρθρου

53 του ν. 4662/2020 γίνεται με ειδικά

αιτιολογη μένη απόψαση του Υπουργού

που είναι αρμόδιος για την πολιτική

προστασία, μετά από γνώμη της

Επιτροπής Ειδικών Δαπανών της παρ. ό

του άρθρου 53 του ν. 4662/2020.

3. Εψόσον συντρέχει κατεπείγουσα

ανάγκη, η οποία επιβάλλει την άμεση

υλοποίηση προγράμματος για Θέματα

εθνικής ασψάλειας, προστασίας της

δημόσιας τάξης και ασψάλειας, της

υγείας, της ζωής και της περιουσίας των

πολιτών και της προστασίας του



Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας και προορίζονται για την

κάλυψη αναγκών τρίτων δημόσιων

Φορέων, μετέχει ως μέλος ένας (1)

εκπρόσωπος του εν λόγω τρίτου

ψορέα. Για τις διαδικασίες ανάθεσης

των συμβάσεων προμηθειών,

υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται

στα προγράμματα του Εθνικού

Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και

Αντιμετώπισης Κινδύνων και

διενεργούνται από το Ταμείο

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε.) για

λογαριασμό του Υπουργείου

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας, εψαρμόζεται το άρθρο

130 του ν. 4799/2021 (Α 78), το άρθρο

5Β του ν. 3986/2011 (Α 152).»

«5Α. Το αρμόδιο όργανο δύναται να

συγκροτεί επιτροπές επιψορτισμένες

με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραψών

ως προς έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες

που εντάσσονται σε Προγράμματα του

Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης

Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Με την απόψαση συγκρότησης

ορίζονται ο αριθμός και σι ιδιότητες

των μελών, τα τακτικά και

αναπληρωματικά μέλη και

εξειδικεύεται κάθε άλλο σχετικό Θέμα.

Οι επιτροπές σύνταξης τεχνικών

προδιαγραψών συγκροτούνται από

υπαλλήλους που υπηρετούν με

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και

Πολιτικής Προστασίας ή σε άλλο

ψορέα του δημοσίου τομέα. Εψόσον

απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ως μέλος

των ανωτέρω επιτροπών δύναται να

διορίζεται ένας εξωτερικός

εξειδικευμένος επιστήμονας που

διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές

γνώσεις. Οι αποψάσεις συγκρότησης

των επιτροπών σύνταξης τεχνικών

προδιαγραψών κοινοποιούνται στα

μέλη αυτών και τους ψορείς, από τους

οποίους αυτά προέρχονται. Πρόσωπο

που συμμετέχει στην επιτροπή

5/ι

περιβάλλοντος, στο μέτρο που είναι

απολύτως απαραίτητο, είναι δυνατή η

προσψυγή στη διαδικασία της

διαπραγμάτευσης δίχως προηγούμενη

δημοσίευση με έναν ή περισσότερους

οικονομικούς ψορείς, σύμψωνα με την

περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.

4412/2016 (Α’ 147).

4. Οι συμβάσεις του παρόντος υπάγονται

στον προ-συμβατικό έλεγχο νομιμότητας

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ούμψωνα μετο

άρΘρο 324 του ν. 4700/2020 (Α’ 127). Από

τον έλεγχο εξαιρούνται σι συμβάσεις των

προγραμμάτων της παρ. 1, δυνάμει των

οποίων ανατίθεται από μία κυβέρνηση σε

άλλη κυβέρνηση, η προμήθεια

εξοπλισμού και μέσων, η παροχή

υπηρεσιών και η διενέργεια έργων

αναψορικά με τον Εθνικό Μηχανισμό

Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης

Κινδύνων καθώς και σι συμβάσεις

προμηθειών, υπηρεσιών και έργων των

προγραμμάτων της Παρ. 1 που διέπονται

από ειδικούς διαδικαστικούς Κανόνες

δυνάμει διεθνούς συμψωνίας ή
διακανονισμού που έχει συναψθεί μεταξύ

ενός ή περισσοτέρων κρατών ή/και μεταξύ

ενός ή περισσότερων διεθνών

οργανισμών.

5. Η διενέργεια των διαδικασιών

ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων

προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που

εντάσσονται στα προγράμματα του

Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης

Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

γίνεται από: α) τις επιτροπές

προδιαγραψών, β) τις επιτροπές

διενέργειας διαγωνισμού και

διαιτραγμάτευ σης, γ) τις επιτροπές

ενστάσεων και δ) τις επιτροπές

τιαραλαβής. Οι επιτροπές του πρώτου

εδαψίου συγκροτούνται με απόψαση του

Υπουργού που είναι αρμόδιος για την

πολιτική προστασία. Με την απόψαση

ουγκρότησης ορίζονται τα τακτικά και

αναπληρωματικά μέλη, που προέρχονται

από το προσωπικό της Γενικής

Γραμματείας Π ολιτικής Προστασίας,

καθώς και η θητεία και εξειδικεύεται κάθε



σύνταξης τεχνικών προδιαγραψών δεν

συ μμετέχει στα γνωμοδοτικά όργανα

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας

σύμβασης που εντάσσεται στο ίδιο

πρόγραμμα του Εθνικού Μηχανισμού

Διαχείρισης Κρίσεων και

Αντιμετώπισης Κινδύνων. Κατ’

εξαίρεση, στις περιπτώσεις

διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων

προμηθειών, υπηρεσιών και έργων

που εντάσσονται στα προγράμματα

του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης

Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

και στα οποία αναθέτουσα αρχή είναι

το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και

Πολιτικής Προσταοίας και

προορίζονται για την κάλυψη αναγκών

τρίτων Φορέων του δημόσιου τομέα, σι

τεχνικές προδιαγραψές συντάσσονται

και εγκρίνονται από την αρμόδια

υπηρεσία του τρίτου ψορέα. Οι

τεχνικές προδιαγραψές της παρούσας

διαβιβάζονται από τον τρίτο ψορέα στο

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και

Πολιτικής Προστασίας για τη

διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης

της σύμβασης.»

άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και

λειτουργία των επιτροπών. Πρόσωπο που

έχει συμμετάσχει στην επιτροπή

προδιαγραψών δεν επιτρέπεται να

συμμετάσχει στις λοιπές επιτροπές του

ιδίου προγράμματος.

6. Στις συμβάσεις προμηθειών,

υπηρεσιών και έργων του παρόντος

περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ειδική

ρήτρα ακεραιότητας, βάσει της οποίας οι

οικονομικοί Φορείς και οι νόμιμοι

εκπρόσωποί τους, οι οποίοι συμμετέχουν

στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης

των σχετικών συμβάσεων, δεσμεύονται

ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν

της κατακύρωσης της σύμβασης δεν

ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά, καθώς και ότι Θα

εξακολουθούν να μην ενεργούν κατ’

αυτόν τον τρόπο κατάτο στάδιο εκτέλεσης

της σύμβασης. Η ρήτρα ακεραιότητας

δεσμεύει τους οικονομικούς Φορείς και

τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών με

την υπογραψή της σύμβασης. Εάν οι

οικονομικοί Φορείς παραβιάσουν τη

ρήτρα ακεραιότητας επιβάλλονται, με

απόψαση του Υπουργού που είναι

αρμόδιος για την πολιτική προστασία,

σωρευτικά η έκπτωση από τη σύμβαση και

η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής

καλής εκτέλεσης.))

Καταργούμενες διατάξεις

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογού μενης ρύθμισης

που προβλέπουν κατάργηση

Δεν υψίστανται καταργητικές

διατάξεις.

___________________________________________

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31.

Σχετική διάταξη

αξισλσγσύμενης

ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργεί.ων / υπηρεσιών / ψορέων

Συναρμόδια Υπουργεία —

Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς

Αντικείμενο

συναρμσδιότητας



Άρθρο Ι Οικονομικών Ψηφιακό αποθετήριο

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ταυτοποιητικών εγγράψων

Προστασίας του Πολίτη

Δικαιοσύνης

Εσωτερικών

Υποδομών και Μεταψορών

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 2 Οικονομικών Διόρθωση στοιχείων

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μητρώων δημόσιου τομέα

Δικαιοσύνης

Εσωτερικών

Υποδομών και Μεταψορών

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 3 Οικονομικών Ψηψιοποίηση διαδικασίας

Εσωτερικών μεταβίβασης επιβατηγών

Ψηψιακής Διακυβέρνησης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης

Υποδομών και Μεταψορών και χορήγησης άδειας

κυ κλοψορίας

Άρθρο 4 Οικονομικών Ηλεκτρονική χορήγηση

Υγείας αποτελεσμάτων

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διαγνωστικών

Ψηψιακής Διακυβέρνησης εργαστηριακών εξετάσεων

ασθενούς

32. Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Χρονοδιάγρα
Αρμοδιο η

Εξουσιοδο μμα
Ειδος επισπευδον

τικη , Αντικειμενο (ενδεικτικη η
πραξης Υπουργειο η

διαταξη αποκλειστικη
υπηρεσια

προεσμια)

Άρθρο Ι Κοινή Οικονομικών, Καθορισμός ειδικότερων

Υπουργική Προστασίας του ζητημάτων σχετικά με τη

Απόψαση Πολίτη, λειτουργία της ειδικής

Δικαιοσύνης, ηλεκτρονικής εψαρμογής, Τα

Εσωτερικών, τιρόσθετα στοιχεία ταυτοτιοίησης

Υποδομών και τα οποία τηρούνται στην
Μεταφορών, εψαρμογή, τις απαιτούμενες

Ψηψιακής διαλειτουργικότητες με άλλα
Διακυβέρνησης πληροψοριακά συστήματα και

μητρώα του δημόσιου Τομέα και τα

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για

56



την ασψάλεια της επεξεργασίας

των δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα, τη διαδικασία

ανάκλησης και κάθε αναγκαία

____________ _____________ __________________

τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 2 Κοινή Οικονομικών, Καθορισμός ειδικότερων

Απόψαση Εργασίας και ζητημάτων σχετικά με τη

Κοινωνικών λειτουργία της ειδικής

Υποθέσεων, ηλεκτρονικής εψαρμογής.

Εσωτερικών,

Ψηψιακής

Διακυβέρνησης,

Διοικητής της

Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων

Εσόδων

ζ7



Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022
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Αριθ. 186 / 4 /2022
ΓΕΜΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη Οέστιιση τεχνικών προδιαγραφών για
τα επιμέρους ετιιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης — Διατάξεις σχετικές
με την εκλογική διαδικασία - Έλεγχος εσόδων και δαπανών Κομμάτων,
συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών-Λοιπές διατάξεις
Υπουργείου Εσωτερικών»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.α. Προβλέπεται η δημιουργία:
- ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (ιπο5ίΙ

ιρρΙίει1ίοπ), η οποία λειτουργεί ως ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών
εγγράφων φυσικών προσώπων [αποθήκευση στοιχείων που αφορούν στο δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας (δ.α.τ.) και στην άδεια οδήγησης οχήματος, κατά
περίπτωση], με σκοπό την ταυτοποίησή τους στους αρμόδιους φορείς του
δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού Τομέα,

- ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, με σκοπό την επιβεβαίωση της
ορθότητας των προσωπικών στοιχείων φυσικών προσώπων, τα οποία τηρούνται
σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και τη διόρθωση
ανακριβών στοιχείων με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών,

- ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, με σκοπό την ψηφιοποίηση της
διαδικασίας μεταβίβασης επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης από επαχθή
αιτία και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, όπως ειδικότερα τροποποιείται η εν
λόγω διαδικασία (βεβαίωση ολοκλήρωσης Τεχνικού ελέγχου οχήματος κ.λπ.),

ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, με σκοπό την πρόσβαση φυσικών
προσώπων στα αποτελέσματα των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργούνται από δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες υγείας, τα οποία αποθηκεύονται
στο Ψηφιακό ΑποΘετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων που
συστήνεται στην ανώνυμη εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

β. Ορίζεται ότι, η πρόσβαση στις προαναφερόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές
πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(ον.Γ - ΕΨΠ) και ρυθμίζονται Θέματα αναφορικά με την αυΘεντικοποίηση των
χρηστών, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τις
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας των εν λόγω εφαρμογών.

Ι



γ. Εξειδικεύεται το πλαίσιο λειτουργίας των ανωτέρω εφαρμογών και, μεταξύ
άλλων, ορίζεται ότι:

- Η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και
‘Ερευνας» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.)», εκτελεί την επεξεργασία των δεδομένων που
περιλαμβάνονται στο ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων,
αναλαμβάνει δε, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον
σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της σχετικής εφαρμογής.

- Η ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής Ισχύει παράλληλα με την ταυτοποίηση με χρήση ταυτοποιητικών
εγγράφων σε φυσική μορφή.

- Η διαδικασία διόρθωσης ανακριβών στοιχείων φυσικών προσώπων μπορεί
να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
είτε με φυσική Παρουσία είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας «ιπγΚΕΡΗνον.ε».

δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τη ρύθμιση με κ.υ.α., όλων των
ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των ανωτέρω ειδικών ηλεκτρονικών
εφαρμογών.

2. Παρατείνεται μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η κατά παρέκκλιση
των κείμενων διατάξεων, διαδικασία πλήρωσης, μέσω αποσπάσεων ή
μετατάξεων, των Θέσεων των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων καθώς και των Θέσεων
του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της «Μονάδας Εμπειρογνωμόνων
Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων»
(Μ.Ε.Κ.Υ.).

3. Μεταφέρονται οι οργανικές μονάδες με τις οριζόμενες Θέσεις προσωπικού
του καταργούμενου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στη νεοσύστατη με το
άρθρο 102 του ν.4808/2021 ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία
«Επιθεώρηση Εργασίας».

4.α. Προβλέπεται η υποχρέωση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, να παρέχουν νομική υποστήριξη στα μέλη
των διοικήσεών τους, για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών και
πολιτικών δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, εφόσον έχει ασκηθεί ποινική
δίωξη σε βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την
ενάσκηση των καθηκόντων τους ή αν έχει ασκηθεί εναντίον τους αγωγή τρίτου
για αστική ευθύνη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Οι εν λόγω δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα.
Υ. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού
αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα.

5. Παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής
Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου, για το οριζόμενο χρονικό
διάστημα και με σκοπό τη διενέργεια των ενδεδειγμένων ενεργειών προστασίας
του Ναυαγίου Ζακύνθου, να προβαίνει σε αναθέσεις με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά παρέκκλιση κάθε
αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, για έργα και μελέτες συντήρησης
καθώς και για υπηρεσίες φύλαξης και ασφαλούς πρόσβασης στην αναφερόμενη
οριοΘετημένη ζώνη (Ναυάγιο Ζακύνθου).
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6.α. Ορίζεται το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως
αναθέτουσα αρχή, για την ανάθεση και την εκτέλεση του συνόλου των
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό
Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», είτε αφορούν στο ίδιο το
Υπουργείο, είτε σε ετιοπτευόμενους ή σε τρίτους δημόσιους φορείς.

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση, με υπουργική απόφαση,
γνωμοδοτικών οργάνων για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των
συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται στα
Προγράμματα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων. (άρθρο 225 του ν.4782/2021). [Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται η
συγκρότηση τεσσάρων διαφορετικών επιτροπών (προδιαγραφών, διενέργειας,
ενστάσεων και παραλαβής)].

γ. Το αρμόδιο όργανο του προαναφερόμενου Υπουργείου μπορεί να
συγκροτεί επιτροπές για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ως προς έργα,
προμήθειες ή υπηρεσίες που εντάσσονται σε προγράμματα του ανωτέρω
Μηχανισμού, επιτρέπεται δε ο διορισμός στις επιτροπές αυτές, ενός εξωτερικού
εξειδικευμένου επιστήμονα.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προυτιολογυμού

1. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους: α) ανάπτυξης, λειτουργίας
και συντήρησης των συνιστώμενων ειδικών ηλεκτρονικών εφαρμογών, οι οποίες
υλοποιούνται κατά περίπτωση, από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και
‘Ερευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), β) αναβάθμισης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (ον.τ - ΕΨΠ) που απαιτείται για τη λειτουργία των
νέων εφαρμογών. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α.
και από πραγματικά περιστατικά.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από:
- την παρεχόμενη δυνατότητα στην Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής

Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου να προβαίνει σε αναθέσεις
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, για έργα και
μελέτες συντήρησης καθώς και για υπηρεσίες φύλαξης και ασφαλούς πρόσβασης
στην αναφερόμενη οριοθετημένη ζώνη (Ναυάγιο Ζακύνθου),

- τον διορισμό εξωτερικού επιστήμονα ως μέλος των επιτροπών, για τη
σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ως προς έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που
εντάσσονται σε προγράμματα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από
Πραγματικά γεγονότα.

ΙΙ. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης
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Ενδεχόμενη δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους νομικής
υποστήριξης μελών των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη
υπεράσπισής τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων ή των
δικαστικών αρχών. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός υποθέσεων κ.λπ.).

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

1013 ΝΑ Α}ΜΑ0Ο13
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Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο σχέδιο
νόμου «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη Οέσπιση Τεχνικών προδιαγραφών για
τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης — Διατάξεις σχετικές
με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών Κομμάτων,
συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών — Λοιπές διατάξεις
Υπουργείου Εσωτερικών»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού προί5πολογισ μού

1. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους: α) ανάπτυξης, λειτουργίας και
συντήρησης τιο’ συνιστώμενων ειδικών ηλεκτρονικών εφαρμογών, οι οποίες
υλοποιούνται κατά περίπτωση, από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και
‘Ερευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), β) αναβάθμισης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (ον.Γ - ΕΨΠ) που απαιτείται για τη λειτουργία τιοι’ νέων
εφαρμογών.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από:
- την παρεχόμενη δυνατότητα στην Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής

Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου να προβαίνει σε αναθέσεις
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, για έργα και μελέτες
συντήρησης καθώς και για υπηρεσίες φύλαξης και ασφαλούς πρόσβασης στην
αναφερόμενη οριοθετη μένη ζώνη (Ναυάγιο Ζακύνθου),

- τον διορισμό εξωτερικού επιστήμονα ως μέλος τιον επιτροπών, για τη
σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ως προς έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που
εντάσσονται σε προγράμματα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Οι ανωτέρω δαπάνες, το ύψος των οποίιον εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α.
και πραγματικά γεγονότα, Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.



ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών λοιπών
φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Ενδεχόμενη δαπάνη από την αντιμετώπιση του κόστους νομικής
υποστήριξης μελών των δισικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη
υπεράσπισής τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίιον ή των
δικαστικών αρχών.

Η ανωτέρω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός υποθέσεων κλπ.). Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του

κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμών λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
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