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ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Οδηγώντας με ασψάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης

υποψήψιων οδηγών και οδηγών νια τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις

σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την

κυκλοψορία οχημάτων ιστορικού ενδιαψέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας

Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών»

Άρθρο Ι

Παράταση θητείας αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων — Θητεία αιρετών

εκπροσώπων υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007

1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί. της θητείας των αιρετών

μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, παρατείνεται. από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.

2. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά

συμβούλια του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Ν 143) που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται μετά από την 31η.12.2020

λήγει την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως της ημεροχρονολογίας εκλογής τους.

Άρθρο 2

Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών

των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων — Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του

άρθρου 89 του ν. 4790/2021

1. Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 89 του ν. 4790/2021 (Ν 48), περίτης χρήσης νέων

τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών

οργάνων των νομικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του

χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε

νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας δύναται να

λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη, και η παρ. Ι του άρθρου 89 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά

του κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 3Ιης.12.2021, συνεδρίαση

συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιασδήποτε

νομικής οντότητας, ιδίως διοικητικού συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή
εταίρων, μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς

όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνει τις

αναγκαίες πληροψορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.».



2. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021, περί χρήσης νέων
τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών
Οργάνων των νομικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του
χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η λήψη των αποψάσεων των διοικητικών

συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί
να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη, και η παρ. 2 του άρθρου 89 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά
του κορωνοΙού ςονιο-ι9 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 3Ιης.12.2021, η λήψη των
αποψάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για
κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσψορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια
περιψοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραψές των μελών του συλλογικού
οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (τί1) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.».

Άρθρο 3
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης — Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021

Το άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί παράτασης της θητείας των διοικητικών
συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών,
ψιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν,
σύμψωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
(Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί μετον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου
10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987
(Α’ 115), τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης της θητείας των
διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων, εψόσον στο μεταξύ δεν
έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών
οργάνων, και διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 90

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των
πολιτιστικών, αθλητικών, ψιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν
συσταθεί και λειτουργούν, σύμψωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/19 17 (Α’ 268), των
αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των
επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εψόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω
βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοΙού ςονιο-ι9 και εψόσον στο μεταξύ δεν έχουν
διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμψωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 4 του ν.
4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται,
από την ημερομηνία λήξης της, έως την 3Ιη.Ι2.2Ο21.».
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Άρθρο 4

Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων και
αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων,

συνταξιούχων και εργοδοτών — Τροποποίηση των παρ. Ι και 2 του άρθρου 72 του ν.

4756/2020

1. Η παρ. Ι του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί παράτασης της θητείας των
διοικητικών οργάνων των συνδ ικαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργοδοτικών οργανώσεων,
των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.πιδ.) και του νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας
Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραψείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων
οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). της
Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (Ε.Γ.Σ.Α.Θ.Π.Ε.)
και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων
πολέμου, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης της θητείας των
διοικητικών οργάνων, εψόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέων καταοτατικών οργάνων, και διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδ ικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του
ν. 1264/1982 (Α’ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των
αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), και του ν.π.δ.δ. μετην
επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραψείου», καθώς και
των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών αυτής, όπως καιτων μελών Δ.Σ. της
Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και
των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου,
παρατείνεται έως την 31η.12.2021, εψόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.>).

2. Η παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020, περί της δυνατότητας ηλεκτρονικής εξ
αποστάσεως διεξαγωγής των συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των
ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική

ημερομηνία του χρονικού διαστήματος για το οποίο δίνεται αυτή η δυνατότητα, και
διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Εξαιρετικά, έωςτην 31η.12.2021 οισυνεδριάσειςτων διοικητικών οργάνωντων ανωτέρω
οργανώσεων και νομικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες να
διενεργούνται, μετά από απόψαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά
εξ αποοτάσεως, ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψεων.».

Άρθρο 5

Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών
Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας στην

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία



Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών
Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας, καθώς και η θητεία των

εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική

Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2021, εψόσον στο
μεταξύ δεν διενεργηθούν 01 σχετικές αρχαιρεσίες.

Άρθρο ό

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών

συνεταιρισμών και παράταση της θητείας των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων

αστικών συνεταιρισμών — Τροποποίηση της Παρ. 2 του ν. 1667/1986

Το έβδομο εδά4ιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α’ 196), τροποποιείται, ως

προς την καταληκτική ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών

συνεταιρισμών και τη λήξη της θητείας των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων, και η
παρ. 2 του άρθρου 5 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία ψορά το έτος ύστερα από
πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της

διαχειριστικής χρήσης.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει δυνατότητα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δύο

ψορές το έτος.

Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως τις 309.2020, η δε θητεία των

διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων παρατείνεται μέχρι τη σύγκληση της συνέλευσης

αυτής.

Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα
ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη ψυσική παρουσία του μεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της,

ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό.

Στην περίπτωση αυτή, ο συνεταιρισμός λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε Θέση να διασψαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη

συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται

στη γενική συνέλευση και την ασψάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί, με ηλεκτρονικά ή
οπτικοακουστικά μέσα, τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση,

προψορικά ή εγγράψως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να

ψηψίζει επίτων Θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραψή της ψήψου του συμμετέχοντος από απόσταση.



Οι μεριδιούχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη

γιατο σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηψίας όπως ακριβώς οι Παρόντες.

Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 31η.12.2021, η δε θητεία των

διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων που έληξε ή λήγει πριν τις 31.12.2021, παρατείνεται

έως τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, έπειτα από απόψαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαψίου της Παρ. Ι του άρθρου 7 και ανεξαρτήτως σχετικής

πρόβλεψης στο καταστατικό. Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με

οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίςτη ψυσική παρουσίατου μεριδιούχου στον

τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό με την υποχρέωση

λήψης επαρκών μέτρων, ώστε να εκπληρώνονταιτα οριζόμενα στις περ. α’ έως και γ’.».

Άρθρο 7

Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας -

Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 121 του ν. 4790/2021

Ι. Στην παρ. Ι του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της μίσθωσης τουριστικών

καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την

αντιμετώπιση του κορωνοϊού ςΟνΙι-19, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το Πρώτο

εδάψιο τροποποιείται, ώστε η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων

τουριστικών καταλυμάτων να μην αψορά μόνο στην κάλυψη αναγκών κατά την τουριστική

περίοδο, β) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, ώστε καταληκτική ημερομηνία διάρκειας των

μισθώσεων να είναι η 31η.12.2021, γ) το τέταρτο εδάψιο τροποποιείται, αντίστοιχα, ως προς

την ημερομηνία πέραν της οποίας καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη

οικονομική αποζημίωση σε περίπτωση που συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω

καταλύματα, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για

το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, δ) προστίθεται πέμπτο και έκτο

εδάψιο, και η παρ. Ι του άρθρου 121 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται μετην αντιμετώπιση

του κορωνοΙού ςΟνΙο—19 είναι δυνατή, με απόψαση του Υπουργού Τουρισμού, κατόπιν

δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαψέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής

διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων

τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του άρθρου Ι του ν. 4276/2014 (Α’ 155), στο σύνολο

της Ελληνικής Επικράτειας. Οι μισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια Πέραν

της 3Ιης.12.202Ι. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό

προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Εψόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα

στα ως άνω καταλύματα πέραν της 3Ιης12.2021, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων

ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές

αρχές νια την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοιού ΟνΙο-19, καταβάλλεται από το

Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν

συναψθεί δυνάμειτης υπό στοιχεία 6382/13.4.202 1 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαψέροντος

για προσψορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την



αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων ςΟνιο—ι9 (ΜΑ: 90ΔΥ465ΧΘ0-ΟΑΥ) καιτων οποίων

η ισχύς έληξε την 31η.10.2021, δύνανται, με πράξη του αρμοδίου οργάνου, να παραταθούν

από τη λήξη τους έως και την 31η.12.2021, επί τη βάσει της ζήτησης κλινών για τη διαμονή

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοΙού ςονιο-ι9 και των στενών επαψών τους. Οι

δαπάνες των μισθώσεων του προηγούμενου εδαψίου βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό

του Υπουργείου Τουρισμού.».

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από

καταστήματα υγειονομικού ενδιαψέροντος — Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 65 του

ν. 4688/2020

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), περί της ατελούς

παραχώρησης σε καταστήματα υγε ιονομικού ενδ ιαψέροντος πρόσθετο υ κοινόχρηστου

χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ύστερα από αίτηση και υπό την προϋπόθεση, ότι

δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού, τροποποιείται, ως προς

την καταληκτική ημερομηνία της παραχώρησης, και η παρ. Ι του άρθρου 65 διαμορψώνεται

ως εξής:

«1. ‘Εως την 31η.12.2021, με απόψαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια

για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιψύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153)

και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του

αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος

κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε

κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υψιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του

ενδιαψερόμενου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων

δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής

παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων

που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι

τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού

ενδιαψέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εψαρμογή της παρ. 5 του

άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης

τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αψορά το

τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους

χώρους ισχύειαναλόγωςτο άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαψίου. Δεν

είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η

εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύμψωνα με το άρθρο αυτό.».

Άρθρο 9

Υλοποίηση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»



Για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμψέροντος, σι οποίοι συνδέονται με την κατεττείγουσα

ανάγκη εξυπηρέτησης των αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας

δημόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ιιΣχολικά Γεύματα» του

άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) για το σχολικό έτος 2021-2022, ο Οργανισμός

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δύναται να συνάπτει, έως
την 3Ιη.Ι2.2Ο2Ι, δημόσιες συμβάσεις για την Παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας

και διανομής ζεστών γευμάτων, σε εψαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 32 του ν.

4412/2016 (Α’ 147), κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και

το αργότερο έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας.
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Επισπεύδον Υπουργείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Εσωτερικών, Τ: 2131313508, Ε: γροιιιο5@γρθ5.ι /
Γραψείο Υπουργού Εργασίας, Τ: 210 33 68 353, Ε: νρουι’ο5 θ@νθΙιι·

Επι.λέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοϋέτησης
στους οποίου ς αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύϋμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ι Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευ μάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2 Τομέας νσμσθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νσμοθέτησης 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.

ό Τομέας νομσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & ΜεταΦορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & ΤροΦίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Οδηγώντας με ασψάλεια: Εκσυγχρονισμός Πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης
υποψήΦιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις

σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την

κυκλοψορία οχημάτων ιστορικού ενδιαψέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

(Χ)

Χ

Χ

Χ



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

______

·. .. ...
. ..

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της θητείας των αιρετών
εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του
Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α’ 143).

Άρθρο 2: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της πρόβλεψης για αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και
αρχαιρεσιών των συλλογικών Οργάνων των νομικών προσώπων, καθώς, επίσης, και
για τη λήψη των αποψάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών
Συνελεύσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 3: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της θητείας των διοικητικών
συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών Οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών,
ψιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και
λειτουργούν, σύμψωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος
Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των
αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των
επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115).

Άρθρο 4: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της θητείας των διοικητικών
οργάνων των συνδικαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργοδοτικών οργανώσεων, των
αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) και του
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ταμείο
Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραψείου», καθώς καιτων αιρετών
οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων
και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ). της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και
Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (Ε.Γ.Σ.Α.Θ.Π.Ε.) και των διοικητικών συμβουλίων των
σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς, επίσης, και το
ζήτημα της δυνατότητας ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής των
συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω
οργανώσεων και νομικών προσώπων.

Άρθρο 5: Αντιμετωπίζεταιτο ζήτημα της παράτασης της θητείας των Διοικητικών και
Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων των
τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική
Ομοσπονδία.

Άρθρο 6: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της καταλη κτικής η μερομηνίας
σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και της θητείας των διοικητικών και εποπτικών



συμβουλίων των αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986, προκειμένου να δοθεί
ικανός χρόνος για την ασφαλή διοργάνωση των σχετικών διαδικασιών.

Άρθρο 7: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παράτασης της μίσθωσης τουριστικών
καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται
με την αντιμετώπιση τοί. κορωνοϊσύ ςΟ\Ιιο.19.

Άρθρο 8: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ατελούς παραχώρησης πρόσθετου
κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαψέροντος, για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια
χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Άρθρο 9: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά
Γεύματα» προς εξυπηρέτηση των αναγκών σίτισης μαθητών/τριών σχολικών
μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. Η διασψάλιση της
απρόσκοπτης υλοποίησης του προγράμματος υπαγορεύεται από επιτακτικούς
λόγους δημοσίου συμψέροντος, συνδεόμενους με τον κοινωνικό χαρακτήρα της
παροχής, η οποία αψορά σε μικρούς μαθητές, κατά προτεραιότητα, των
ασθενέστερων οικονομικά περιοχών της χώρας, με στόχο, μεταξύ άλλων, την
ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών του πληθυσμού, συνεκτιμωμένων των
οικονομικών συνεπειών της πρωτοψανούς υγειονομικής Κρίσης λόγω του κινδύνου
διασποράς του κορωνοιου ςΟνΙΙ-19.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιχειρούν να αντισταθμίσουν συνέπειες της
συνεχιζόμενης πανδη μίας του κορωνοΙού ςΟνΙο-19. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 1: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών που εξαρτώνται από τη συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών
και πειθαρχικών συμβουλίων του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του
Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143).

Άρθρο 2: Η τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021 (Α’ 48),
κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να παραταθεί η δυνατότητα συνεδρίασης και
λήψης απόψασης συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, ιδίως διοικητικού συμβουλίου και
Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή
και ως προς όλα τα μέλη τους.
Άρθρο 11: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών που εξαρτώνται από τη συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών
και πειθαρχικών συμβουλίων του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του
Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143).

Άρθρο 3: Η τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) κρίνεται αναγκαία
προκειμένου να δοθεί δυνατότητα παράτασης της θητείας των διοικητικών
συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων σωματείων, συλλόγων κ.λπ.,
εψόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.

±2.



Άρθρο 4: Η τροποποίηση των παρ. Ι και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235)
κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα παράτασης της θητείας και
της ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των
διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών Οργανώσεων εργαζομένων,
συνταξιούχων και εργοδοτών, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.

Άρθρο 5: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί
δυνατότητα παράτασης της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών
Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων
της χώρας, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών
Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) από τη λήξη τους έως
την 3Ιη.12.2021, εψόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν οι σχετικές αρχαιρεσίες.

Άρθρο 6: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δοθεί
δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας σύγκλησης Γενικής
Συνέλευσης και λειτουργίας των διοικητικών συμβουλίων των αστικών
συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 έως την 31η.12.2021, εψόσον στο μεταξύ δεν
διενεργηθούν οι σχετικές αρχαιρεσίες.

Άρθρο 7: Η τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)
κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να παραταθεί η δυνατότητα μίσθωσης με
απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του
άρθρου Ι του ν. 4276/2014 (Α’ 155), στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, με
διάρκεια όχι πέραν της 3Ιης.12.2021 και, ταυτόχρονα, να διασψαλιστεί ότι, εψόσον
συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 3Ιης
Δεκεμβρίου 2021, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που
έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την
πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού ςονιο-ι9, θα καταβάλλεται από το
Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση, σύμψωνα με τους
προβλεπόμενους στη σύμβαση που έχουν συνάψει με το Υπουργείο Τουρισμού
όρους. Επιπλέον, η συμπλήρωση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου συμβάσεις, οι
οποίες έχουν συναψθεί δυνάμει της υπ’ αρ. 6382/13.4.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαψέροντος για προσψορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς
μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων ςΟΙΟ-19 (ΑΔΑ:
90ΔΥ465ΧΘ0-ΟΑΥ) και των οποίων η ισχύς έληξε την 31η.1θ.2021, να δύνανται, με
πράξη του αρμοδίου οργάνου, να παραταθούν από τη λήξη τους έως και την
31η.12.2021, αναλόγως της ζήτησης κλινών για τη διαμονή επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων κορωνοϊού ονιοι και των στενών επαψών τους.

Άρθρο 8: Η τροποποίηση του πρώτου εδαψίου της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.
4688/2020 (Α’ 101) κρίνεται αναγκαία προκειμένου αψενός μεν να στηριχθεί η
βιωσιμότητα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαψέροντος και αψετέρου να
μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης και διασποράς του κορωνοϊου ςΟνΙΟ-19 μέσω της
διευκόλυνσης τήρησης των απαραίτητων αποστάσεων μεταξύ των
τραπεζο καθισμάτων.

Άρθρο 9: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να λυθεί το
πρόβλημα της κατεπείγουσας ανάγκης έναρξης της παροχής των σχολικών
γευμάτων κατά το τρέχον σχολικό έτος.



3. Ποιους ψσρείς ή ιτληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης

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

4
ΝΑΙ 1 Οχι Η

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

Άρθρο 1: παρ. Ι του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).
Άρθρο 2: παρ. Ι και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021 (Ν 48)
Άρθρο 3: άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).
Άρθρο 4: παρ. Ι και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235).
Άρθρο 5: -

Άρθρο 6: έβδομο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α’ 196).
Άρθρο 7: παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).
Άρθρο 8: άρθρο 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), άρθρο 60 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).
Άρθρο 9: -

Έμμεσα, οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν στο σύνολο του πληθυσμού της
χώρας, καθώς συμβάλλουν στην απομείωση υγειονομικών, οικονομικών και
κοινωνικών κινδύνων.

Άμεσα, οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν συγκεκριμένα:

Άρθρο 1: Στα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων καθώς και στους αιρετούς
εκπροσώπους των υπαλλήλων του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’26) και του
Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) στα
υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια.

Άρθρο 2-6: Στα νομικά πρόσωπα, συλλόγους, σωματεία, οργανώσεις,
συνεταιρισμούς κ.λπ. που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής της ρύθμισης και στα
ψυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ή αρχαιρεσίες.

Άρθρο 7: Στους οικονομικούς ψορείς που συμμετέχουν στις διαδικασίες μίσθωσης
κύριων ή μη κύριων Τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοΙού ςΟνιο-ι9

Άρθρο 8: Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού
ενδιαψέροντος που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους και
στου ς οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού.

Άρθρο 9: Σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας
εκπαίδευσης και στις οικογένειές τους.

5. Γιατί δεν Είναι δυνατό να αντιμετωτιιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας



Πρόκειται για νέες ρυθμίσεις, για τις οποίες δεν
1) με αλλαγή προεδρικού υπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση, συνεπώς

διατάγματος, υπουργικής απαιτούνται νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ή για
απόφασης ή άλλης τροποποιήσεις και παρατάσεις νομοθετικών
κανονιστικής πράξης; ρυθμίσεων, συνεπώς απαιτούνται ρυθμίσεις της

ίδιας τυπικής ισχύος.
ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με την

πρακτικής αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να
συμπεριλαμβανομένης της επιτευχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
δυνατότητας νέας συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης ερμηνευτικής προσέγγισης της υψιστάμενης
της υψιστάμενης νομοθεσίας.
νομοθεσίας;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την
ΙΙΙ) με διάθεση περισσότερων αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να

ανθρώιτινων και υλικών επιτευχθούν με διάθεση περισσότερων
πόρων; ανθρώπινων και υλικών πόρων, καθώς απαιτούν

νομοθετική παρέμβαση.

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Η ΟΧΙ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

Συναψείς πρακτικές

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σεόργανατηςΕ.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

!!

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρα 1-6: Η ομαλή συνέχιση των εργασιών
των υπηρεσιακών και πειθαρχικών
συμβουλίων και των συλλογικών οργάνων των
νομικών προσώπων, συλλόγων, σωματείων,
Οργανώσεων, συνεταιρισμών κλπ. που
εμπίτιτουν στο Πεδίο εψαρμογής των
ρυθμίσεων.

Άρθρο 7: Η παράταση των μισθώσεων
τουριστικών καταλυμάτων μέχρι την
31η.12.2021 για την κάλυψη αναγκών
ψιλοξενίας ατόμων λόγω της συνεχιζόμενης
πανδημίαςτου κορωνοιού ςΟνΙΟ-19.

1) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 8: Η διασψάλιση της λειτουργίας των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαψέροντος
και η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων
Προστασίας και αποτροπής της διασποράς του
κορωνοΙου ςονιυ-ι9.

Άρθρο 9: Η διασψάλιση της άμεσης και χωρίς
καθυστέρηση δωρεάν παροχής ζεστών
γευμάτων σε μαθητές/τριες δημοτικών
σχολείων της χώρας για την κάλυψη των
διατροψικών τους αναγκών, η ενίσχυση
ευάλωτων οικογενειών του πληθυσμού, η
ενίσχυση πληθυσμών, κατά προτεραιότητα,

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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των Οικονομικά ασθενέστερων περιοχών της

ώρας, δεδομένων και των Οικονομικών

συνεπειών της συνεχιζόμενης διασποράς του

ονι 0-19.

ί) μακροπρόθεσμοι: Άρθρα 1-9: -

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕξέλιξητηντελευταίαΕετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποφοίτων γ’βαθμιας εκπαίδευσης Που βρίσκουν εργασία στον

τομέα Των οπουδώυ τους εντός ό μηνών από την έναρξη αναζήτησης

Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (150 κλπ)

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

Αριθμός έργων/μελετών Που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα,

ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν σε Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης

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

Ποσοστό ανολφάβητων/σύνολο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο Πριν την ολοκλήρωση
της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστό μαθητών
στο σύνολο των μαθητών) Που φοιτούν σε διαιτολιτισμικά σχολεία

Ποσοστό αλλυδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) Κατανομή
ανά περιφέρεια

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών σχολείων Και αριθμός μαθητών
που φοιτούν σε αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσυς όρος Ι-Ι/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθιιτών που επωφελούνται από προγράμματα ενισχυτικής
εκπαίδευσης / έτος

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια, Β’θμια) εκπαίδευσης

, , , Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

— στοιχεια στοχος(3ετια)

ΓΙραγματοποιηθείσες ανασκαφές. Κατά είδος και αποτελέσματα, Και

αριθμός ευρημάτων

Χρημιττοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, Και ποσά Που διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, Που διατέθηκαν σε Εφορείες Αρχαιοτήτων

Κήροξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών Και ιστορικών

οικισμών

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες απυζημιώσεις,

για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Δασάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και αρχαιολογικούς
χώρσυς, και δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία Και λυιπά κτίρια Και

δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδυς βιβλιοθήκης,
ανάλογα μετα θέμα, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

______

και της ΕΛΣΤΑΤ (ϊρ;//νν,55/).



Ενική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας Φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

Οικονομική /Δημοσιονομική /Φορολογική πολιτική:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία ετία
Πρόσφατα Ειτι&ωκόμενος

στοιχεια στοχος (3ετια)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

ίσοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών [% ΑΕΠ)

ίσοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Κατανα.λωπ)

Πρόσφατα Ειτι&ωιώμενος
ΦΟΡΟΛΟΙΙΑ Εξελιξη την τελευταια θετια

— στοιχεία στόχος(3ετία)

Φορολογικό έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας

Ποσά που ειοπράττονται μέχρι σήμερα από τον φόροι) τους φόρους

στους οποίους αφορούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Ποσά που ειστιράχθηκαν από φορολογικούς ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής

προστίμων Που ακορώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από Τα δικαστήρια

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία θετία
Πρόσφατα Επι&ωκύμενος

— στοιχεια στοχος (3ετια)
Αριθμός επιχειρησιοκών. κλοδικών και ομοιοεοογγελματικών συμβάσεων (κοι
εγσσε. εάν ουνήφθη Το συγκεκριμένο έτος) και ειριθμός/ουσοοτό εργοζομένων

Που κετλόοτοντοι από αυτές.

Αριθμός/ποσοστό σαε. που συνήφθησον χωρίς προσφυγή σε διομεσολόβηση
Αριθμός/οοσυστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε διαιτησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διοιτησίος

Μέση διόρκειο σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικό κείμενο αλλά και οραγμοτική ιν
την έννοια της σοράτασης μετά τη συμβατική τοος λήξη]
Ωρες εργοσίας στό ημέρα, εβδομάδα και τινά κλάδο οικονομίος
Αριθμός ομοιβόμενων υπερωριών (σου δηλώθηκστ] στό εργοζύμενο και κλάδο
οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας κοι οριθμός/ποσυστό οτοχηρότων που

προκάλεσαν θάνοτο ή στοπηρίο

Α.ΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία θετία
Πρόσφατα Επιδιωκιίμενος
στοιχεια στοχας (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μοκρυχρόνια στέργων

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποσοστά στεργίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας στό γεωγραφική Περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης αοοοχόλησης / Δείκτης ωρών εμγοσίας / Δείκτης ομοιβών (ποά βοσικό
‘·σμέο της οικονομίας π.χ. μεταποίηση, κατοσκευές κ.λπ.]

Μερική εεπασχόληση ως Ποσοστό της συνολικής αοοοχόλησης (στο σύνολο Του

ληθοσμοό κοι ειδικότερο γιο νέους)

Ποσοστό ασασχολουμέοων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο σύνολο ευν

πληθυσμού και ειδικότερα για νέους]



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5
Πρόσφατα Επιθιωιώμενας
στοιχεια στοχιις (3ετια)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί τοο ιδιωτικού

τομέα, δημόσιοι οιιάλληλοι, επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) κτιι ανά έτη
‘τιυνολικής ασφάλισης και ειντίστσιχες δαπάνες
Υψυς ασφαλιστικών εισφομών τινά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί τον ιδιωτικού

τομέα. δημόσιοι υιτέάληλσι, επαγγελματίες και έμπορνι, αγρότες) κιιι αντίστοιχα

τσοδιι του ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης τινά πληθυσμιακή ομάδα και έτη συνολικής

ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό στινταξιοδοτικής δαπάνης επί τον ΑΕΠ

Ποσοστό Προσφυγών σχετικά μ την οπονομή σύνταξης Που γίνονται εν μέρει ή εν

όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία δανία
Πρόσφατα Ειιιδιωιιόμενος

— στοιχεια στοχσς (3ετια)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή οε Κοινωνικό

αποκλεισμό

Ποσοστό υλικής στέρησης σε Τέσσερα ι) περισσότερα βασικά εη’οθά ή υπηρεσίες

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του σληθνομοό Που ειντιμετωπίζουν δυοκυλία

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη κρατική δαπάνη

(συνολικά και τινά επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφείο

Αριθμός τιστέγων (εκτίμηση) ποο σιτίζονται αού δήμους και άλλες οπημεσίες

Ποσοστό πληθυσμού Που μένει σε προσκιρινή μομφή κατοικίτις λόγω κρίσης (π.χ.

τεισμός, πυμκαιά)

Κόστος κατ άτομο τινά πρόγμαμρτι φροντίδας (μητρύτ·ητας, δυσκολίες μάθησης

κλπ)

Αοιθυόε εσι,ιτεοικών / εδι,ιτεοικι,’ιι’ ασθννύιι’ τινά έτος

1’ι

λπιθιιός ιοτνέιν τινά Ι

ΥΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία δετία
Πρόσφατα

στοινεία

τψιατι

ους —

τι’ά ΙΟδδ κατοίκους

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες·. εσωνερικνί ασθενείς (ιτπόλυτνς αριθμός και τινέ

5ιαδέσιμο κρεβέττι). μέση παρομονή, τερίθειλψη εξωτερικών ασθενών (εξωτερικέ

Εριθμύς ασθενών Που περιμένουν για Χ μήνες να εξυπηρετηθούν (γιιι ιη εσείγυοσε

για μονομερή περίθαλψη ή για την
τιριθμύς νοσηλειών τινά Ιδδδ κατοίκους
Εριθμός κλινών ανά νοσηλευνική υπηρεσία

Εοιδιωκόμετος

στόκος Ι3ετίαί

Ποσοστό απασχόλησης ανά ρόλο

σιινολιεά

ανά κλάδο οικυνυιιίαε

Ποσοστό ανεργίας τινά φύλο

σονολικά

ανά Πευιιοέοεια

ανά κλάδο οικονοιιίαε

ανά ιλικιακή οαάδα

Ποσοστό αυτοαπασγολούιιενων ανά πόλο
Ποσοστά εονοδοτών ανά φύλο
Ποσοστά αελών Δ.Σ εταιυειών ανά ιοόλο

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία δετία
Πρόσφατα

···

Ποσοστά μελών Κοινοβουλίου. περιφερειακών και δημοτικών συμβοολίων ανά

Ειτιθιωκόμενος

‘-‘‘‘οιν ιιιι

Προφοι’ιλς, νια ννδίο ουτό δα τπιρχ-.ιτι’ται οτνιχείιι παν οφορνόι’ιοτς ιύλοδινοι.ς Που τγκέρχνιτοι οαό
άλλους οείετινς (αοοιςκόληαη, νττκνλνννι;, κοροβιιι·ικόνιικι ε/ιι)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΙΙΡΟΣΦΥΙΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία Εστία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος

— στοιχεια στοχος (3ετια)
Αιτήματα ασύλου — Ποσοστό αποδοχής - Μέσος χρόνος έκδοσης ττποιράσει.ιν

Μεταναστεοτικές ροές ανά πύλη εισόδο/χώρα προέλετσης/ ηλικιακή ομάδα/φύλο

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα προέλευσης των ατελτιννομένων/αιτία αιτέλασης

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών )σχέση δυντιμικλτητιις ετιι ορογμονικού τιριθιού

ιοιλοξενοομένων)

Περιστατικά και είδος πειροβατικύτητας ανά μοι’άδσ φιλοξτνίιις — — — —

> Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάεη — Δικαιοσύνη:



ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΊΟΊΚΗΗ Εξέλιξη την τελευταία 5
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος

— στοιχεία στοχος (3ετία)
4ριθμός δημοσίων ιιπαλλήλων

4ριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών υπαλλήλων
άναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλε.ιν με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΕΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίπ1ι·ιιου1)
Αναλογία Ί-ί/Υ ανά Θέση εργασίας
Αριθμός ιντοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων! σύνολο δημοσίων

‘ιπηρεσιών Και φορέων

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό

και τοπικό εοίπεδο καΘώς και σε εοίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά
νττηρεσίιι

Κόστος προσωπικού (δαπάνες ρινθοδνσίας και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό
επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων προσωπικού ως

ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΑΕΙΑ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
Ίίμόσφατα Επιδιωιιόμενος
στοιχείο στόχος (3ετία)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία ανά 100.600

κατοίκους

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα Κατά κατηγορίες και Κατά γεωγραφική περιοχή

ΔιαπραχΘέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα,

φύλο και τάξεις ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και σξιόποινων συμπεριφορών που

προκαλούν το Κοινά αίσθημα (ανθρωποιτεονίες, ληστείες, κλοπές διαρρήξεις)

Αδικήματα πον αιραρούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος

Ποσοστό εγκλημστικών περιπτώσεων νυν εξιχνιάστηκετν στν σύνολο των

εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα Και ανά περιοχή
αστονόμενσης

Αναλογία αστοννριΚών ανά 1000 κατοίκους- αναλογία κατοίκων ανά τισ·τννομικύ
τμήμα Και περιοχή αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για την ανοιμετώοιση της παραβατικής συμπεριφοράς ετνά τομείς
(π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχειία, κλοπές,
τρομοκρατία)

ΔΙΚΜΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία Οετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος

στοιχεια στοχος (3ετια)
·ιριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών διαιμορών

θριθμός εισεμχόρενων διοικιιτικών περιπτώσεων

Σονολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών, εμπορικών, εργειτικών,
ιοικητικώυ Και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία,
ηφενεία, Αρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και διοικητικά

δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών απαιμάσεων που αιτορώνονται μετά από έφεση ή αναίρεση — — —

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του εξωδικαστικού

‘νομβιβασμού

δξιοοοίηιεη εναλ.λακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ. διαρεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων Που χρήζουν προστασίας άλλα δεν διαθέτουν πόρονς (νομική

προστασία)

Κόστος προσφογής στη δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής οποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και
συνολική βάση εκκμεμοτήτων)

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση. για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές
αετατοέώιιιετ σε νοόιια

Ανάπτυ&ι — Επενδυτική δραστηριότητα:



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΙΙ/ΕΙΙΕΝΔΥΠΚΗ ΔΡΙιΣΤΙΙΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τειευταία δετία
Πρόσφατα Ειτι&ωκόμενος

—
— στοιχεία στοχος(3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας — —

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

‘μεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑδΗ
Αριθμός επιχειρήσεων που εενοίγουν ανά κλάδο και Περιφέρεια και αντίοτοιχος

αριθμός απαοχολοομένων σε ακτές.

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιιμέρεια και εεντίστοιχος

αριθμός απασχολουμένων σε αυτές

διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΜΔΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία δετία Επκδιωκόμενος

— στοιχεεα στοχος (3ετια)

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης κακά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού Που εξυπηρετείται από βιολογικυύς καδαρισμούς

Ποσοστό Των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση με Το

σύνολο των δονάμενων να χρησιμοποιηθούν ακτών

Αριθμός ελέγχων κειταλληλότητας δικτύου ύδρεοσης Κατ’ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριρμάτων Που διατέθηκαν σε άλλες

χρήσεις (π.χ. ιενακόκλωση. Παραγωγή ενέργειας, λιΠασματοποίηοηί
Ίοσοστό διειτιθέμευων απορριμμότων αε ΧΥΤΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που ναταστράφηκαν από πυρκαγιά / σύνολο δασικών

εκτάσεων

Ποσοστό αναδααωθεισώυ (ρε φυσικό ή τεητό τρόπο) εκτάσεων /ούνολο

ιιετεστραμμέυωυ δασών από Πυρκαγιές

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συυυλική έκταση της χώρας

Ποσοστό του πρυόπολογισμού Που διατίθεται για θέματα Προστασίας

τεριβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας Κατά κεφαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κατά κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών ιιερίων θερμοκηπίου ανά τριετία — —

ΑΛΑΟΙ ΙΙΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

·· Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ ΕΙ ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΕΙ

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήοτε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγή στε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ__ΕΙ Οχι__ΕΙ

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΕΙ Οχι ΕΙ

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:



13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ Η ΟΧΙ Η

Εξηγήστε:

Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος
Άρθρο Ι Με την παρ. Ι παρατείνεται εκ νέου, έως τις 31.12.2021, η θητεία των

αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, η οποία έχει
παραταθεί έως τις 31.10.2021 δυνάμει του άρθρου 29 του ν.
4807/2021 (Α’ 96). Η εν λόγω παράταση καθίσταται αναγκαία
προκειμένου να διασψαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιακών
συμβουλίων εν μέσω της ειδικής συνθήκης που έχει δημιουργηθεί
λόγω του κορωνσΙού ςονιο-ι9. Περαιτέρω, με την παρ. 2 ορίζεται
ρητά ότι η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του
Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’26) και του Κώδικα Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) στα υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συμβούλια που έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται σε αυτά από
τις 31.12.2020 και μετά, λήγει στις 31.12.2022 ανεξαρτήτως του
χρόνου εκλογής τους. Η εν λόγω ρύθμιση καθίσταται αναγκαία
προκειμένου να επιτευχθεί η ίδια θητεία γιατο σύνολο των μελών των
συμβουλίων και να υπερκεραστούν τα εμπόδια που έχουν
δημιουργηθεί στις διαδικασίες συγκρότησής τους λόγω του
κορωνοΙού ΟνιΟ-Ι9, λαμβανομένου υπόψη, ιδίως, του γεγονότος
ότι οι υποψηψιότητες σε αυτά ανατρέχουν στον Ιούλιο του έτους

_____________

2020.
Άρθρο 2 Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η δυνατότητα των

συλλογικών οργάνων νομικών προσώπων να συνεδριάζουν και να
λαμβάνουν απσψάσεις με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, μέχρι
την 31η.12.2021, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού ςΟνΙΙ-19
συνεχίζει να βρίσκεται σε έξαρση και η διεξαγωγή συνεδριάσεων
συλλογικών οργάνων θα πρέπει να διασψαλίζεται ως προς την τήρηση
των απαραίτητων μέτρων τήρησης αποστάσεων.

Άρθρο 3 Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται δυνατότητα παράτασης της
θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών
οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, ψιλανθρωπικών και άλλων
σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν,
σύμψωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος
Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917
(Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’
121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987
(Α’ 115), μέχρι την 31η.12.2021, προκειμένου να διασψαλιστεί η
διοργάνωση των σχετικών διαδικασιών και να ληψθούντα

22



απαραίτητα μέτρα για την ασψαλή διεξαγωγή τους, καθώς εκτιμάται
ότι για τη λήψη των μέτρων αυτών απαιτείται εύλογο χρονικό

____________

διάστημα προσαρμογής στις νέες συνθήκες.
Άρθρο 4 Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται δυνατότητα παράτασης της

θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79), των συνταξιοδοτικών
οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων
των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), και του νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία <(Ταμείο
Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραψείου», καθώς
και των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων
μελών αυτής, όπως και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων
Πολέμου Ελλάδος (Ε.Γ.Σ.Α.Θ.Π.Ε.) και των διοικητικών συμβουλίων
των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, μέχρι
την 3Ιη.12.2021, Προκειμένου να διασψαλιστεί η διοργάνωση των

____________

σχετικών διαδικασιών υπό όρους προστασίας της δημόσιας υγείας.
Άρθρο 5 Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται δυνατότητα παράταοης της

θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων
και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών
Συλλόγων της χώρας, καθώς και της θητείας των εκπροσώπων των
τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική
Ομοσπονδία (Ε.ο.α.), προκειμένου να δοθεί ικανός χρόνος για την

____________

ασψαλή διοργάνωση των σχετικών διαδικασιών.
Άρθρο ό Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται δυνατότητα παράτασης της

καταληκτικής ημερομηνίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και της
θητείας των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των αστικών
συνεταιρισμών του ν. 1667/1986, προκειμένου να δοθεί ικανός

____________

χρόνος για την ασψαλή διοργάνωση των σχετικών διαδικασιών.
Άρθρο 7 Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης

τουριστικών καταλυμάτων για τη ψιλοξενία ψυσικών προσώπων, που
είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοΙού ςΟνΙο-19, καθώς,
επίσης, και των στενών επαψών τους, σύμψωνα με τις οδηγίες των
αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Επιπλέον, εξασψαλίζεται ότι τα
μισθωμένα μέχρι την 31η.12.2021 τουριστικά καταλύματα θα
συνεχίσουν να ψιλοξενούν τα ήδη διαμένοντα σε αυτά πρόσωπα
μέχρι να συμπληρωθεί το προβλεπόμενο από τα υγειονομικά

_____________

πρωτόκολλα χρονικό διάστημα απομόνωσης.
Άρθρο 8 Με την προτεινόμενη διάταξη, δεδομένου ότι εξακολουθούν να

υψίστανται οι συνέπειες της συνεχιζόμενης μετάδοσης του
κορωνοΙού ίΟνΙΟ-19 και παρίσταται επιτακτική ανάγκη
αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, παρατείνεται
από τη λήξη της η δυνατότητα ατελούς παραχώρησης από τους
δήμους πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, ώστε να μην τεθεί σε
διακινδύνευση ούτε η βιωσιμότητα των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαψέροντος αλλά ούτε και η αποτελεσματικότητα των μέτρων

___________

τήρησης αποστάσεων.
Άρθρο 9 Με την προτεινόμενη διάταξη διασψαλίζεται η άμεση υλοποίηση του

προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» για την κάλυψη των διατροψικών
αναγκών μαθητών/τριών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας

____________

δημόσιας εκπαίδευσης. Η απρόσκοπτη και χωρίς καθυστέρηση

2.



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

Βλ. συνημμένο έγγραψο.

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

Βλ. συνημμένο έγγραψο.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

υλοποίηση του προγράμματος υπαγορεύεται από επιτακτικούς
λόγους δημοσίου συμψέροντσς, συνδεόμενους με τον κοινωνικό
χαρακτήρα της παροχής σε μαθητές και, μάλιστα, κατά
προτεραιότητα, των ασθενέστερων οικονομικά περιοχών της χώρας
και με την ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών του πληθυσμού,
συνεκτιμωμένων των οικονομικών συνεπειών της συνεχιζόμενης
υγειονομικής κρίσης λόγω του κινδύνου διασποράς του ι0ν11-19.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση χρόνου Χ Χ Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

ΕΜ Μ ΕΣΑ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Οι αξιολογούμενες ρυϋμίσεις αποσκοπούν να αντισταμίσουν τις συνέπειες της συνεχιζόμενης
υγειονομικής κρίσης, μέσω της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης, αλλά και της οικονομικής και
Κοινωνικής ζωής της χώρας για την αδιατάρακτη άσκηση των ατομικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων και τη συνέχιση των λειτουργιών του κράτους.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Καώς οι αξιολογούμενες ρυιμίσεις αφορούν κατά κύριο λόγο σε ιταρατάσεις υφιστάμενων
ρυμίσεων, δεν αναμένεται ττρόσϋετο διοικητικό Κόστος από την εφαρμογή τους, πέραν αυτού που
συνδέεται με την ενημέρωση των αποδεκτών τωνρυμίσεων (υπηρεσιών, πολιτών, επιχειρήσεων).

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Γίροσλήψεις /
κινητικότητα

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Ενημέρωση
εκπαίδευση Χ Χ Χ

εμπλεκομένων

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &

ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

2.



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυμίσεων.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΓΙΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗ ΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιοτάθμισης Χ

κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

ΓΙ ιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση Χ

της_ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών χ
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Ε. Εκθεση διαβούλευσης



Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την

22. έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραψή από τους

συναρμόδιους Υπουργούς

Η Συνεργασία με άλλα

υπουργεία! υπηρεσίες

Η Συνεργασία με

κοινωνικούς ψορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές

Η
Διεθνής διαβούλευση

23
Σχόλια στο Πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατψόρμας

ννν/ν/ορθπονΓ (ηλεκτρονική επισύναψη τηςέκ&σης)

Αριθμός
Επί των γενικών συμμετασχόντων
αρχών (επίτης
αρχής») της



αξιολογούμενης Σχόλια που υιοθετήθηκαν

ρύθμισης

Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν

(συμπεριλαμβανομένης

επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός

συ μμετασχόντων

Σχόλια που υιοθετήθηκαν
Επί των άρθρων
της

αξιολογούμενης
Σχόλια που δεν

ρύθμισης
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης

επαρκούς αιτιολόγησης)

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψε ίς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 5, 12, 21 και 25 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Η

Η

Η

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο

(συμττεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

2&



Η
Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Η
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Η
Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

Η
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Η (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

____________________

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Η Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Η Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

______________________

Άλλα ευρωπαϊκά ή
Η διεθνή δικαστήρια ή

διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων



Διατάξεις αξιολοούμενης ρύμισης

Άρθρο 2

Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση
και διεξαγωγή συνεδριάσεων και

αρχαιρεσιών των συλλογικών Οργάνων
των νομικών προσώπων — Τροποποίηση
των παρ. Ι και 2 του άρθρου 89 του ν.

4790/2021

1. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου

89 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της
χρήσης νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση
και διεξαγωγή συνεδριάσεων και
αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των
νομικών προσώπων, τροποποιείται, ως

προς την καταληκτική ημερομηνία του
χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η
συνεδρίαση συλλογικού οργάνου
οποιουδήποτε νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου ή οποιασδήποτε νομικής
οντότητας δύναται να λαμβάνει χώρα και
με τηλεδιάσκεψη, και η παρ. 1 του άρθρου
89 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται
άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού ςΟνιο-19 καιγια
χρονικό διάστημα όχι Πέραν της

3Ιης.12.2021, συνεδρίαση συλλογικού
οργάνου οποιουδήποτε νομικού
προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή
οποιασδήποτε νομικής οντότητας, ιδίως
διοικητικού συμβουλίου και Γενικής
Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, μπορεί να
λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη ως
προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη
τους. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση
προς τα μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες
πληροψορίες και τεχνικές οδηγίες για τη
συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.».

2. Το Πρώτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου
89 του ν. 4790/2021, Περί χρήσης νέων
τεχνολογιών για τη σύγκληση και
διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών
των συλλογικών οργάνων των νομικών
προσώπων, τροποποιείται, ως προς την
καταληκτική ημερομηνία του χρονικού

Υφιστάμενες διατάξεις

Οι παρ. Ι και 2 του άρθρου 89 του ν.
4790/2021, σι οποίες έχουν ως εξής:
«1. Εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται
άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού ςονιο-ι9 και για
χρονικό διάστημα όχι Πέραν της 3Οής.6.2021,
συνεδρίαση συλλογικού οργάνου
οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας,
ιδίως διοικητικού συμβουλίου και Γενικής
Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, μπορεί να
λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψ η ως προς
ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη τους.
Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα
μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες
πληροψσρίες και τεχνικές οδηγίες για τη
συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.>) και

«2. Εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται
άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊσύ ςΟΙΟ-19 και για
χρονικό διάστημα όχι πέραν της 3Οής.6.2021,
η λήψη των αποψάσεων των διοικητικών
συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων
των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
μπορεί να λαμβάνει χώρα και με
τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα
μέλη τους, με κάθε πρόσψορο
τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια
περιψοράς. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις, οι υπογραψές των μελών του
συλλογικού οργάνου μπορούν να
αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επιΤΙ) ή
άλλα ηλεκτρονικά μέσα.».

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων
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διαστήματος εντός του οποίου η λήψη των
αποψάσεων των διοικητικών συμβουλίων
και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να
λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη, και η
παρ. 2 του άρθρου 89 διαμορψώνεται ως
εξής:

«2. Εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται
άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19 και για
χρονικό διάστημα όχι πέραν της
3Ιης.12.2021, η λήψη των αποψάσεων των
διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών
Συνελεύσεων των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει
χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για
κάποια από τα μέλη τους, με κάθε
πρόσψορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς
και δια περιψοράς. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις, οι υπογραψές των μελών του
συλλογικού οργάνου μπορούν να
αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πίΙ)
ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα».

Άρθρο 3
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης —

Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν.
4790/2021

Το άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί
παράτασης της θητείας των διοικητικών
συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών
οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών,
ψιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και
συλλόγων, που έχουν συσταθεί και
λειτουργούν, σύμψωνα με τα άρθρα 78 και
επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος
Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει
συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των
αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν.
2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των
επαγγελματικών οργανώσεων του ν.
1712/1987 (Α’ 115), τροποποιείται, ως προς
την καταληκτική ημερομηνία παράτασης
της θητείας των διοικητικών συμβουλίων
και των λοιπών καταστατικών οργάνων,
εψόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί
ή δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, και
διαμορψώνεται ως εξής:

Το άρθρο 90 του ν. 4790/2021, το οποίο έχει
ως εξής:
«Αρθρο 90
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και

των λοιπών καταστατικών οργάνων των
πολιτιστικών, αθλητικών, ψιλανθρωπικών
και άλλων σωματείων και συλλόγων, που
έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμψωνα
με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα,
του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.),
που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’
268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10
του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των
επαγγελματικών οργανώσεων του ν.
1712/1987 (Α’ 115), εψόσον έχει λήξει ή
λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού ςονιο-ι9 και εψόσον στο μεταξύ
δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν,
σύμψωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45
του ν. 4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων,
παρατείνεται, απότην ημερομηνία λήξης της,
έωςτην 31η.10.2021.».



«Αρθρο 90
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και
των λοιπών καταστατικών οργάνων των
πολιτιστικών, αθλητικών, ψιλανθρωπικών
και άλλων σωματείων και συλλόγων, που
έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμψωνα
μετα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα,
του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.),
που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’
268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου
Ι0του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς καιτων
επαγγελματικών οργανώσεων του ν.
1712/1987 (Α’ 115), εψόσον έχει λήξει ή
λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοΙού ςονιο-ι9 και εψόσον στο
μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν
διενεργηθούν, σύμψωνα με τα άρθρα 89
του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26),
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων
καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από
την ημερομηνία λήξης της, έως την
31η .12.2021.».

Άρθρο 4
Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ

αποστάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων
και αρχαιρεσιών των διοικητικών

οργάνων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων εργαζομένων,

συνταξιούχων και εργοδοτών —

Τροποποίηση των Παρ. Ι και 2 του
άρθρου 72 του ν. 4756/2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020
(Α’ 235), Περί παράτασης της θητείας των
διοικητικών οργάνων των συνδ ικαλιστικών,
συνταξιοδοτικών και εργοδοτικών
οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των
νομικών Προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(ν.π.ι.δ.) και του νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την
επωνυμία «Ταμείο Αλληλο βοήθειας
Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραψείου»,
καθώς και των αιρετών οργάνων της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών
αυτής, όπως καιτων μελώντου Διοικητικού

Οι παρ. Ι και 2 του άρθρου 72 του ν.
4756/2020, οι οποίες έχουν ως εξής:
«1. Η θητεία των διοικητικών οργάνων των
συνδ ικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9
του ν. 1264/1982 (Α’ 79) των
συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των
εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών
οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου (ν.π.ι.δ.), και του ν.π.δ.δ. με την
επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας
Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραψείου»,
καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και
των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων
οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των
μελών Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής
Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων
Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των
διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και
ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου,
παρατείνεται έως την 31η.10.2021, εψόσον
στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέων καταστατικών
οργάνων.>)
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Συμβουλίου (ΔΣ). της Εθνικής Γενικής
Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων
Πολέμου Ελλάδος (Ε.Γ.Σ.Α.Θ.Π.Ε.) και των
διοικητικών συμβουλίων των σωματείων
και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων
πολέμου, τροποποιείται, ως προς την
καταληκτική ημερομηνία ιταράτασης της
θητείας των διοικητικών Οργάνων, εψόσον
στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέων καταστατικών
Οργάνων, και διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Η θητεία των διοικητικών οργάνων των
συνδικαλιοτικών Οργανώσεων του άρθρου
9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) των
συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των
εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών
οργάνων των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), και του ν.π.δ.δ.
με την επωνυμία <(Ταμείο Αλληλοβοήθειας
Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραψείου»,
καθώς και των αιρετών οργάνων της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών
αυτής, όπως και των μελών Δ.Σ. της Εθνικής
Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και
Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και
των διοικητικών συμβουλίων των
σωματείων και ενώσεων αναπήρων και
θυμάτων πολέμου, παρατείνεται έως την
31η.12.2021, εψόσον στο μεταξύ δεν
διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέων καταστατικών Οργάνων.>).

2. Η παρ. 2 του άρθρου 72 του ν.
4756/2020, περί της δυνατότητας
ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής
των συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των
διοικητικών οργάνων των ανωτέρω
οργανώσεων και νομικών προσώπων,
τροποποιείται, ως προς την καταληκτική
ημερομηνία του χρονικού διαστήματος νια
το ΟΠΟίΟ δίνεται αυτή η δυνατότητα, και
διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Εξαιρετικά, έως την 31η.12.2021 οι
συνεδριάσεις των διοικητικών Οργάνων
των ανωτέρω Οργανώσεων και νομικών
προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι
αρχαιρεσίες να διενεργούνται, μετά από
απόψαση των αρμόδιων οργάνων

«2. Εξαιρετικά, έως την 31η.10.2021 οι
συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων των
ανωτέρω οργανώσεων και νομικών
προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι
αρχαιρεσίες να διενεργούνται, μετά από
απόψαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής
τους, και ηλεκτρονικά εξ αιτοστάσεως,
ανεξαρτήτως των καταστατικών
προβλέψεων.».



Άρθρο ό
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας

σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των
αστικών συνεταιρισμών και παράταση

της θητείας των διοικητικών και
εποπτικών συμβουλίων αστικών

συνεταιρισμών — Τροποποίηση της παρ. 2
του ν. 1667/1986

Το έβδομο εδάψιο της Παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 1667/1986 (Α’ 196), τροποττοιείται,
ως προς την καταληκτική ημερομηνία
σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των
αστικών συνεταιρισμών και τη λήξη της
θητείας των διοικητικών και εποπτικών
συμβουλίων, και η Παρ. 2 του άρθρου 5
διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε
τακτική συνεδρίαση μία ψορά το έτος
ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από
τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει
δυνατότητα σύγκλησης της Γενικής
Συνέλευσης δύο ψορές το έτος.

Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019,
η σύγκληση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών
δύναται να πραγματοποιηθεί έως τις
30.9.2020, η δε θητεία των διοικητικών και
εποπτικών συμβουλίων παρατείνεται μέχρι
τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής.

Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να
διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή
άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη ψυσική
παρουσία του μεριδιούχου στον τόπο
διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής
πρόβλεψης στο καταστατικό.

Στην περίπτωση αυτή, ο συνεταιρισμός
λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασψαλίσει την
Ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου,
τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων

Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986, η
οποία έχει ως εξής:
«2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε
τακτική συνεδρίαση μία ψορά το έτος ύστερα
από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της
διαχειριστικής χρήσης. Το καταστατικό
μπορεί να προβλέπει δυνατότητα σύγκλησης
της Γενικής Συνέλευσης δυό ψορές το έτος.
Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, η
σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των αστικών συνεταιρισμών δύναται να
πραγματοποιηθεί έως τις 30.9.2020, η δε
θητεία των διοικητικών και εποπτικών
συμβουλίων παρατείνεται μέχριτη σύγκληση
της συνέλευσης αυτής.
Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να
διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα
ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη ψυσική
Παρουσία του μεριδιούχου στον τόπο
διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής
πρόβλεψης στο καταστατικό. Στην
περίπτωση αυτή, ο συνεταιρισμός λαμβάνει
επαρκή μέτρα ώστε:
α) να είναι σε Θέση να διασψαλίσει την
ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη
συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που
δικαιούνται να συμμετέχουν ή να
παρίστανται στη γενική συνέλευση και την
ασψάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στον
συμμετέχοντα να παρακολουθεί, με
ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα, τη
διεξαγωγή της συνέλευσης και να
απευθύνεται στη συνέλευση, προψορικά ή
εγγράψως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης
από απόσταση, καθώς καινα ψηψίζειεπίτων
Θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραψή της
ψήψου του συμμετέχοντος από απόσταση.
Οι μεριδιούχοι που συμμετέχουν στη γενική
συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται
υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και
πλειοψηψίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η
σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των αστικών συνεταιρισμών δύναται να
πραγματοποιηθεί έως την 31η.10,2021, η δε
θητεία των διοικητικών και εποπτικών

διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά εξ
αποοτάσεως, ανεξαρτήτως των
καταστατικών προβλέψεων.».
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που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να
παρίστανται στη γενική συνέλευση και την
ασψάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον
συμμετέχοντα να παρακολουθεί, με
ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα, τη
διεξαγωγή της συνέλευσης και να
απευθύνεται στη συνέλευση, προψορικά ή
εγγράψως, κατά τη διάρκεια της
συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να
ψηψίζει επί των Θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης και

γ) να είναι δυνατή
της ψήψου του
απόσταση.

Οι μεριδιούχοι που συμμετέχουν στη
γενική συνέλευση από απόσταση
λαμβάνονται υπόψη γιατο σχηματισμό της
απαρτίας και πλειοψηψίας όπως ακριβώς
οι παρόντες.

Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020,
η σύγκληση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών
δύναται να πραγματοποιηθεί έως την
31η.12.2021, η δε θητεία των διοικητικών
και εποπτικών συμβουλίων που έληξε ή
λήγει πριν τις 31.12.2021, παρατείνεται
έως τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής,
έπειτα από απόψαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση του
τελευταίου εδαψίου της παρ. Ι του άρθρου
7 και ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο
καταστατικό. Η ως άνω γενική συνέλευση
μπορεί να διενεργείται και με
οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά
μέσα, χωρίς τη ψυσική παρουσία του
μεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της,
ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψ ης στο
καταστατικό με την υποχρέωση λήψης
επαρκών μέτρων, ώστε να εκπληρώνονται
τα οριζόμενα στις περ. α’ έως και γ’.».

συμβουλίων που έληξε ή λήγει πριν τις
31.10.2021, παρατείνεται έως τη σύγκληση
της συνέλευσης αυτής, έπειτα από απόψαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά
παρέκκλιση του τελευταίου εδαψίου της
παρ. 1 του άρθρου 7 και ανεξαρτήτως
σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Η ως
άνω γενική συνέλευση μπορεί να
διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα
ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη ψυσική
παρουσία του μεριδιούχου στον τόπο
διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής
πρόβλεψης στο καταστατικό με την
υποχρέωση λήψης επαρκών μέτρων, ώστε να
εκπληρώνονταιτα οριζόμενα στις περ. α’ έως
και γ’.».

η ακριβής καταγραψή
συμμετέχοντος από

Άρθρο 7 Η παρ. Ι του άρθρου 121 του ν. 4790/2021, η
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων νια οποία έχει ως εξής:
την κάλυψη ανανκών δημόσιας υγείας - «1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 121 δημόσιας υγείας που συνδέονται με την

του ν. 4790/2021 αντιμετώπιση του κορωνοϊού ςΟνιο-19 κατά
τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου είναι
δυνατή, με απόψαση του Υπουργού



1. Στην παρ. Ι του άρθρου 121 του ν.
4790/2021 (Α’ 48), περί της μίσθωσης
τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού ςονιο-ι9, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: α) το Πρώτο εδάψιο
τροποποιείται, ώστε η μίσθωση με
απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων
τουριστικών καταλυμάτων να μην αψορά
μόνο στην κάλυψη αναγκών κατά την
τουριστική περίοδο, β) το δεύτερο εδάψιο
τροττοιτοιείται, ώστε καταληκτική
ημερομηνία διάρκειας των μισθώσεων να
είναι η 31η.12.2021, γ) το τέταρτο εδάψιο
τροποποιείται, αντίστοιχα, ως προς την
ημερομηνία πέραν της οποίας
καταβάλλεται από το Υπουργείο
Τουρισμού πρόσΟετη οικονομική
αποζημίωση σε περίπτωση που συνεχίσουν
να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω
καταλύματα, μέχρι τη συμπλήρωση των
αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν
οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις
αρμόδιες υγειονομικές αρχές, δ)
προστίθεται πέμπτο και έκτο εδάψιο, και η
παρ. 1 του άρθρου 121 διαμορψώνεται ως
εξής:

«1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοΙού ονι 0-19
είναι δυνατή, με απόψαση του Υπουργού
Τουρισμού, κατόπιν δημοσίευσης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαψέροντος και
κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης
περί δημοσίων συμβάσεων, η μίσθωση με
απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων
τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2
του άρθρου Ι του ν. 4276/2014 (Α’ 155),
στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι
μισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να
έχουν διάρκεια πέραν της 3Ιης.12.2021. Οι
δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Τουρισμού. Εψόσον
συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως
άνω καταλύματα πέραν της 3Ιης.12.2021,
μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων
ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το
καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες
υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και

Τουρισμού, κατόπιν δημοσίευσης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαψέροντος και
κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί
δημοσίων συμβάσεων, η μίσθωση με
απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων
τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του
άρθρου Ι του ν. 4276/2014 (Α’ 155), στο
σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι
μισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να
έχουν διάρκεια πέραν της 3Ιης Οκτωβρίου
2021. Οι δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων
βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Τουρισμού. Εψόσον συνεχίσουν
να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω
καταλύματα πέραν της 3Ιης Οκτωβρίου
2021, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων
ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το
καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες
υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και
αντιμετώπιση του κορωνοϊο ύ ον0-19,
καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού
πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.».



αντιμετώπιση του κορωνοϊού ονι 0-19,
καταβάλλεται από το Υπουργείο
Τουρισμού πρόσθετη οικονομική
αποζημίωση. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν
συναψθεί δυνάμει της υπό στοιχεία
6382/13.4.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδ ιαψέροντος για προσφορά τουριστικών
καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς
μίσθωση για την αντιμετώπιση
ενδεχομένων κρουσμάτων ονι 0-19 (ΑΜ:
90ΔΥ465ΧΘ0-ΟΑΥ) και των οποίων η ισχύς
έληξε την 31η.10.2021, δύνανται, με πράξη
του αρμοδίου οργάνου, να παραταθούν
από τη λήξη τους έως και την 31η.12.2021,
επί τη βάσει της ζήτησης κλινών για τη
διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
κορωνσΙού ςΟνΙο-19 και των στενών
επαψών τους. Οι δαπάνες των μισθώσεων
του προηγούμενου εδαψίου βαρύνουν τον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Τουρισμού.)).

Άρθρο8
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

τραττεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους
χώρους από καταστήματα υγειονομικού

ενδιαψέροντος — Τροποποίηση της παρ. Ι
του άρθρου 65 του ν. 4688/2020

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 65
του ν. 4688/2020 (Α’ 101), περί της ατελούς
παραχώρησης σε καταστήματα
υγε ιονομικού ενδιαψέροντος πρόσθετου
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, ύστερα από αίτηση
και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται
δικαιώματα έτερων δικαιού μενων της
χρήσης αυτού, τροποποιείται, ως προς την
καταληκτική ημερομηνία της
παραχώρησης, και η παρ. Ι του άρθρου 65
διαμορψώνεται ως εξής:

«1. ‘Εως την 31η.12.2021, με απόψαση της
υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι
αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιψύλαξη
του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται
να παραχωρείται ατελώς, πέραν του
αναλογούντος και προβλεπομένου στην
άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου,
πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για

Η παρ. Ι του άρθρου 65 του ν. 4688/2020, η
οποία έχει ως εξής:
«1. ‘Εως την 31η.10.2021, με απόψαση της
υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι
αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιψύλαξη του
ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης, δύναται να
παραχωρείται ατελώς, πέραν του
αναλσγούντσς και προβλεπομένου στην
άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου,
πρόσθετσς κοινόχρηστος χώρος για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος
μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο,
συνεχόμενο ή μη της υψιστάμενης
παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του
ενδιαψερόμενου και υπό την προϋπόθεση,
ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων
δικαιούμενων της χρήσης αυτού.
Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να
εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου
της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός
για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού
τρατιεζσκαθισμάτων που προ βλέπονται στην
ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως
δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την
αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να
υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί
πλατειών, στις οποίες προβάλλονται
καταστήματα υγειονο μικού ενδιαψέροντος,



ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος
μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο,
συνεχόμενο ή μη της υψιστάμενης
παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του
ενδιαψερόμενου και υπό την προϋπόθεση,
ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων
δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμενσς χώρος μπορεί να
εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου
της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός
για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού
τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται
στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και
πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από
την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί
να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου
περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται
καταστήματα υγειονομικού
ενδιαψέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση
χώρου γίνεται κατ’ εψαρμογή της παρ. 5
του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’
171). Προκειμένου περί οδών, η
παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα,
ύστερα από γνώμη της αρμόδιας
Αστυνομικής Αρχής και αψορά το τμήμα
προ των καταστημάτων ή στην προβολή
αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους
χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του
βασιλικού διατάγματος του τετάρτου
εδαψίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη
μόνιμων ή προσωρινών σταθερών
κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση
ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται
σύμψωνα με το άρθρο αυτό.».

η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’
εψαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ.
24.9/20.10.1958 (Α’ 171). Προκειμένου περί
οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει
χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας
Αστυνομικής Αρχής και αψορά το τμήμα προ
των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών.
Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους
ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού
διατάγματος του τετάρτου εδαψίου. Δεν
είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή
προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς
και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που
παραχωρείται σύμψωνα με το άρθρο αυτό.>).
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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ΕίΕΓΤ1ΊΕΚΙΟΛνίΓΞΝΛΚΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΛΤΟΥΣ
Αριθμ. 317/23/2021

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

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου
εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη
χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση
ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία
οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Παρατείνεται, έως την 3111.12.2021 (λήγει την 3Ι’.ΙΟ.2Ο2Ι), η θητεία
των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, στις περιπτώσεις που δεν
πραγματοποιήθηκαν εκλογές ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων, συνεπεία
των μέτρων έναντι του κορωνοϊού (άρθρο 178 του ν.4764/2020).
β. Ορίζεται ότι, η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα
υπηρεσιακά και πειΟαρχικά συμβούλια του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)
και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), που
έχουν εκλεγεί ή εκλέγονται μετά την 3111.12.2020, συνεπεία της πανδημίας του
κορωνοΙού ίΞΟνΙΓ-19, λήγει την 3Γ.12.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου
εκλογής τους.

2. Παρατείνεται, επίσης, έως την 3Γ.12.2021, αντί της, κατά περίπτωση,
ισχύουσας ημερομηνίας λήξης:
- η δυνατότητα συνεδρίασης και η λήψη αποφάσεων με τηλεδιάσκεψη
συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή
οποιασδήποτε νομικής οντότητας,
- η θητεία των: 1) οριζόμενων διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών
καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και
άλλων σωματείων και συλλόγων, αθλητικών ενώσεων και επαγγελματικών
οργανώσεων, ί) Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών
Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της
χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.),
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- η θητεία και το χρονικό διάστημα για ηλεκτρονική εξ αποστάσεως
διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των αναφερόμενων διοικητικών
Οργάνων των συνδικαλιστικών κ.λπ. οργανώσεων,

- η ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
αστικών συνεταιρισμών και η θητεία των διοικητικών και ετιοπτικών
συμβουλίων αστικών συνεταιρισμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

3.α. Επεκτείνεται η δυνατότητα της μίσθωσης και Πέραν της διάρκειας της
τουριστικής περιόδου, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με
απευθείας ανάθεση, κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, για την
κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας σχετικά με την αντιμετώπιση του
κορωνοΙού.

β. Παρατείνεται έως την 3Γ.12.2021, (λήγει την 3Γ.Ι0.2021) η
καταληκτική ημερομηνία του χρόνου διάρκειας των σχετικών μισθώσεων,
ανεξάρτητα εάν έχουν συναφθεί εντός ή εκτός τουριστικής περιόδου.

γ. Καταβάλλεται, από το Υπουργείο Τουρισμού η προβλεπόμενη
πρόσθετη οικονομική αποζημίωση (παρ. Ι άρθρου 121 ν.4790/2021) στους
ιδιοκτήτες των προαναφερόμενων καταλυμάτων, εφόσον συνεχίσουν να
διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 3Ι’.Ι2.2Ο2Ι και μέχρι
τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν ορισθεί για τον
καθένα εξ’ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και
αντιμετώπιση του κορωνοΙού.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, έως και την 3Γ.12.2021 (λήγει την
3Γ.1Ο.2021), της ισχύος των μνημονευομένων συμβάσεων μίσθωσης των
τουριστικών καταλυμάτων του Υπουργείου Τουρισμού, που έχουν συναφθεί
βάσει της ζήτησης κλινών για τη διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
κορωνοΙού ίΞΟΠ-Ι9 και των στενών επαφών τους. Οι δαπάνες των εν λόγω
μισθώσεων βαρύνουν τον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού.

4. Παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 3Γ.12.202Ι, αντί της 31’ίΙ0.2021 που
ισχύει, η προθεσμία της παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων ατελώς στους ενδιαφερόμενους, πέραν του αναλογούντος
και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης.

5. Παρέχεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) να προσφεύγει στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς Προηγούμενη δημοσίευση και να συνάπτει έως την
31η122021 δημόσιες συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής,
συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων, με στόχο την εξυπηρέτηση
αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας
εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»
για το σχολικό έτος 202 1-2022.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης



(νοσοκομεία Ε.Σ.Υ., Ε.ΟΠ.Υ.Υ., ο.τ.α. α’ βαΟμού, ασφαλιστικά ταμεία κ.ά.),
τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Δαπάνη από τη δυνατότητα μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων και
εκτός τουριστικής περιόδου, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας
υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊσύ.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από:
- την καταβολή πρόσθετης οικονομικής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες
των κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον συνεχίσουν να
διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα πέραν της 3Ι.12.2Ο21 και μέχρι
τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν ορισθεί για τον
καθένα εξ’ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και
αντιμετώπιση του κορωνοϊού,
- τη δυνατότητα παράτασης, έως και την 311.12.2021, της ισχύος των
μνημονευόμενων συμβάσεων μίσθωσης των τουριστικών καταλυμάτων του
Υπουργείου Τουρισμού που έχουν συναφθεί βάσει της ζήτησης κλινών για τη
διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοΙού ίΞΟνιΕ-19 και των στενών
επαφών τους,
- τη δυνατότητα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) να συνάπτει, έως την 3Γ.12.2021, με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, δημόσιες συμβάσεις για την
παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων,
για την εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της
πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2021-2022.

3. Απώλεια εσόδων των ο.τ.α. α’ βαθμού από την παραχώρηση ατελώς
πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Το
ύψος της απώλειας των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΚΜΑθΟ
2910.2021 17:32

Ιουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός Πλαισίου
εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών
οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις
για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη από τη δυνατότητα μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων Και εκτός
τουριστικής περιόδου. για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας. που συνδέονται
με την αντιμετώπιση του κορωνοϊσύ.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από:
- την καταβολή πρόσθετης οικονομικής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες των κύριων ή
ιιη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως
άνω καταλύματα πέραν της 31 . 122021 και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών
διαμονής που έχουν ορισθεί για τον καθένα εξ’ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές
για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊσύ.
- τη δυνατότητα παράτασης, έως και την 3 1 . 122021. της ισχύος των μνημονευόμενων
συμβάσεων αίσθωση των τουριστικών καταλυμάτων του Υπουργείου Τουρισιιού που έχουν
συναφθεί βάσει της ζήτησης κλινών για τη διαμονή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορω\/Οϊού
ΓΟνΙΟ-19 και των στενών επαφών τους.
- τη δυνατότητα του Οργανισού Προνσιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλενγύης
ιΟ.Π.ΕΚ.Α.) να συνάπτει, έως την 311ι.12.2021. με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση. δημόσιες συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και
διανομής ζεστών γευμάτων. για την εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών
μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» γιατο σχολικό έτος 2021-2022.

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις νου Κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

3. Απώλεια εσόδων των οτα. α βαθμού από την παραχώρηση ατελώς 7τρόσθετου
κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Το ύψος της απώλειας των εν
λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του προϋπολογισμού των οτα. α’ βαθμού.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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