
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

με τίτλο

<(Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής

και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των

επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις»

Άρθρο Ι

Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές ΝΑΤυιΑ, δασικά

οικοσυστήματα, πάρκα και άλση

1. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, κατά τις ημέρες και στις

περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμψωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης

Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 3

(υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού), δύναται να

εκδίδεται απόψαση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και

οχημάτων, σε περιοχές ΝΑτυΑ, καθώς καισε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα καιάλση, όπως

ορίζονται στις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α’ 289).

2. Η απόφαση της παρ. Ι εκδίδεται από τον οικείο Περιψερειάρχη, ο οποίος δύναται να

μεταβιβάσει την αρμοδιότητα στον οικείο χωρικό Αντιπεριψερειάρχη. Ο οικείος χωρικός

Αντιπεριψερειάρχης συγκαλεί το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), το

οποίο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του κατά τόπο αρμόδιου Διοικητή Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών Νομού (Περιψερειακής Ενότητας) και του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας

Δασικής Υπηρεσίας, εισηγείται περί της αναγκαιότητας επιβολής του μέτρου, είτε για το

σύνολο των περιοχών της παρ. Ι είτε για ορισμένες εξ αυτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το

μικροκλίμα της περιοχής, τη μορψολογία του εδάψους, το είδος και την έκταση της

επαπειλούμενης χλωρίδας και πανίδας.

3. Στην ανωτέρω απόΦαση ορίζεταιτο αναγκαίο χρονικό διάστημα επιβολής του μέτρου και

προσδιορίζονται μέσω επισυναπτόμενης, ως Παράρτημα, ορθοψωτογραψίας τα όρια της

περιοχής στην οποία επιβάλλεταιτο μέτρο της απαγόρευσης.

4. Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης της παρ. Ι επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο

τριακοσίων (300) ευρώ. Αρμόδιες αρχές για τη διασψάλιση εψαρμογής της απόψασης

απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου του πρώτου εδαψίου, ορίζονται τα αρμόδια

όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και

της Δημοτικής Αστυνομίας.

Άρθρο 2

Έκταση εψαρμογής

Η απαγόρευση του άρθρου Ι δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις

περιοχές του άρθρου 1, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή
την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την

επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοψορίας και σε
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τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμψωνα με τις

κε[μενες διατάξεις.

Άρθρο 3

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και των Κατά περίπτωση

συναρμόδιων Υπουργών, που δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εψαρμογή του παρόντος,

δύναται να:

α) συμπληρώνονται ή περιορίζονται οι περιοχές του άρθρου Ι και οι κατηγορίες προσώπων

του άρθρου 2,

β) ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.

2. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών

καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία βεβα[ωσης και είσπραξης του

προστίμου της παρ. 4 του άρθρου Ι και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και

ψύλαξης των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και για την προμήθεια μέσων

ατομικής και συλλογικής προστασίας της ανωνύμου εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε»

και της ανωνύμου εταιρείας «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε».

Για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή.6.2022, η ανώνυμη εταιρεία

Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε και η ανώνυμη εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. δύνανται να

προβαίνουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής

διάταξης της κε[μενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, για την παροχή

υπηρεσιών καθαριότητας, απολύ μανσης, απολύ μανσης με νεψελο ψεκασμό και ψύλαξης

όλων των οχημάτων, υπηρεσιακών και εκτελούντων συγκοινωνιακό έργο, των

αμαξοστάσιων, των κτιρίων, των γραψείων και πάσης Φύσεως εγκαταστάσεων που

υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και για την προμήθεια κάθε ενδεδειγμένου είδους

ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν

μπορείνα υπερβαίνειτους έξι (6) μήνες.

Άρθρο 5

Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα

Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-ΕΦΚΑ)

Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα

Κοινωνικής Ασψάλισης του άρθρου 200 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), περί παράτασης

συμβάσεων καθαριότητας &ΕΦΚΑ, γιατις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθε[οι κατά περίπτωση

διαγωνιστικές διαδικασίες, παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους μέχρι την

ολοκλήρωση των κατά περίπτωση διαγωνιστικών διαδικασιών και, πάντως όχι πέραν της

3Ιης.Ι0.2022, οπότε και λύονται αυτοδίκαια.



Άρθρο ό

Παράταση ισχύος προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Ειδικά για το έτος 2022, η προθεσμία της παρ. Ι του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), ως προς την ισχύ του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’

βαθμού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.5.2022.

Άρθρο 7

Υπαγωγή των συμβάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου — Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 324

ν. 4700/2020

1. Η παρ. 3 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Ν 127) τροποποιείται, προκειμένου να

συμπεριληψθούν στο ρυθμιστικό της πεδίο και οι συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), καθώς και αυτές που

συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και η παρ.

3 διαμορψώνεται ως εξής::

«3. Ειδικά για τις συμβάσεις των παρ. Ι και 2, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς

πόρους, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο του Ταμείου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από πόρους

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν

από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εψόσον η προϋπολογιζόμενη

δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του ψόρου προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό

των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ.».

2. Η παρ. Ι καταλαμβάνει και τις συμβάσεις που έχουν συναψθεί πριν από την έναρξη ισχύος

του παρόντος.
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:
‘Ελενα Ρά7ττη, Νομική Σύμβουλος Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

2131510973,

Χαριτίνη Δέδε, Συνεργάτιδα στο Γραψείο Γενικού Γραμματέα Μεταψορών, 2106508923,

Εμμανουήλ Τσιριμονάκης, Συνεργάτης στο Γραψείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, 2103368353, πυθπουΊΙ.5ΊΓΊπΊοπθπΓιΊ5@π’ιθΊΙ.ςοπΊ

Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός — Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 2131364920,
πΙ.ΙΓοΓιρΊ5γρθ5Γ

Φώτιος Στεψανής, Γραψείο Υπουργού Δικαιοσύνης,

2107709660,

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
ποίουαοούνοιόασικέδιατάειταιολοούενύ

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τομέας νσμοΘέτησης 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 Διακυβέρνηοης, Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ι

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ! ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

με τίτλο
(<Εκσυγχρονισμός του θεσμικού Πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των

τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών
πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις»

Επισπεύδον Υπουργείο

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ5

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρα Ι έως 3: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται το ζήτημα της

έκδοσης απόψασης απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας

προσώπων και οχημάτων σε περιοχές ΝΑτυΑ, καθώς και σε δασικά

οικοσυοτήματα, πάρκα και άλση για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής

πυρκαγιάς, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας,

σύμψωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4

(πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού).

Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί ένα αναγκαίο μέτρο, με το οποίο

επιχειρείται η αντιμετώπιση της αδυναμίας καθαριότητας, απολύμανσης και

ψύλαξης των οχημάτων και εγκαταστάσεων των ανωνύμων εταιρειών Οδικές

Συγκοινωνίες Α.Ε (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) καθώς και

της αδυναμίας άμεσης προμήθειας μέσων ατομικής και συλλογικής προστασίας,

όπως οι μάσκες τύπου ΚΝ95 ή ΕΕΡ2.

Άρθρο 5: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της παράτασης της

ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, για τις οποίες δεν έχουν

ολοκληρωθεί οι κατά περίπτωση διαγωνιστικές διαδικασίες και τις οποίες έχουν

συνάψει οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές διοικητικές μονάδες που υπάγονται στον

Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (-ΕΦΚΑ), καθώς και η Κεντρική

Υπηρεσία του θ-ΕΦ ΚΑ, και των οποίων η ισχύς λήγει σύμψωνα με το άρθρο 200 του

ν. 4855/2021 (Α’ 215).

Άρθρο 6: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρατείνεται έως την 31η,52022 η

διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους των Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.).

Άρθρο 7: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει την ανάγκη σαψέστερης
αποτύπωσης, στην παρ. 3 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), των
εξαιρούμενων περιπτώσεων από τα όρια των παρ. Ι και 2 της ως άνω διάταξης.
Ειδικότερα, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, προβλέπεται ρητώς ότι υπάγονται
στο πεδίο εψαρμογής της παρ. 3 και οι συμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από
πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ.), καθόσον η εν λόγω
χρηματοδότηση δεν πραγματοποιείται επί τη βάσει διμερών συμψωνιών αλλά μιας
συγκεκριμένης νομικής σχέσης μεταξύ των χωρών του Ε.Ο.Χ. και της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης, σε πλήρη στρατηγική συμπόρευση με τις συγχρηματοδοτήσεις από
ενωσιακούς πόρους και υπό τους ίδιους κανόνες αυξημένου ελέγχου και
λογοδοσίας καθ’ όλη την πορεία ανάθεσης και εκτέλεσης των οικείων συμβάσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο, εξαιρούνται των ως άνω ορίων και οι συμβάσεις που συνάπτονται

στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), καθόσον το Τ.Α.Α.

αποτελεί μηχανισμό χρηματοδότησης διαψορετικό μεν σε σχέση με αυτόν των



επενδυτικών και διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, πλην όμως ο

μηχανισμός αυτός ρυθμίζεται κατ’ αρχήν από την ίδια την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, στο

πλαίσιο εψαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 202 1/241.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρα 1 έως 3: Η θέσπιση της δυνατότητας έκδοσης απόψασης απαγόρευσης, κατά

τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμψωνα με τον

Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας

Πολιτικής Προστασίας είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή
κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού), σύμψωνα με τις προϋποθέσεις και τη

διαδικασία που προβλέπεται στη ρύθμιση, καθίσταται αναγκαία προκειμένου να

αυξηθεί ο βαθμός προστασίας των περιοχών ΝΑΤυΑ, των δασικών

οικοσυστημάτων, των πάρκων και άλσεων της χώρας μας και να αποτραπεί ο

αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, καθόσον η διέλευση,

παραμονή και κυκλοψορία προσώπων και οχημάτων στις ανωτέρω περιοχές

συνιστά επιβαρυντικό παράγοντα που αυξάνειτον ως άνω κίνδυνο.

Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απαραίτητη, διότι, μετά τη λήξη των

αντίστοιχων συμβάσεων, δίδεται η δυνατότητα στις Ο.Σ.Υ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. να

αναθέσουν τις αναγκαίες για τη δημόσια υγεία υπηρεσίες καθαριότητας,

απολύμανσης, απολύμανσης με νεψελοψεκασμό και ψύλαξης όλων των οχημάτων

(υπηρεσιακών και εκτελούντων συγκοινωνιακό έργο), των αμαξοστάσιων, των

κτιρίων, των γραψείων και πάσης ψύσεως εγκαταστάσεων που υπάγονται στην

αρμοδιότητα των εταιρειών αυτών, προκειμένου, έως τις 30.6.2022, να συνεχίζεται

η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών απρόσκοπτα. Με δεδομένο, επίσης, ότι είναι σε

εξέλιξη, δυνάμειτου άρθρου 35 του ν. 4903/2022 (Α’ 46), η διαγωνιστική διαδικασία

για την προμήθεια των συσκευών απολύμανσης του εσωτερικού ατμοσψαιρικού

αέρα των μέσων εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου μεταψοράς επιβατών, η

τοποθέτηση των οποίων υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει χρόνο τουλάχιστον έξι (6)

έως οκτώ (8) μηνών, προκύπτει ότι η προτεινόμενη ρύθμιση διασψαλίζει ότι τα

οχήματα συγκοινωνιακού έργου μεταψοράς επιβατών δεν θα παραμένουν

ακάλυπτα από απολυμάνσεις και νεψελοψεκασμούς. Παράλληλα και δεδομένης της

υποχρεωτικότητας χρήσης μασκών ατομικής προστασίας στα μέσα μαζικής

μεταψοράς, κρίνεται απαραίτητη η προτεινόμενη ρύθμιση και για την προμήθεια

των εν λόγω μέσων προστασίας μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.

Άρθρο 5: Η παράταση της ισχύος των συμβάσεων είναι απαραίτητη για την

αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, την υγιεινή και ασψάλεια των κτιρίων

του ε-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που

εκκρεμούν.

Άρθρο 6: Η επιβάρυνση της λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και των

προϋπολογισμών των α.Τ.Α. από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της υγειονομικής

κρίσης του κορωνοϊού ονιο —19 καθιστά επιβεβλημένη τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Ουσιαστικά, με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος στις

οικονομικές υπηρεσίες των δήμων και των περιψερειών για να ολοκληρώσουν τη



λογιστική τακτοποίηση των μητρώων δεσμεύσεων, σύμψωνα με τις οδηγίες των

υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 7: Γιατί προκαλούνται ερμηνευτικές δυσχέρειες από τη μη ρητή πρόβλεψη

των ανωτέρω συναψών και άρα εξαιρούμενων περιπτώσεων, για την Ταυτότητα του

νομικού λόγου.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρα Ι έως 3: ‘Ολες τις πληθυσμιακές ομάδες της χώρας και τη δυνατότητα

πρόσβασής τους στις περιοχές ΝΑΤυιΑ, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα,

πάρκα και άλση της χώρας.

Άρθρο 4: Την Ο.ΣΥ. Α.Ε., τη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., τους παρόχους υπηρεσιών καθαριότητας,

απολύμανσης και ψύλαξης, αλλά και το σύνολο των πολιτών, οι οποίοι κάνουν

χρήση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

Άρθρο 5: Τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (θ-Ε.Φ.Κ.Α.).

Άρθρο 6: Τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Άρθρο 7: Τους Φορείς που συνάπτουν συμβάσεις, είτε στο πλαίσιο του Ταμείου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είτε συγχρηματοδοτούμενες από πόρους του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης

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

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

Άρθρα Ι έως 3: Τα άρθρα 25 και 36 του ν. 998/1979 (Α1 289), το π.δ. 575/1980 (Α’
157).
Άρθρο 4: Το άρθρο εικοστό έκτο της από 14.32020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), η
παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 και το άρθρο
πεντηκοστό έκτο του ν. 4903/2022 (Α’ 46).
Άρθρο 5: Το άρθρο 200 ν. 4855/2021 (Α’215).
Άρθρο 6: παρ. Ι του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,
Α’ 114), παρ. 2 του άρθρου 1 της από 26.8.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 102), που κυρώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), παρ. 2 του άρθρου
τριακοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4683/2020 (Ν 83), άρθρο 243 του ν.
4798/2021 (Α’ 68).

__________

Άρθρο_7:_Η_παρ._3_του_άρθρου_324_του_ν._4700/2020_(Α’_127).

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Οι ρυθμίσεις αψορούν αψενός ζητήματα που απαιτούν
ι) με αλλαγη προεδρικου , , , ,

διατάγματος,
τροποπο ιηση υψιοταμενων τυπικων νομων, αψετερου
θεματα για τα οποια δεν υπαρχει νομοθετικη

υπουργικης αποψασης
εξουσιοδοτηση.



ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
συ μτιεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
της δυνατότητας νέας δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας. Απαιτείται νομοθετική
προσέγγισης της ρύθμιση.
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Τα υπό ρύθμιση ζητήματα δεν ανάγονται στην
περισσότερων ανεπάρκεια ανθρώπινων και υλικών πόρων.
ανθρώπινων και
υλικών_πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

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

ι:ι π π π

__ __

ίτΙ
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8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρα Ι έως 3: Βραχυπρόθεσμος άσο και

μακροιτρόθεσμος στόχος των προτεινόμενων

ρυθμίσεων είναι η αποτροπή κινδύνου

πρόκλησης δασικών πυρκαγιών, κατά τις

ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης

επικινδυνότητας, σύμψωνα με τον Ημερήσιο

Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4

(πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση

συναγερμού), μέσω της απαγόρευσης

διέλευσης, παραμονής και κυκλοψορίας

προσώπων και οχημάτων σε περιοχές

ΝΑτυΑ, καθώς και σε δασικά

οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

Άρθρο 4: Η δυνατότητα απευθείας σύναψης

συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών
1) βραχυπροθεσμοι:

καθαριοτητας, απολυμανσης, απολυμανσης

με νεψελοψεκασμό και ψύλαξης των

οχημάτων και εγκαταστάσεων των ανωνύμων

εταιρειών Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., καθώς και

προμήθειας μέσων ατομικής και συλλογικής

προστασίας.

Άρθρο 5: Η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών

καθαριότητας στα κτίρια του Ηλεκτρονικού

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (-
Ε.Φ.Κ.Α.).

Άρθρο 6: Η διασψάλιση της ομαλής και

απράσκοπτης λειτο υ ργίας των Ο.Τ.Α..

Άρθρο 7: Η συμπερίληψη των

συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων από

πόρους του Ε.Ο.Χ. και αυτών που συνάπτονται

στο πλαίσιο του Τ.Α.Α. στις περιπτώσεις της

______________________________

παρ. 3 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020.

Άρθρο 4: Η διασψάλιση της συνεχούς και

απρόσκοπτης εξυπηρέτησης του επιβατικού

1) μακροπρόθεσμοι: κοινού, η διασψάλιση της δημόσιας υγείας και

η προστασία της δημόσιας περιουσίας και του

δημοσίου συμψέροντος.



Άρθρο 5: Η εύρυθμη λειτουργία των

υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα

Κοινωνικής Ασψάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.) και η

προστασία της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 6: 0 σεβασμός της αρχής της χρηστής

και αποτελεσματικής διοίκησης και η ενίσχυση

της ασψάλειας δικαίου.

Άρθρο 7: Η σαψέστερη αποτύπωση των

εξαιρούμενων περιπτώσεων από τα όρια των

παρ. 1 και 2 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020.

9
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης6

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος
Ι Με την παρ. Ι θεσπίζεται η δυνατότητα έκδοσης απόψασης

απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοψορίας

προσώπων και οχημάτων σε περιοχές ΝΑΤυΕΑ, καθώς και σε

δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση για την αποτροπή

κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, κατά τις ημέρες και

στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμψωνα με τον

Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 3

(υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5

(κατάσταση συναγερμού). Μετην παρ. 2 προβλέπεται η σχετική

διαδικασία έκδοσης της απόψασης απαγόρευσης. Με την παρ.

3 ορίζονται οι λεπτομέρειες της απόψασης απαγόρευσης που

αψορούν το αναγκαίο χρονικό διάστημα επιβολής του μέτρου

και τα όρια της περιοχής στην οποία επιβάλλεται. Με την παρ.

4 προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου τριακοσίων

(300) ευρώ για κάθε παράβαση της απαγόρευσης και οι

________________

αρμόδιες αρχές ελέγχου.

2 Με το άρθρο 2 σκοπείται η οριοθέτηση της έκτασης εψαρμογής

της απόψασης απαγόρευσης εξαιρώντας πρόσωπα που

κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές του άρθρου 1,

αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία

ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται

εντός του οδικού δικτύου με την επιψύλαξη της δυνατότητας

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοιτοιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
και της ΕΛΣΤΑΤ

Λλ.



επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοψορίας και σε

Τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια

όργανα, σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3 Με την παρ. Ι προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των

Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη,

Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών,

που δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εψαρμογή της ρύθμισης,

με την οποία συμπληρώνονται ή περιορίζονται οι περιοχές του

άρθρου Ι και οι κατηγορίες προσώπων του άρθρου 2 και

ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή

του παρόντος. Με την παρ. 2 προβλέπεται η έκδοση κοινής

απόψασης των Υπουργών Οικονομικών, Κλιματικής Κρίσης και

Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών με την οποία θα

καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία

βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου και κάθε άλλο

αναγκαίο θέμα.

4 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η πρόβλεψη, για

λόγους δημόσιας υγείας, της εξαιρετικής δυνατότητας

προσψυγής στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και ψύλαξης

των κτιρίων και εγκαταστάσεων των εταιρειών Ο.ΣΥ Α.Ε. και

ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. για περιορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί

να υπερβαίνει την 30ή.6.2022. Επιδιώκεται επίσης η αναγκαία

ρύθμιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω

ψορείς, εξαιτίας των καθυστερήσεων της περάτωσης των

διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια των συσκευών

απολύμανσης και τη συνακόλουθη αναγκαία εγκατάστασή

τους, σύμψωνα με το άρθρο 35 του ν. 4903/2022 (Α’ 46), αλλά

και η προμήθεια μέσων ατομικής και συλλογικής Προστασίας,

προκειμένου να διασψαλιστούν η δημόσια υγεία και

περιουσία.

5 Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνονται αυτοδίκαια από

τη λήξη τους και. σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η.Ι0.2022,

οπότε λύονται αυτοδίκαια, οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

καθαριότητας με αναδόχους για τις οποίες δεν έχουν

ολοκληρωθεί οι κατά περίπτωση διαγωνιστικές διαδικασίες και

τις οποίες έχουν συνάψει οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές

διοικητικές μονάδες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα

Κοινωνικής Ασψάλισης (θ-Ε.Φ.Κ.Α.), καθώς και η Κεντρική

Υπηρεσία. Η ρύθμιση είναι αναγκαία λόγω της επιτακτικής

ανάγκης για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

και τήρησης των μέτρων υγιεινής και ασψάλειας στα κτίρια του



θ-ΕΦΚΑ, ζήτημα που άπτεται της δημόσιας υγείας. Οι εν λόγω

συμβάσεις είναι αντικείμενο διαγωνιστικών διαδικασιών σε

τμήματα για τις δώδεκα (12) Περιψερειακές Υπηρεσίες

Συντονισμού και Υποστήριξης του οργανισμού, η ολοκλήρωση

των οποίων έχει καθυστερήσει λόγω δικαστικών εμπλοκών, η

διάρκεια των οποίων δεν μπορούσε να έχει προβλεψθεί από τις

αναθέτουσες αρχές. Συγκεκριμένα, οι διαγωνισμοί βρίσκονται

στο στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου και στην

πλειοψηψία αυτών εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών

Εψετείων προσψυγές κατά των σχετικών αποψάσεων και, σε

κάθε περίπτωση, δεν έχει ολοκληρωθεί ως προς αυτές ο

προσυ μβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ό Με την προτεινόμενη ρύθμιση, λόγω των συνεχιζόμενων

συνεπειών της ιτανδημίας του κορωνοΙού ονιο — 19,

παρατείνεται ως την 31η.5.2022 η διάρκεια ισχύος του

προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους των ΟΤΑ.,

προκειμένου να καταστεί εψικτή η απρόσκοπτη λειτουργία

(μικρού αριθμού) ΟΤΑ. α’ βαθμού καιτων νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου, ιδρυμάτων και συνδέσμων αυτών.

7 Η σαψέστερη αποτύπωση των εξαιρούμενων περιπτώσεων από

τα όρια των παρ. Ι και 2 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Α’

127), μέσω της ρητής συμπερίληψης των

συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων από πόρους του Ε.Ο.Χ.

και αυτών που συνάπτονται στο πλαίσιο του Τ.Α.Α. στις

εξαιρούμενες περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 324 του ν.

_________________

4700/2020.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΆ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αύξηση εσόδων Χ Χ

ΟΦΕΛΗ
ΆΜΕΣΑ Μείωση δαπανών Χ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση

χρόνου



Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Μεγαλύτερη
αττοδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα
Χ

Άλλο

Βελτίωση

παρεχό μενων
υπηρεσιών

Χ Χ Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

Ι δια4άνεια θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Το όψελος από τις ρυθμίσεις των άρθρων Ι έως 3 είναι η ενίσχυση της προστασίας των περιοχών ΝΑΤυΙΑ, των

δασικών οικοσυστημάτων, των πάρκων καιτων άλσεων της χώρας από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 4 και του άρθρου 5 διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της

απολύμανσης και καθαριότητας και εν γένει λειτουργίας των ψορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου καθώς

και στα κτίρια του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α.), αντίστοιχα, με όψελος για

τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, την προστασία της δημόσιας υγείας και της δημόσιας περιουσίας.

Με τη διάταξη του άρθρου 7 αποκαθίσταται η ασψάλεια δικαίου ως προς το Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 324

παρ. 3 του ν. 4700/2020.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

Ο Ί ΚΟΝ ΟΜΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υποδομή /
εξοπλισμός

κοΣτοΣ
ΡΥΟΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήεις /
κινητικότητα

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο



ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και

λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Κόστος
συ μμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Δεν προκαλείται κόστος από την ιτρΟωθούμενη ρύθμιση.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙ ΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική

εψαρμογή

Ανάδειξη

καλών
Τιρακτικών
κατά την

υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση

διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Αναγνώριση /
εντοτιισμός

κινδύνου

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων
στους στόχουςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙ ΝΔΥΝΩ Ν Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

Άλλο



Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:

Δεν αναμένονται κίνδυνοι, διότι σι ιτροτεινόμενες ρυθμίσεις ιδίως των άρθρων Ι έως 3 αποσκοπούν στην

αντιμετώπιση κινδύνων και απειλών για το ψυσικό περιβάλλον σε όλη την Επικράτεια, ενώ με τα άρθρα 4 και

5 διασψαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της απολύμανσης και καθαριότητας και εν γένει λειτουργίας των

Φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του

αντίστοιχα. Περαιτέρω, το άρθρο 7 εξασψαλίζει την ενιαία ρύθμιση κατηγοριών συγχρηματοδοτούμενων

έργων ως προς τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον ιτροσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).

21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Δεν υψίστανται εν προκειμένω τέτοια στοιχεία.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

παρ. 3 άρθρου 21, παρ. Ι άρθρου 24, άρθρο 98, άρθρο 102

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο

Π (συμπεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Π

Οδηγία

Π

Απόψαση

Π

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

Π των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Π
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

Π (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

Π
(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου

Π
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Π Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή

Π διαιτητικά όργανα

Διατάξεις αξιολοούμενη ς ρύι9μισης

Άρθρο 7

Υπαγωγή των συμβάσεων

Ταμείου Ανάκαμψης

Ανθεκτικότητας

και αυτών που

συγχρηματοδοτούνται από πόρους

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου στον προσυμβατικό έλεγχο

του Ελεγκτικού Συνεδρίου —

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 324 ν.

4700/2020

1. Η παρ. 3 του άρθρου 324 του ν.

4700/2020 (Α’ 127) τροποποιείται,

προκειμένου να συμπεριληψθούν

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 324 του ν. 4700/2020 (Α’ 127)

Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο

1. Στις συμβάσεις έργων, προμηθειών

και υπηρεσιών, καθώς και στις

συμβάσεις αγοράς ακινήτων, που

συνάπτονται από το Δημόσιο, τους

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και

τα νομικά τους πρόσωπα, τα λοιπά

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και

τις δημόσιες επιχειρήσεις ή
οργανισμούς, η προϋπολογιζόμενη

δαπάνη των οποίων υπερβαίνειτο ποσό

του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00)

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

του

και



στο ρυθμιστικό της ιτεδίο και σι

συμβάσεις που συνάπτονται στο

πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και.

Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), καθώς και

αυτές που συγχρηματοδοτούνται

από πόρους του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και η

παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής::

«3. Ειδικάγιατιςσυμβάσειςτωνπαρ.

Ι και 2, που συγχρηματοδοτούνται

από ενωσιακούς πόρους,

συμπεριλαμβανομένων των

συμβάσεων που συνάπτονται στο

πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας, καθώς και αυτών

που συγχρηματοδοτούνται από

πόρους του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου, διενεργείται

υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας

πριν από τη σύναψή τους από

Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

εψόσον η προϋπολογιζόμενη

δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου

του ψόρου προστιθέμενης αξίας,

υπερβαίνει το ποσό των πέντε

εκατομμυρίων (5.000.000,00)

ε υ ρώ. ».

2. Η παρ. Ι καταλαμβάνει και τις

συμβάσεις που έχουν συναψθεί πριν

από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ψόρου προστιθέμενης αξίας,

διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος

νομιμότητας, πριν από τη σύναψή τους

από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού

Συνεδρίου.

2. Στις συμβάσεις έργων, προμηθειών

και υπηρεσιών, καθώς και στις

συμβάσεις αγοράς ακινήτων, που

συνάπτονται από το Δημόσιο, τους

οργανισμούςτοπικής αυτοδιοίκησης και

τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και τα

λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου

δικαίου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη

των οποίων υπερβαίνει το ποσό των

τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00)

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του

φόρου προστιθέμενης αξίας, και μέχρι

το όριο της παρ. 1, διενεργείται

υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν

από τη σύναψή τους από τον Επίτροπο

του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι

αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο

των λογαριασμών των υπηρεσιών ή
ψορέων αυτών.

3. Ειδικά για τις συμβάσεις των παρ. Ι

και 2, που συγχρηματοδοτούνται από

ενωσιακούς πόρους, διενεργείται

υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν

από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του

Ελεγκτικού Συνεδρίου, εψόσον η

προϋπολογιζόμενη δαπάνη, μη

συμπεριλαμβανομένου του φόρου

προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το

ποσό των πέντε εκατομμυρίων

(5.000.000,00) ευρώ.

4. Στον έλεγχο των

συμπεριλαμβάνονται:

παρ. Ι έως 3

(α) οι προγραμματικές συμβάσεις για τη

μελέτη και την εκτέλεση έργων, την

εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων,

καθώς και για την παροχή υπηρεσιών

43.



και την υλοποίηση προμηθειών κάθε

είδους, εψόσον ο προϋπολογισμός των

συμβάσεων αυτών υπερβαίνει τα

αντιστοίχως προβλεπόμενα όρια,

(β) τα δυναμικά συστήματα αγορών,

σύμψωνα μετην παρ. 11 του άρθρου 33

και την παρ. 11 του άρθρου 270 του ν.

4412/2016 (Α’ 147),

(γ) οι συμψωνίες πλαίσιο και οι

εκτελεοτικές αυτών συμβάσεις,

σύμψωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39

και την παρ. 3 του άρθρου 273 του ν.

4412/2016,

(δ) οι συμβάσεις έργων, προμηθειών και

υπηρεσιών στους Τομείς της άμυνας και

της ασψάλειας, που διέπονται από τον

ν. 3978/2011 (Α’ 137), των οποίων η

προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει

τα όρια της παρ. 1 του παρόντος

άρθρου, με εξαίρεση τις συμβάσεις των

περ. α’, β’, γ’, οτ’, ζ’ και 8’ του άρθρου 17

του ως άνω νόμου,

(ε) οι συμβάσεις αξιοποίησης των

περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

Δημοσίου και των εταιρειών, των

οποίων το μετοχικό κεψάλαιο ανήκει εξ

ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο Ταμείο,

εψόσον το τίμημα ή το αντάλλαγμα της

αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό του

ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00)

ευρώ, εψαρμοζόμενων κατά τα λοιπά

όσων ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου

9 του ν. 3986/2011 (Α’ 152),

(στ) οι συμβάσεις που συνάπτει το

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με

την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο»

(πρώην Ειδικό Ταμείο Εψαρμογής

Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών

Σχεδίων), με δικαιούχους για την



εκτέλεση χρηματοδοτικών

προγραμμάτων, των οποίων η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει

τα όρια των παρ. Ι και 2,

(ζ) σι συμβάσεις εκπόνησης μελετών και

εκτέλεσης έργων, καθώς και των

συναψών προμηθειών και εργασιών,

που συνάπτει η ανώνυμη εταιρεία με

την επωνυμία «Πρόγραμμα Ήλιος

Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Ηλιακής

Ενέργειας» ή εταιρείες των οποίων το

μετοχικό κεψάλαιο ανήκει εξ

ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα σε αυτή,

των οποίων η προϋπολογιζόμενη

δαπάνη υπερβαίνει τα όρια των παρ. Ι

και 2.

5. Σεπροσυμβατικό έλεγχο υπάγονταιοι

τροποποιήσεις των συμβάσεων των

παρ. Ι έως και 4 όταν:

α) η αρχική σύμβαση υποβλήθηκε σε

έλεγχο, εψόσον η τροποποίηση είναι

ου σιώδ ης,

β) η αρχική σύμβαση δεν υποβλήθηκε

σε έλεγχο λόγω ποσού, εψόσον με την

τροποποίηση προσαυξάνεται το

οικονομικό αντικείμενο, ώστε η

προκύπτουσα συνολική δαπάνη της

σύμβασης υπερβαίνειτο όριο των παρ.1

και 2.

6. 0 αρμόδιος υπουργός ή ψορέας

μπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου

νομιμότητας και για επιμέρους ψάσεις

της σχετικής διαδικασίας που

προηγούνται της σύναψης της

___________ ________________________________

υποκείμενης σε έλεγχο σύμβασης.

30. Κατάργηση διατάξεων



Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης
καταργούμενες διατάξεις

ιτον προόλέπουν κατάργηση

Δεν βρίσκει εψαρμογή Δεν βρίσκει εΦαρμογή

Η. Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Άρθρο Ι παρ. 2 Υπουργείο Εσωτερικών, ‘Εκδοση απόψασης του οικείου

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιψερειάρχη ή χωρικού

Αντιπεριψερειάρχη.

Εισήγηση του Προϊσταμένου της

κατά τόπο αρμόδιας Δασικής

Υπηρεσίας.

Άρθρο Ι παρ. 4 Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Επιβολή διοικητικού προστίμου.

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Αρμόδιες αρχές για τη

Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο διασψάλιση της εψαρμογής του

Εσωτερικών. μέτρου και τη βεβαίωση του

προστίμου ορίζονται τα αρμόδια

όργανα της Ελληνικής

Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού

Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας

και της Δημοτικής Αστυνομίας.

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή
επισπεύδον

Υπουργείο

υπηρεσία

Χρονοδιάγραμμα

(ενδεικτική

αποκλειστική

προ&σμία)

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων/υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη

αξιολογούμενης

ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία —

Συναρμόδιες υπηρεσίες / Φορείς
Αντικείμενο συναρμοδιότητας

32.

Εξουσιοδοτική
Είδος πράξης

διάταξη η
Αντικείμενο

η

Άρθρο 3 παρ. Κοινή Υπουργική Υπουργείο Καθορισμός Εντός μηνός από τη

1 Απόψαση Κλιματικής πεδίου δημοσίευση.

Κρίσης και εψαρμογής του

Πολιτικής μέτρου της

Προστασίας απαγόρευσης

κυκλοψορίας και



κάθε άλλη

αναγκαία

λεπτομέρεια.

(Δυνητική

έκδοση της

Κ.Υ.Α.)

Άρθρο 3 παρ. Κοινή υπουργική Υπουργείο Καθορισμός Εντός

2 απόψαση Κλιματικής όρων της δεκαπενθημέρου

Κρίσης και διαδικασίας από τη δημοσίευση.

Πολιτικής βεβαίωοης και

Προστασίας είσπραξης του

προστίμου

παράβασης του

μέτρου της

απαγόρευσης

κυ κλοψορίας



Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη
δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών
ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις»

Λ. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Θεσπίζονται μέτρα προστασίας από πυρκαγιές των μνημονευόμενων
περιοχών και συγκεκριμένα:

α. Επιτρέπεται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η απαγόρευση
διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές
ΝΑΤυΚΑ, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, για την
αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τις ημέρες που ο δείκτης
επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 3, 4 και .

Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται το αναγκαίο χρονικό διάστημα
καθώς και τα όρια της περιοχής στην οποία επιβάλλεται η απαγόρευση.

β. Προβλέπεται η επιβολή, από τις οριζόμενες αρμόδιες αρχές, διοικητικού
προστίμου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, για κάθε παράβαση της
προαναφερόμενης απαγόρευσης.

γ. Καθορίζεται η έκταση εφαρμογής της ανωτέρω απαγόρευσης και τα
πρόσωπα που εξαιρούνται απ’ αυτή.

δ. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή των
προαναφερόμενων διατάξεων (ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία
βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, κ.λπ.).

2. Παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες Οδικές Συγκοινωνίες
Α.Ε. και Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί
να υπερβαίνει την 30τ16.2022, να προβαίνουν στη διαδικασία της απευθείας

Ι
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ανάθεσης, κατά τιαρέκκλιση των κείμενων περί δημοσίων συμβάσεων
διατάξεων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και
φύλαξης όλων των οχημάτων, υπηρεσιακών και εκτελούντων συγκοινωνιακό
έργο, των αμαξοστάσιων, των κτιρίων, των γραφείων και πάσης φύσεως
εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους καθώς και για
την προμήθεια κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου
συλλογικής προστασίας. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται
κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

3. Παρατείνονται από τη λήξη τους και μέχρι την ολοκλήρωση των εν
εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών και όχι Πέραν της 31.10.2Ο22, οπότε και
λύονται αυτοδίκαια, οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α.) του
άρθρου 200 ν. 4855/202 1.

4. Παρατείνεται από τη λήξη της (31.3.2022), έως την 3Γ1.5.2022, η ισχύς
του προϋπολογισμού των ο.τ.α. α’ βαθμού οικονομικού έτους 2021, για τη
διενέργεια συγκεκριμένων πληρωμών [υποχρεωτικών δαπανών, (έξοδα
παράστασης αιρετών, μισθοδοσία προσωπικού, μισθώ ματα, τοκοχρεολύσια
δανείων κ.λπ.) καθώς και δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς].

5. Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και οι συμβάσεις
αγοράς ακινήτων που συνάπτονται από το Δημόσιο, τους ο.τ.α. και τα νομικά
τους πρόσωπα, τα ν.π.δ.δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι
οποίες συνάπτονται στο Πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(ΤΑΛ) καθώς και αυτές που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, (Ε.Ο.Χ.) , συμπεριλαμβανομένων και όσων
έχουν ήδη συναφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων,
εφόσον ο προϋπολογισμός τους, εκτός Φ.Π.Α., υπερβαίνει το ποσό των
5.000.000 ευρώ, υπάγονται ρητά στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (άρθρο 324 του ν.4700/2020).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
[ο.τ. α, Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (α-Ε .Φ. Κ.Α.),
Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε., Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.], τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Δαπάνη του προϋπολογισμού του -Ε.Φ.Κ.Α., για το τρέχον οικονομικό
έτος, ποσού 985 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή του αναλογούντος
τιμήματος λόγω της παράτασης έως 31/10/2022 της ισχύος των αναφερομένων
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

2. Δαπάνη του προϋπολογισμού των ανωνύμων εταιρειών Οδικές
Συγκοινωνίες Α.Ε και Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., από την κάλυψη του

2

2ζι



κόστους των συναπτομένων έως την 3Ο.6.2Ο22, συμβάσεων εξάμηνης
διάρκειας, με απευθείας ανάθεση, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας,
απολύμανσης και φύλαξης των οχημάτων, των αμαξοστάσιων, των κτιρίων και
λοιπών εγκαταστάσεών τους καθώς και για την προμήθεια ειδών ατομικής
υγιεινής ή μέσων συλλογικής προστασίας. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και διάρκεια συναπτομένων
συμβάσεων κ.λπ.).

3. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του
προϋπολογισμού των οικείων ο.τ.α., κατά περίπτωση, από την είσπραξη του
επιβαλλόμενου προστίμου, ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, στους παραβάτες
των προτεινομένων ρυθμίσεων σχετικά με την απαγόρευση της Κυκλοφορίας
στις οριζόμενες περιοχές για την αποφυγή πυρκαγιάς τις ημέρες υψηλής
επικινδυνότητας.

Αθήνα, 18 Ατιριλίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΚΜΑΟΟ
Ι.Ο42Ο22 20:52

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου
για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών
ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας. προκαλούνται επί
του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης [(Ηλεκτρονικός
Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (-Ε.Φ.Κ.Α.), Οδικές Συγκοινωνίες
Α.Ε., Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.]. τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Δαπάνη του προϋπολογισμού του -Ε.Φ.Κ.Α., για το τρέχον οικονομικό
έτος. ποσού 985 χιλ. ευρώ Περίπου. από την καταβολή του αναλογούντος
τιμήματος λόγω της παράτασης έως 3 1/10/2022 της ισχύος των αναφερομένων
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

2. Δαπάνη του προϋπολογισμού των ανωνύμων εταιρειών Οδικές
Συγκοινωνίες Α.Ε και Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., από την κάλυψη του
κόστους των συναπτομένων έως την 30η62022, συμβάσεων εξάμηνης
διάρκειας. με απευθείας ανάθεση, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας,
απολύμανσης και φύλαξης των οχημάτων, των αμαξοστάσιων, των κτιρίων και
λοιπών εγκαταστάσεών τους καθώς και για την προμήθεια ειδών ατομικής
υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και διάρκεια συναπτομένων
συμβάσεων κ.λπ.).

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού των προαναφερόμενων φορέων, κατά περίπτωση.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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