ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών
και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως
κατεπείγον από την Κυβέρνηση, του εν λόγω χαρακτηρισµού γενοµένου,
κατά πλειοψηφίαν, αποδεκτού από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, (άρθρο 76 παρ. 4 του Συντάγµατος και άρθρο 109 παρ. 2
του Κανονισµού της Βουλής, αντιστοίχως), όπως διαµορφώθηκε κατά την επεξεργασία του από την ως άνω Διαρκή Επιτροπή, αποτελείται από έξι (6)
Κεφάλαια και δεκαεννέα (19) άρθρα, και περιλαµβάνει διατάξεις αρµοδιότητας των Υπουργείων Υποδοµών και Μεταφορών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τουρισµού, Εσωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Προστασίας του Πολίτη.
Με το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1-5) υπό τον τίτλο «Διατάξεις του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών» καθορίζεται εκ νέου το πλαίσιο χορήγησης και
ανανέωσης αδειών οδήγησης οχηµάτων. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, δύο (2) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, καταργούνται οι
διατάξεις του ν. 4599/2019 «Δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων,
άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» διά των ο-
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ποίων θεσπίσθηκε νέο πλαίσιο διεξαγωγής των δοκιµασιών προσόντων και
συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών. Η ως άνω δοκιµασία θα διενεργείται
πλέον συµφώνως προς τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος 51/2012
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης
Νοεµβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) "για την τροποποίηση της οδηγίας
2005/36/ΕΚ σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων
(ΕΕ L 255, σ. 22) και του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1024/2012 σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία µέσω του συστήµατος πληροφόρησης της εσωτερικής
αγοράς ('κανονισµός ΙΜΙ', ΕΕ L 316, σ. 1)" και τροποποίηση του π.δ. 38/2010
(Α' 78)», και της απόφασης του Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων 50984/7947/2013 (Φ.Ε.Κ. Β' 3056/2013) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων», όπως τροποποιούνται διά του παρόντος. Περαιτέρω, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των υπαλλήλων - εξεταστών στις εν
λόγω δοκιµασίες και θεσπίζεται η καταβολή, από 1ης Νοεµβρίου 2019, µηνιαίας αποζηµίωσης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ στους υπαλλήλους
- εξεταστές οι οποίοι συµµετέχουν στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών για το έργο το οποίο εκτελείται µετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου
εργασίας των δηµοσίων υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις (5 αντί 6
συµµετοχές του υπαλλήλου - εξεταστή, µηνιαίως, στις ως άνω δοκιµασίες
κ.λπ.). Τέλος, ορίζεται ότι έναν (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος,
το έργο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών
και οδηγών θα διενεργείται από δύο (2) υπαλλήλους - εξεταστές, ενώ έως
και την 30ή Απριλίου 2020 είναι δυνατόν να διενεργείται από έναν εξεταστή
µε αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη (άρθρο 1). Εξ άλλου,
προβλέπεται η σύσταση επιτροπής για την αναµόρφωση του πλαισίου που
διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη
χορήγηση αδειών οδήγησης µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και Υποδοµών (άρθρο 2). Επίσης, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η
σύσταση Δευτεροβάθµιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.) στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των
Περιφερειών της χώρας για την ιατρική εξέταση των υποψήφίων οδηγών και
οδηγών, και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση των σχετικών θεµάτων µε κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-
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δύσεων και Υποδοµών και Μεταφορών, και των Υπουργών Οικονοµικών και
Υποδοµών και Μεταφορών. Τέλος, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το ποσό που καταβάλλεται από υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς για ιατρική εξέταση από Δ.Ι.Ε., και προβλέπεται ότι έως την έναρξη λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.
οι ιατρικές εξετάσεις θα διενεργούνται συµφώνως προς τα οριζόµενα στο
π.δ. 51/2012 (άρθρο 3). Τροποποιείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας όσον
αφορά την καθολική απαγόρευση κίνησης των οριζόµενων τετράτροχων µοτοσικλετών (µε κινητήρα εσωτερικής καύσης και κυλινδρισµό έως 125 κυβικά εκατοστά) σε ασφαλτοστρωµένες οδούς και χώρους όπου εφαρµόζεται ο
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και τη δυνατότητα οδήγησης οχηµάτων ειδικής κατηγορίας (ειδικοί ελκυστήρες, µηχανήµατα έργων – µετατοπιστικά βαρέων αντικειµένων) τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικώς εντός εγκαταστάσεων λιµένων. Περαιτέρω, καταργείται η υποχρεωτική επανεξέταση, εκ του ορίου ηλικίας, των κατόχων αδειών οδήγησης οι οποίοι επιθυµούν
να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους, και καθορίζεται εκ νέου το πλαίσιο των κυρώσεων που επιβάλλονται σε ιατρούς, οι οποίοι κρίνουν ως ικανό
υποψήφιο οδηγό ή οδηγό ο οποίος δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες
προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας (άρθρο 4). Τέλος, ορίζεται ότι έως την 31η Οκτωβρίου 2019 συνεχίζεται η καταβολή της υφιστάµενης µηνιαίας αποζηµίωσης στους υπαλλήλους - εξεταστές και στα ελεγκτικά όργανα συµφώνως προς τις ισχύουσες έως σήµερα διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4599/2019, και ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος (άρθρο 5).
Με το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρο 6) υπό τον τίτλο «Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών» τροποποιείται το άρθρο 121 του τελωνειακού κώδικα (ν. 2960/2001) και παρατείνεται η προθεσµία εντός της οποίας οι τιµές
της εκπεµπόµενης µάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 των οχηµάτων σχετικώς µε το τέλος ταξινόµησης λαµβάνονται υπόψη βάσει του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης (NEDC). Από 01.03.2020, οι ίδιες τιµές θα λαµβάνονται υπόψη στην παγκοσµίως εναρµονισµένη διαδικασία δοκιµής ελαφρών
οχηµάτων (WLTP). Περαιτέρω, εισάγεται νέα παράγραφος στο ανωτέρω άρθρο, δυνάµει της οποίας, οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης για επιβατικά αυτοκίνητα της δασµολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας που έχουν κοµισθεί ή θα κοµισθούν στη χώρα µας µέχρι
31.08.2019, δεν αυξάνονται κατά 50%, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αµέσως προηγούµε-
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νου από το ισχύον, ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro) και υπό ειδικότερες προϋποθέσεις. Αντιστοίχως, για την
ίδια κατηγορία επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν κοµισθεί ή θα κοµισθούν
στη χώρα µας µέχρι 29.02.2020, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις
προδιαγραφές του αµέσως προηγούµενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόµηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro), οι συντελεστές
του τέλους ταξινόµησης αυξάνονται κατά 50% (αντί 200%).
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 7-9) υπό τον τίτλο «Διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου
Τουρισµού» ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την επιβολή και τον υπολογισµό του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων
(Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις
κατηγορίες δικαιούχων µειωµένων χρεώσεων Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. Μεταξύ άλλων,
ορίζεται ότι από 01.01.2019 επιβάλλεται, µε υπουργικές αποφάσεις, σε όλες
τις κατηγορίες καταναλωτών ενιαία χρέωση Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επί της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστηµα και παρέχεται
εξουσιοδότηση για τον καθορισµό των κατηγοριών καταναλωτών που είναι
δικαιούχοι µειωµένων χρεώσεων Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ., των ποσοστών µείωσης σε
σχέση µε τη Χρέωση Βάσης (ΧΒ) ανά κατηγορία δικαιούχων, της διαδικασίας
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων µειωµένης χρέωσης, της διαδικασίας ελέγχου των κριτηρίων της ως άνω υπαγωγής και των
σχετικών θεµάτων (άρθρο 7). Περαιτέρω, παρατείνεται η καταληκτική προθεσµία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου των δασικών
χαρτών σε περιοχές όπου οι δασικοί χάρτες έχουν αναρτηθεί από την
19.10.2018 έως και την 01.03.2019 (άρθρο 8), όπως και η προθεσµία για την
προσκόµιση από υφιστάµενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) στην αρµόδια υπηρεσία για τη
χορήγηση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) (άρθρο 9).
Με το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 10-15) υπό τον τίτλο «Διατάξεις Υπουργείου
Εσωτερικών» ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, θέµατα αρµοδιότητας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 10
α) καταργείται η έννοµη συνέπεια της αυτοδίκαιης έκπτωσης αντιδηµάρχου
από το αξίωµά του σε περίπτωση που αυτός ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί
από την παράταξή του, β) τροποποιείται η συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και γ) ανατίθεται στις Οικονοµικές Επιτροπές των Δήµων και των Περιφερειών η αρ-
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µοδιότητα της τροποποίησης του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων, συµφώνως προς τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Διά του
άρθρου 11 τροποποιείται ο κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων και ορίζεται ότι
δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη µεταδηµότευση
των εν ενεργεία βουλευτών για την κτήση δηµοτικότητας σε δήµο της εκλογικής τους περιφέρειας. Το άρθρο 12 καθιερώνει την υποχρέωση δηµοσίευσης στο πρόγραµµα Διαύγεια των πράξεων ορισµού των προέδρων και αντιπροέδρων των δηµοτικών ιδρυµάτων. Διά του άρθρου 13 εισάγονται ρυθµίσεις σχετικές µε τον καθορισµό του ύψους και τη διαδικασία καταβολής του
αντισταθµιστικού οφέλους που υποχρεούνται να αποδίδουν οι Φορείς Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων στους Δήµους. Με το άρθρο 14 ανατίθεται
στις Οικονοµικές Επιτροπές των Δήµων και των Περιφερειών η αρµοδιότητα
έγκρισης των αποφάσεων του Δηµάρχου ή του Περιφερειάρχη σχετικώς µε
την εξειδίκευση πιστώσεων που είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό.
Το άρθρο 15 προβλέπει τη δυνατότητα των Οικονοµικών Επιτροπών των Περιφερειών, αφενός, να αναθέτουν στους προσωρινούς µειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους την εκτέλεση δροµολογίων για τη µεταφορά µαθητών
κατά το σχολικό έτος 2019-2020, αφετέρου, να παρατείνουν κατά ένα χρόνο την ισχύ των αντίστοιχων συµβάσεων που έληξαν στις 30.06.2019.
Με το Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 16-17) υπό τον τίτλο «Διατάξεις Αρµοδιότητας
Υπουργείου Αθλητισµού και Πολιτισµού και Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν, πρώτον, τη διαδικασία εισαγωγής διακριθέντων αθλητών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και,
δεύτερον, το καθεστώς της προαιρετικής απαλλαγής του Προέδρου και των
Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου από τα διδακτικά, διοικητικά και ερευνητικά καθήκοντά τους στα
Α.Ε.Ι. ή τα ερευνητικά κέντρα όπου υπηρετούν.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (άρθρα 18-19) υπό τον τίτλο «Διατάξεις Αρµοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» ρυθµίζονται θέµατα στελέχωσης του Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων
Κράτησης και συγκρότησης και λειτουργίας του Κεντρικού Επιστηµονικού
Συµβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) (άρθρο 18). Τέλος, ορίζεται η έναρξη ισχύος
των διατάξεων του παρόντος (άρθρο 19).
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ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 7
Μετά την παράγραφο 2 του παρόντος, η αρίθµηση της επόµενης παραγράφου πρέπει να διορθωθεί ως εξής: «3. Τα εδάφια δέκατο και επόµενα (ισχύουσα αρίθµηση) της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίστανται ως ακολούθως: (…)».
2. Επί του άρθρου 9
Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι: «Η προθεσµία δύο (2) ετών που
προβλέπεται στο άρθρο 66 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 53 του ν. 4484/2017 (Α 110), παρατείνεται για ένα (1)
έτος και ξεκινά από την δηµοσίευση του παρόντος».
Δεδοµένου ότι η ως άνω προθεσµία έληξε την 01.08.2019, θα ήταν σκόπιµο η εν λόγω διάταξη να αντικατασταθεί ως εξής: «Η προθεσµία δύο (2) ετών που προβλέπεται στο άρθρο 66 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 53 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), παρατείνεται για
ένα (1) έτος από τη λήξη της».
3. Επί του άρθρου 10
Διά της παρ. 9 του άρθρου 10 εισάγονται τροποποιήσεις στα άρθρα 72 και
176 του ν. 3852/2010. Συγκεκριµένως, η οικονοµική επιτροπή Δήµων και, αντιστοίχως, η οικονοµική επιτροπή Περιφερειών έχουν την αρµοδιότητα να
αποφασίζουν «αιτιολογηµένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη σε κάθε περίπτωση νοµοθεσία».
Αυτονοήτως, η αναφορά στην εφαρµοζόµενη νοµοθεσία αφορά, ιδίως,
τον ν. 4412/2016 «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και, ειδικώς, τα
σχετικά άρθρα του ανωτέρω νόµου τα οποία ρυθµίζουν την τροποποίηση
συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους (βλ., ιδίως, τα άρθρα 132, 156, 186 και
337 του ν. 4412/2016).
4. Επί του άρθρου 15
Με την παρ. 1 του άρθρο 15 ορίζεται ότι «[σ]τις περιπτώσεις των εκκρεµών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2019 – 2020 διαγωνισµών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας
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και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµοσίων σχολείων, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δροµολογίων στους προσωρινούς µειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους µέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισµών
µε την υπογραφή των οικείων συµβάσεων και πάντως το αργότερο µέχρι
30.6.2020». Εν συνεχεία, στην παρ. 2 ορίζεται ότι «η Οικονοµική Επιτροπή
µπορεί µε απόφασή της να παρατείνει έως 30.6.2020, την εκτέλεση των
συµβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2019», υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Παρατηρείται, συναφώς, ότι, συµφώνως προς το άρθρο 2 παρ. 2, περ. γ' υποπερ. (αα) του ν. 4013/2011, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων «[γ]νωµοδοτεί για τη νοµιµότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόµου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δηµόσιες συµβάσεις και συµµετέχει στις οικείες νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρµόδια όργανα οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους τη γνώµη
της Αρχής. Ειδικότερα: αα) Η Αρχή γνωµοδοτεί, πριν από την κατάθεση
τους στη Βουλή, επί των διατάξεων σχεδίων νόµων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις. Αν ο αρµόδιος Υπουργός διαφωνεί µε τη γνώµη της Αρχής,
η Αρχή δύναται να συγκαλεί συσκέψεις, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της
και εκπροσώπων όλων των συναρµόδιων Υπουργείων, µε σκοπό την ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή και κάθε
συναρµόδιος Υπουργός µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέµατα δηµοσίων συµβάσεων. Οι συσκέψεις αυτές πραγµατοποιούνται σε διάστηµα δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την περιέλευση
της πρόσκλησης της Αρχής στους συµµετέχοντες. Η άπρακτη παρέλευση
της προθεσµίας αυτής δεν κωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ψήφισης του
σχεδίου νόµου. Αν δεν αρθεί η διαφωνία µεταξύ του αρµόδιου Υπουργού και
της Αρχής, στη γνώµη της Αρχής προσαρτάται έκθεση του Υπουργού στην
οποία περιλαµβάνεται και ειδική αιτιολόγηση κάθε απόκλισης από το περιεχόµενο της γνώµης. Τα εν λόγω έγγραφα συνοδεύουν τα σχέδια νόµων κατά την κατάθεση τους στη Βουλή και αναρτώνται µε επιµέλεια της Αρχής
στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση απόκλισης του σχεδίου νόµου από τη
γνώµη της Αρχής, η αρµόδια επιτροπή της Βουλής δύναται να καλεί, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, σε ακρόαση τον Πρόεδρο της Αρχής».
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5. Επί του άρθρου 17
Για λόγους νοµοτεχνικής ορθότητας, προτείνεται η φράση «[τ]ο έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του ν.
4521/2018 (Α΄ 38)» να αντικατασταθεί στο ορθό «[τ]ο έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), όπως η παράγραφος
αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 5γ του άρθρου 28 του ν. 4368/2016
(Α΄ 21)».
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