Τ,Ί

Τροπολογία

Προσθήκη του
Υπουργείου Εσωτερικών
—

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας
με τίτλο
ιιΣύσταση και Οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ιιΕΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για
—

την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ

ςονιο-ι9

και την προστασία της

δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»

‘Αρθρο Ι
Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαψέροντος Τροποποίηση παρ.
Ι άρθρου 65 ν. 4688/2020
-

Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), παρατείνεται έως τις
15.1.2023 η προθεσμία περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαψέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και η

παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Εως τις 15.1.2023, 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 παραχωρούμενοςχώρος μπορείνα εκτείνεται μέχριτου 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’ εφαρμογή 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 2

Διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά στάδια
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4765/2021

—

Στην Παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. 3
του άρθρου 8 διαμορψώνεται ως εξής:

ή

κατά στάδια και να αψορά μία ή
Περισσότερες προκηρύξεις. Στην έννοια της διεξαγωγής του διαγωνισμού σε στάδια
«3. 0 διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία

περιλαμβάνονται οι εξής Περιπτώσεις: α) σε πρώτο στάδιο η έκδοση πρόσκλησης
προκήρυξης για τη συμμετοχή των υποψηψίων διαψόρων κλάδων
ειδικοτήτων
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και β) σε
-

δεύτερο στάδιο η έκδοση Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων από τους επιτυχόντες του πρώτου
σταδίου, με ανάλογη εψαρμογή των επομένων άρθρων.».

Άρθρο 3
Προμήθειες και υπηρεσίες για τη διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του
Α.Σ.Ε. Π.

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών το αντικείμενο των
οποίων συνδέεται με τη διενέργεια του Πρώτου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού πλήρωσης θέσεων Προσωπικού που διενεργείται από το
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμψωνα με όσα προβλέπονται στον
ν. 4765/2021 (Α’ 6), όπως, ιδίως, η Προμήθεια γραψικής ύλης, η συντήρηση μηχανημάτων
και η μεταψορά υλικού προς και από τα εξεταστικά κέντρα, διενεργούνται σύμψωνα με τις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 118 και το άρθρο 120 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), εψόσον η
εκτιμώμενη αξία τους δεν ξεπερνά τα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 4
Περιστολή ψαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας στην αγορά στερεών καυσίμων που
χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων Προσθήκη παρ. ΙΒ, τροποποίηση παρ. 2, 4 και
—

7 άρθρου 58 ν. 4818/2021
Στο άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 285) προστίθεται Παρ. ΙΒ, τροποποιούνται αντίστοιχα σι
παρ. 2, 4 και 7 ως προς την αναψορά της παρ. ΙΒ, και το άρθρο 58 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 58

Περιστολή ψαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας
1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31η.12.2022,
απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την
παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροψή, τη

διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασψάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση
γεωργικών προϊόντων και τροψίμων, ιδίως πρώτων υλών για την Παραγωγή λιπασμάτων,
ζωστροψών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και ψυτικών ελαίων,

2

όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού
κέρδους ανά μονάδα προ της Ιης.9.2021.
Ιλ. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του προγράμματος
ιιλλλάζω
Συσκευή»,
που
προκηρύχθηκε
την
με
υπό
στοιχεία
ΥΠ ΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17.6.2022 απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β’ 3099), απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε
προϊόντος που:
α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληψθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων
Προμηθευτών ή από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει στο πρόγραμμα ιιλλλάζω Συσκευή» ή
β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού της ως άνω απόψασης, όταν
το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού
κέρδους ανά μονάδα προ της 3Ιης.12.2021.
ΙΒ. Η παρ. Ι εψαρμόζεται και για τα στερεά καύσιμα κάθε είδους που χρησιμοποιούνται για
τη θέρμανση χώρων. Για τα ως άνω αγαθά απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από
την πώλησή Τους, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα όγκου ή βάρους, ανάλογα
με τον τρόπο πώλησης, υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα
όγκου ή βάρους προ της Ιης.11.2021.
2. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των Παρ. 1, Ιλ και
ΙΒ, ορίζονται:
α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
β) η Διυττηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜ.Ε.Α.), και
γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιψερειών.
3. Οι αρχές της παρ. 2 μπορούν να:
α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροψορία, δεδομένο και έγγραψο από οιαδήποτε πηγή
που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,
β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο
μεταψοράς, που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αψορά ο έλεγχος, ή να
παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να
λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραψα που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραψα που προκύπτουν
κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή
διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) αναζητούν την παροχή πληροψοριών όσον αψορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε
εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την
υποχρέωση να παρέχει πληροψορίες και εξηγήσεις όσον αψορά στα πραγματικά
περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραψα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.
4. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος
οποιουδήποτε παραβαίνει τις απαγορεύσεις των παρ. 1, Ιλ και ΙΒ, ανάλογα με τη βαρύτητα
της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:
α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρψωση εντός
οριζόμενης με την απόψαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο
μέλλον,
β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος
του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν αυτό
αποκρύψει, παραποιήσει
αρχές

ή

ή

δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες
παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της

παρ. 3.
6. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεωψσαν μπορεί να καθορίζονται η
διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5, η κλιμάκωση των

προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αψορά στην εψαρμογή του παρόντος.
7. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίδεται η δυνατότητα
καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές γιατα αγαθά καιτις υπηρεοίεςτων
παρ. Ι και ΙΒ.».
Άρθρο 5
‘Εκτακτα μέτρα για την εξασψάλιση της ετιάρκειας στερεών καυσίμων που προορίζονται
νια τη θέρμανση χώρων και την αποψυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
Ι. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας,
πώλησης, μεσιτείας, διακ.νησης, διανομής και αποθήκευσης οτερεών καυσίμων που
προορίζονται για τη θέρμανση χώρων στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν εντός
προθεσμίας δύο (2) ημερών από τη δημοσίευση της κοινής απόψασης της παρ. 6, δήλωση,
σύμψωνα με την παρ. 3, με τα στοιχεία αποθεμάτων σε:
α) καυσόξυλα παντός είδους,
β) πέλλετ,
γ) μπρικέτες,
δ) προσάναμμα (δαδί).
2. Οι επιχειρήσεις της παρ. Ι υποβάλλουν στη δήλωσή τους, κατ’ ελάχιστο, τα εξής στοιχεία:
α) την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κυβικά μέτρα χύδην ή κυβικά μέτρα στοιβακτού,
ανάλογα με τον τρόπο αποθήκευσης, για τα καυσόξυλα και σε κιλά για πέλλετ, μπρικέτες και
προσάναμμα (δαδί), β) τη χώρα προέλευσης των καυσίμων υλών, γ) την τοποθεσία
αποθήκευσης των αποθεμάτων, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, δ) τα
στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τιτλο, την
έδρα, τον αριθμό τηλεψώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα
ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.
3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (6ον.Γ -ΕΨΠ). Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου των υπόχρεων επιχειρήσεων ή, εψόσον αυτοί δεν

υπάρχουν, γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της
Γενικής Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (χίπ).
4. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, σύμψωνα με το παρόν επισύρει την
αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:
α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί
ανακριβώς, και

β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα

με τη βαρύτητα της παράβασης.

5. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο συμμόρψωσης των υπόχρεων της παρ. 1, την επιβολή των
κυρώσεων της παρ. 4 και τη συγκέντρωοη και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους
υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2, ορίζονται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς
και σι Περιψέρειες.
6. Με από4αση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορούν να εξειδικεύονται οι
επιχειρήσεις και τα είδη των Προϊόντων της παρ. 1, τα στοιχεία των αποθεμάτων της παρ. 2
που υποβάλλονται με τις δηλώσεις της παρ. 3, να επικαιροποιούνται οι δηλώσεις των περ.
α), β), γ) και δ) της παρ. 2 και οι αρμόδιες αρχές της παρ. 5, να ορίζονται η διαδικασία του
ελέγχου, τα αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 όργανα, η κλιμάκωση των
κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του παρόντος.
7. Η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης στοιχείων αποθεμάτων ισχύει για χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαψίου μπορεί να παρατείνεται έως και
Τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, κάθε Φορά.

Άρθρο ό
Ρυθμίσεις Θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων σχετικά με τις
ζημιές που προκλήθηκαν λόγω χαλαζοπτώσεων και πυρκαγιών
1. Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασψαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), μετά από απόψαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, δύναται να χορηγεί στους
δικαιούχους προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής
διαψορετικό, ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραψική ζώνη, κατά παρέκκλιση
της παρ. 2 του άρθρου 12 και της Παρ. Ι του άρθρου 15 του ν. 3877/2010 ( 160), της παρ.
Ι του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β· 1668), της παρ. Ι του άρθρου 20 της υπ’ αρ.
157501/27.7.2011 κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
καιΤροψίμων(Β 1669), καθώς καιτηςπαρ. 2τσυ άρθρου 7 καιτηςπαρ. Ιτου άρθρου 8της
υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόψασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β’ 1239), για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε
αγροτικές καλλιέργειες και σε ζωικό κεψάλαιο από τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022, στις
Περιψερειακές Ενότητες (ΠΕ) Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς, στις Δημοτικές Κοινότητες Αθύρων,
Δυτικού και Ραχώνας, της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας, του Δήμου Πέλλας της Περιψερειακής
Ενότητας Πέλλας, στη Δημοτική Κοινότητα Κουψαλίων, της Δημοτικής Ενότητας Κουψαλίων
και στις Δημοτικές Κοινότητες Χαλκηδόνος, Ελεούσης, Βαλτοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας
Χαλκηδόνος, του Δήμου Χαλκηδόνος, της Περιψερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στον Δήμο
Τοπείρου και στη Δημοτική Ενότητα Βιστωνίδος του Δήμου Αβδήρων της Περιψερειακής
Ενότητας

Ξάνθης.

2. α) Κατά τιαρέκκλιση του άρθρου Ι της υπ’ αρ. 5127/57526/26.5.2017 κοινής απόψασης
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β 1913), για τους
απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασψαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των
προγραμμάτων ενεργητικής Προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και
για τους απασχολούμενους σε τακτικούς

ή

έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς

ή

υπαλλήλους

5

λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΑ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους
φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο, σύμψωνα με την υπ’ αρ. 5127/57526/26.5.2017
Κοινή απόψαση, σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές κατά το χρονικό
διάστημα από Ιης Μαΐου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 και τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου
2022, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης
των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 3Ιης Δεκεμβρίου 2022, Καθορίζεται μέχρι του
ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς ημερήσιο και μηνιαίο όριο.
β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3493/37001/30.3.2017 κοινής απόψασης των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1189), για τις
αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκιτεραίωση των
δηλώσεων ζημιάς και των αιτήσεων για τις χαλαζοπτώσεις του ουνίου 2022, σύμψωνα με
την
υπ’ αρ. 3493/37001/30.3.2017 κοινή απόψαση, το συνολικό ετήσιο όριο των
αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων διαχείρισης των
ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 3Ιης Δεκεμβρίου 2022, καθορίζεται μέχρι του
ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο. Στους
ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. που ασχολούνται μετην διεκπεραίωση των αιτήσεων για τις ζημιές
που προκλήθηκαν από πυρκαγιές κατά το χρονικό διάστημα από Ιης Μαΐου 2021 έως 30
Σεπτεμβρίου 2021, καθορίζεται αποζημίωση τεσσάρων (4) ευρώ για κάθε αίτηση, και το
συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης των
αιτήσεων διαχείρισης των ζημιών και σε Καμία περίπτωση πέραν της 3Ιης Δεκεμβρίου 2022,
καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ, χωρίς
μηνιαίο όριο.
3. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που
προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022 και σε Καμία περίπτωση πέραν της
3Ιης Δεκεμβρίου 2022, μόνο γιατο προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΑ.Γ.Α. και των
Περιψερειακών Υποκαταστημάτων Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Βέροιας και Αλεξανδρούπολης,
που απασχολείται με αυτή:
α) Οι ώρες της απασχόλησης ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο, καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου ανά εξάμηνο της περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρ. Α’ του άρθρου
20 του ν. 4354/2015 (Α 176), τηρουμένου πάντως του πλαισίου του π.δ. 88/1999 (Α’ 94).
β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του
πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαί.α αποζημίωση για εργασία πέραν του
πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών
και μέχρι την 22.ΟΟη ώρα, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της
υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε
(15) εργάσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ’ αρ.
287819/10.8.2005 κοινής απόψασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Αγρστικής Ανάπτυξης και Τροψίμων (Β’ 1163).
4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και Οικονομικών
ορίζονται οι ώρες απασχόλησης της περ. α) της παρ. 3, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του παρόντος.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΙΙΤΛΟΣ ΑΞΟΛ0ΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΣΗΣ
Τροπολογία Προσθήκη του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Υγείας με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την
επωνυμία ιιΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.),
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοΙού ςονΙο-19 και την προστασία
της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»
-

—

Ειτισττεύδον Υπουργείο: Εσωτερικών
Στοιχεία επικοινωνίας: 1. Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών, 2131364920, πι. 3ωΙιρί5@γρθΓ, 2. Ευδοξία Τσιτσέλη, Νομικός
Συνεργάτης
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 2131364432,
5Ιί@νρθτ·, 3. Παρασκειή
Χαραλαμτιογιάννη, Γεν. Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τηλ.:
213.131.3482, 4 Νατάσα Πετρούλια, Νομική Σύμβουλος Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
π.ροου1@πιπθι·, 5. Αγγελική Παπαδάκη, Γραψείου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροψίμων, 210 212 4293,
—

—

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο Τον Τομέα τους τομείς νομοιέτησης
στους οποιους αφορουν οι όασικες διαταξεις της αξιολοουμενης ρυιμισης

ΤΟΜΕ!Σ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΗΣ
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Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Ορησκευμάτων 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 Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:Αιτιολσγική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της χορήγησης
παράτασης έως τις 15.1.2023 της δυνατότητας ατελούς παραχώρησης πρόσθετου
κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια
χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
Άρθρο 2: Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας μεγάλης
δεξαμενής υποψηψίων για κάθε κλάδο και ειδικότητα, ανεξάρτητα από τον Φορέα
και την περιψερειακή ενότητα, από την οποία πρόκειται να επιλεγούν εκείνοι που
καλύπτουν κάθε Φορά τις Θέσεις που προκηρύσσονται, μέσω πανελλήνιου γραπτού
διαγωνισμού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ).
Άρθρο 3: Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται ρητώς ότι, αποκλειστικά για
τις ανάγκες διεξαγωγής του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ
για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο κατά τα οριζόμενα στον
ν. 4765/2021 (Α’ 6), σι οποίες (ανάγκες) αΦορούν, ιδίως, σε προμήθεια γραψικής
ύλης, συντήρηση μηχανημάτων και μεταψορά υλικού από και προς τα εξεταστικά
κέντρα, οι σχετικές διαδικασίες γίνονται σύμψωνα με τα άρθρα 118 παρ. 2 και 3 και
120 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης των ορίων
που θέτει το άρθρο 5 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της εμψάνισης
κρουσμάτων αθέμιτης κερδοψορίας στην αγορά της οτερεάς καύσιμης ύλης (Ιδίως
καυ σόξυλα, πέλλετ, μπρ ικέτες και προσάναμμα).
Άρθρο 5: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της εμψάνισης
κρουσμάτων αθέμιτης κερδοψορίας στην αγορά της στερεάς καύσιμης ύλης που
οφείλονται στη δόλια διατήρηση υψηλών αποθεμάτων από εμπόρους, με σκοπό την
τεχνητή μείωση της προσψοράς και την συνακόλουθη αύξηση της τιμής ισορροπίας
(τιμή λιανικής πώλησης) στην αγορά.
Άρθρο 6: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που
ανέκυψαν λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες και στο
ζωικό κεψάλαιο σε διάφορες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας από τις έντονες και

εκτεταμένες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν τον Ιούνιο 2022 και τις πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν από Ιης Μαΐου 2021 έως καιτις 30 Σεπτεμβρίου 2021.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Εξαιτίας των μέτρων πρόληψης και αποτροπής της διάδοσης του
κορωνοΙού ςονιο-ι9, είχε ανασταλεί, μεταξύ άλλων, για σημαντικό χρονικό
διάστημα η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαψέροντος, τα οποία
εξυπηρετούν τους πολίτες με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός ή εκτός του
καταστή ματος. Κατόπιν της επαναλε ιτου ργίας των καταστημάτων υγε ιονομικού
ενδιαψέροντος, τα οποία αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους
χώρους, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις, επιβλήθηκαν κανόνες
τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοΙού ονιο 19,
με αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικά η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στον
κοινόχρηστο χώρο, καθιστώντας αναγκαία ειδική νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε και
η λειτουργία των καταστημάτων να καταστεί βιώσιμη, αλλά και να τηρηθούν οι
προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των τραπεζο καθισμάτων στον παραχωρ ηθέντα
κοινόχρηστο χώρο. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, και δεδομένου ότι δεν
έχουν εκλείψει οι λόγοι που είχαν επιβάλει τη σχετική ρύθμιση, παρίσταται ανάγκη
παράτασης της χορηγηθείσας προθεσμίας μέχρι τις 15.1.2023 με νομοθετική
ρύθμιση, ώστε η λειτουργία των καταστημάτων να καταστεί βιώσιμη, χωρίς να τεθεί
σε κίνδυνο η υγεία του προσωπικού και των αποδεκτών των υπηρεσιών των εν λόγω
καταστημάτων.
—

Άρθρο 2: Η εν λόγω ρύθμιση επιτρέπει, μέσω του γραπτού διαγωνισμού που
διενεργείται από το ΑΣΕΠ την κάλυψη των αναγκών των προκηρύξεων της επόμενης
τουλάχιστον χρονιάς ανάλογα με τις εξελισσόμενες στελεχιακές και οργανωτικές
ανάγκες της δημόσιας διοίκησης.
Άρθρο 3: Με την εν λόγω διάταξη εξασψαλίζεται η απρόσκοπτη και χωρίς
καθυστερήσεις διεξαγωγή του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ
σύμψωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στον ν. 4765/2021 (Α’ 6).
Άρθρο 4: Η ενεργειακή κρίση συνεπάγεται την αύξηση της διεθνούς τιμής όλων των
υγρών και αέριων καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση χώρων
(πετρέλαιο, ψυσικό αέριο) και συνεπώς και όλων των υποκατάστατων καυσίμων
στερεάς μορψής, όπως η καύσιμη ξυλεία παντός είδους. Η απότομη αύξηση της
ζήτησης για καύσιμη ξυλεία λόγω του επερχόμενου χειμώνα, ενδέχεται να οδηγήσει
στη δημιουργία τεχνητών ελλείψεων και στην εμψάνιση πρακτικών αθέμιτης
κερδοψορίας που πλήπουν την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή.

Άρθρο 5: Σε περιόδους απότομης αύξησης της ζήτησης που οψείλονται σε κάποιο
έκτακτο γεγονός ή σε δόλια διάδοση ψημών, παρουσιάζεται το ψαινόμενο της
διακράτησης υψηλών αποθεμάτων από εμπόρους, που δεν διαθέτουν τα αποθέματα
αυτά στην αγορά με σκοπό τη δημιουργία τεχνητών ελλείψεων, προσδοκώντας την
αποκόμιση υψηλότερου κέρδους στο μέλλον. Το κέρδος αυτό είναι αθέμιτο λόγω της
παραβίασης των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και της εκμετάλλευσης της
ζήτησης.
Άρθρο 6: Η αποτίμηση των αναψερόμενων στο προτεινόμενο άρθρο ζημιών
καθίσταται αναγκαία το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο
της διαχείρισης των ανωτέρω ζημιών έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.
3.

Ποιους ψορείς

ή

πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, στους υποψήψιους του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, στο
καταναλωτικό κοινό, στα νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην εμπορία ξυλείας
Παντός είδους που προορίζεται για καύση, τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών
Ασψαλίσεων (ΕΛΓΑ) και τους πληγέντες αγρότες, και εμμέσως στους πολίτες της
Επικράτειας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;
Άρθρο 1: παρ. Ι του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), άρθρο 60 του ν. 4795/2021
(Α’ 62), άρθρο 83 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), άρθρο 110 του ν. 4876/2021 (Α’ 251),
άρθρο 42 του ν. 4915/2022 (Α’ 63).
Άρθρο 2: άρθρου 8 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
Άρθρο 4: άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 285).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόψασης ή άλλης

Δεν υψίσταται νομοθετική εξουσιοδότηση
αποτελεί
τροποποίηση υψιστάμενης νομοθετικής ρύθμισης
παράταση ισχύος νομοθετικής ρύθμισης.
—

—

κανονιστικής
πράξης;
ί) με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομ
ένης Της
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ίί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

επιδιωκόμενοι
Οι
στόχοι
δεν
δύνανται
να
πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
περιλαμβανομένης νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας.

Η διάθεση περισσοτέρων πόρων, υλικών και ανθρώπινων,
δεν εξυπηρετεί τους επιδιωκόμενους στόχους της
προωθού μενης ρύθμισης.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑ

ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ή

11) σε όργανα της Ε.Ε.:
111) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

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

ό,
8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογού μενης ρύθμισης;

)

βραχυπρόθεσμοι:

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρο 1: Ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου,
προστασία της δημόσιας υγείας, διασφάλιση
βιωσιμότητας
της
επιχειρήσεων
των
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Άρθρα 2-3: Η επιτυχής διεξαγωγή του
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
Άρθρο 4: Η αντιμετώπιση φαινομένων
αθέμιτης κερδοψορίας στερεών καυσίμων
στην αγορά, ιδίως της ξυλείας.
Άρθρο 5: Η παρακολούθηση των αποθεμάτων
στερεών καυσίμων στην αγορά, ιδίως της
ξυλείας.
Άρθρο 6: Η άμεση στήριξη των πληγέντων
αγροτών για τις ζημιές που υπέστησαν στο
φυτικό και ζωικό τους κεφάλαιο.
Άρθρο 1: Βιώσιμη ανάπτυξη, σεβασμός της
αρχής της χρηστής και αποτελεσματικής
διοίκησης και διασφάλιση της ευημερίας των
πολιτών.
Άρθρα 4-5: Η θωράκιση της αγοράς απέναντι
σε αθέμιτες πρακτικές.
Άρθρο 6: Η εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων
μεταξύ
Περιφερειακών
Ενοτήτων,
η
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και
η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και
οικονομίας.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

ι

Άρϋρο

Στόχος

Άρθρο Ι

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι τις
15.1.2023 η δυνατότητα ατελούς παραχώρησης πρόσθετου
κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαψέροντος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, Πέραν του
αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, ώστε η λειτουργία των καταστημάτων να
καταστεί βιώσιμη και να διασψαλισθεί η Προστασία της
δημόσιας υγείας.

Άρθρο 2

Ί

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η κάλυψη από έναν
γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και των αναγκών των
Προκηρύξεων της επόμενης τουλάχιστον χρονιάς ανάλογα με
τις εξελισσόμενες στελεχιακές και οργανωτικές ανάγκες της
δημόσιας διοίκησης.

Άρθρο 3

Ι

Άρθρο 4

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εξασψάλιση της
απρόσκοπτης και χωρίς καθυστερήσεις διεξαγωγής του πρώτου
πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ σύμψωνα με το
χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στον ν. 4765/2021 (Α’ 6).
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η καταπολέμηση
κρουσμάτων αθέμιτης κερδοψορίας στην αγορά στερεών
καύσιμων και ιδίως της ξυλείας, η οποία χρησιμοποιείται για τη
θέρμανση χώρων. Τα καύσιμα προϊόντα ξυλείας που
προορίζονται για την Παραγωγή θερμότητας είναι αγαθά
κρίσιμα για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών,
καθιστώντας απαραίτητο τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς, ιδίως ενόψειτων συγκυριών. Ειδικότερα, εισάγεται
ως μέγιστο όριο επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους, το
σχετικό περιθώριο κέρδους, πριν από την Ιη11.2021, δηλαδή
κατά το χρονικό διάστημα της περσινής περιόδου, κατά το
οποίο υπήρχε υψηλή ζήτηση για καύσιμη ύλη, αλλά δεν είχε
εκκινήσει ακόμα η ενεργειακή κρίση. Με την εισαγωγή του ως
άνω ορίου επιδιώκεται η αποτροπή Φαινομένων αθέμιτης
κερδοψορίας που προκαλούνται από τεχνητές ελλείψεις στην
οικεία αγορά ή από τη δόλια διασπορά ψημών, Περί

Άρθρο 5

περιορισμένης επάρκειας των στερεών καυσίμων.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκονται η καταγραψή και
η διαρκής παρακολούθηση των αποθεμάτων καύσιμων
Προϊόντων ξυλείας για την αποτίμηση της εΠάρκειάς Τους, στο

‘Η

πλαίσιο του ομαλού εψοδιασμού της αγοράς, καθώς και η
καταγραψή πιθανών υπεραποθεματοποιήσεων από εμπόρους,
με σκοπό τη δημιουργία τεχνητών ελλείψεων και την
αποκόμιση αθέμιτου κέρδους, μέσω της τεχνητής διόγκωσης
των τιμών. Παράλληλα, προβλέπονται σαψείς σχετικές
κυρώσεις.

Άρθρο ό

την

Με

αξιολογούμενη διάταξη αντιμετωπίζονται τα
προβλήματα που ανέκυψαν λόγω των ζημιών που
προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες και στο ζωικό
κεψάλαιο σε διάφορες ΠεριΦερειακές Ενότητες της χώρας από
τις έντονες και εκτεταμένες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν
τον Ιούνιο 2022 και τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο
χρονικό διάστημα από την Ιη Μαΐου 2021, έως και την 30ή
Σεπτεμβρίου 2021. Η αντιμετώπιση αφορά στη θέσιτιση
δυνατότητας
χορήγησης
προκαταβολής,
έναντι
της
δικαιούμενης αποζημίωσης και καθορισμού διαψορετικού
ποσοστού προκαταβολής, ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή
ανά γεωγραψική ζώνη, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται ειδικότερα
ζητήματα για την αποζημίωση όσων αττασχοληθούν σε έργο
σχετικό με τις ως άνω ζημιές.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΑΜ ΕΣΑ
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Θ ΕΣ Μ Ο 1,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝ ΩΝ ΊΚΕΣ
Ο Μ ΛΔ ΕΣ

Αύξηση εσόδων

Χ

Χ

Χ

Μείωση δαπανών

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
οποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Άλλο

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχειριση κινδυνων

Χ

Άλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιτυγχάνονται η ενίσχυση της ασψάλειας δικαίου, η προστασία της
δημόσιας υγείας, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαψέροντος, η βιώσιμη ανάπτυξη και η
διασψάλιση της ευημερίας των πολιτών.
Άρθρα 4-6: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και το
Κράτος.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑΡΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικοτητα
Ενη μέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συ μμετοχης
στη νεα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Βλ. συνημμένη’Εκθεσητου Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΛ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΛΝΤΛΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚΕΣ
ΟΜΛΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση
της_ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση
Άρθρο 1: Δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους ΟΤΑ, τα νομικά πρόσωπα αυτών, την αγορά,
την κοινωνία καιτο περιβάλλον.
Άρθρα 4-6: Δεν προκαλούνται κίνδυνοι, αντιθέτως παρέχεται στήριξη σε ευρείες κοινωνικές ομάδες.
Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.
Δεν υψίστανται.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:’Εκθεση νομιμότητας
22.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Παρ. 5 άρθρου 5 και παρ. 3 άρθρου 21 (προστασία της ατομικής και της δημόσιας
υγείας)
Παρ. 4 άρθρου 5 (ελευθερία κίνησης)
Παρ. Ι άρθρου 22 θεσμική εγγύηση εργασίας)
Παρ. 1 άρθρου 25 (αρχή της ασψάλειας δικαίου απορρέουσα από τη συνταγματική
αρχή του κράτους δικαίου)
Άρθρο 102 (οργάνωση ΟΤΑ! αυτοδιοίκητο)
Παρ. Ι άρθρου 5 και άρθρο 103 (αξιοκρατική οργάνωση δημόσιας διοίκησης)
Παρ. Ι άρθρου 106 (οικονομικό Σύνταγμα)

23.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π

(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

24.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

ή συμψωνιών

Διεθνείς συμβάσεις

2
Ι

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

26.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

π

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων

29.

ή

ή

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύάμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
Παράταση δυνατότητας ατελούς
ιταραχώρησης κοινόχρηστωνχώρωνγιατην
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από

Η παρ. Ι του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ ΙΟΙ)
έχει ως εξής:
«1. Εως την 30ή.9.2022, με απόφαση της
υπηρεσίας του οικείου Δήμου που είναι αρμόδια

καταστήματα υγειονομικού ενδιαήέροντος
Τροποποίηση της Παρ. Ι του άρθρου 65 του
ν. 4688/2020
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65
του ν. 4688/2020 (Α’ 101), παρατείνεται έως
τις 31.1.2023 η προθεσμία Περί της ατελούς
παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος
πρόσθετου
κοινόχρηστου
χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και
η Παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. ‘Εως τις 15.1.2023, με απόφαση της
υπηρεσίας του οικείου Δήμου που είναι
αρμόδια
για
τη
διαχείριση
χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του
ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση
-

κάθε
άλλης
δύναται
διάταξης,
να
παραχωρείται
ατελώς,
Πέραν
του
αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια
χρήσης κοινοχρήστου χώρου, τιρόσθετος
κοινόχρηστος
χώρος
για
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να
εκτείνεται οε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο
ή μη της υψιστάμενης παραχώρηοης, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφερόμενου 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 τιαραχώρηοης 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’
εφαρμογή 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 τιροσωρινών
σταθερών κατασκευών,
καθώς και η
εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που
παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό».

για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου,
υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να
παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος
και
τιρσβλεπομένου
στην
άδεια
χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, τιρόσθετος κοινόχρηστος
χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο
οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο,
συνεχόμενο ή μη της υψιστάμενης παραχώρηοης,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου 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
τριιτλάσισς από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση
να
μπορεί
υποβάλλεται
ηλεκτρονικά.
Προκειμένου Περί ιτλατειών, στις οποίες
προβάλλονται
καταστήματα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου
γίνεται κατ’ εφαρμογή 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 αφορά 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 σύμφωνα με το άρθρο αυτό».

Άρθρο 2
Διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού
διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά στάδια
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4765/2021
—

Στην Παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4765/2021 (Α’
6) προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ 3
του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής·
«3. Ο διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται
ενιαία ή κατά στάδια και να αψορά μία ή
περισσότερες προκηρύξεις. Στην έννοια της

παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4765/2021

«3. Ο διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία
ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες
προκηρύξεις »

διεξαγωγής του διαγωνισμού σε στάδια
περιλαμβάνονται οι εξής περιπτώσεις: α) σε
πρώτο στάδιο η έκδοση πρόσκλησης
προκήρυξης γιατη συμμετοχή των υποψηφίων
διαφόρων
κλάδων
ειδικοτήτων
Πανεπιστημιακής
Τεχνολογικής
και
Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και
β) σε δεύτερο στάδιο η έκδοση προκήρυξης
πλήρωσης θέσεων από τους ετιιτυχόντες του
πρώτου σταδίου, με ανάλογη εφαρμογή των
επομένων άρθρων.».
-

-

Άρθρο 4
Περιστολή ψαινομένων αθέμιτης
κερδοψορίας στην αγορά στερεών καυσίμων
που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων
Προσθήκη παρ. ΙΒ, τροποποίηση παρ. 2,4
και 7 άρθρου 58 ν. 4818/2021
—

Στο άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 285)
προστίθεται
τροποποιούνται
παρ.
ΙΒ,
αντίστοιχα οι παρ. 2, 4 και 7 ως προς την
αναφορά της παρ. Ιθ, και το άρθρο 58
διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 58

Περιστολή
Ι κερδοψορίας

φαινομένων

αθέμιτης

1. Γιατο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
του παρόντος και έως την 31η.12.2022,
απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους
από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή
την Παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που
είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή,
τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια
του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, Ιδίως
πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων,
ζωοτροψών, ωμών δημητριακών παντός
είδους, αλεύρων, ηλίανθου και ψυτικών
ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους
ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο
περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ
της Ιης.9.2021.

Ιλ. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη
έως την ολοκλήρωση του προγράμματος
«Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε μετην
υπό
στοιχεία
ΥΠ ΕΝ/ΕΣΠΑΕ Ν/ό 1929/864/17.6.2022
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’
3099), απαγορεύεται η
αποκόμιση μιπού κέρδους από την πώληση
οποιουδήποτε προϊόντος που:
α) πωλείται από προμηθευτή που έχει
συμπεριληψθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων
Προμηθευτών ή από έμπορο λιανικής, που
συμμετέχει
«Αλλάζω
στο
πρόγραμμα
Συσκευή» ή
β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο
Εγκεκριμένου Εξοπλισμού της ως άνω
απόψασης, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους
ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο
περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ
της 31ης.12.2021.

Άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 285)
«Αρθρο 58
Περιστολή ψαινομένων αθέμιτης κερδοψορίας
Ι. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
του παρόντος και έως την 31η.12.2022,
απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από
την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την
παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι
απαραίτητη για την υγεία, τη διατροψή, τη
διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασΦάλεια του
καταναλωτή, καθώς και από την πώληση
γεωργικών προϊόντων και τροΦίμων, ιδίως
πρώτων υλών για την Παραγωγή λιπασμάτων,
ζωοτροψών, ωμών δημητριακών παντός είδους,
αλεύρων, ηλίανθου και ψυτικών ελαίων, όταν το
περιθώριο
μικτού
κέρδους
ανά
μονάδα
υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού
κέρδσυς ανά μονάδα προ της Ιης.9.2021.
Ιλ. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως
την ολοκλήρωση του προγράμματος «Αλλάζω
Συσκευή», που προκηρύχθηκε μετην υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17.6.2022
απόψαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β
3099), απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους
από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:
α) πωλείται από προμηθευτή που έχει
συ μπεριληφθεί στο Μητρώο
Εγκεκριμένων
Προμηθευτών ή από έμπορο λιανικής, που
συμμετέχει στο πρόγραμμα >Αλλάζω Συσκευή» ή
β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου
Εξοπλισμού της ως άνω απόφασης, όταν το
περιθώριο
μικτού
κέρδους
ανά
μονάδα
υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού
κέρδους ανά μονάδα προ της 3Ιης.12.2021.
2. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη
διαπίστωση παράβασης των παρ. Ι και ΙΑ,
ορίζονται:
α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και
γ) οι αρμόδιες
Περιφερειών

υπηρεσίες

ελέγχου

των

3. Οι αρχές της παρ. 2 μπορούν να:
α( αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία,
δεδομένο και έγγραΦο από οιαδήπστε πηγή που
τον
διευκολύνει
έλεγχο
οιασδήποτε
πιθανολογούμενης παράβασης,

Ιθ. Η παρ. Ι εφαρμόζεται και για τα στερεά
καύσιμα κάθε είδους που χρησιμοποιούνται
για τη θέρμανση χώρων. Για τα ως άνω αγαθά
απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους
από την πώλησή τους, όταν το περιθώριο
μικτού κέρδους ανά μονάδα όγκου ή βάρους,
ανάλογα μετον τρόπο πώλησης, υπερβαίνει το
αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά
μονάδα όγκου ή βάρους προ της Ιης.11.2021.

β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει
την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταψοράς,
που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον
αψορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους
που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές,
Προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και
να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραψα
που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου,
ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

2. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών
και τη διαπίστωση παράβασης Των παρ. 1, Ιλ
και Ιθ, ορίζονται:

γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα
δεδομένα και τα έγγραφα Που προκύπτουν κατά
τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον
βαθμό
που
απαιτείται
την
για
ομαλή
διεκπερα[ωση του ελέγχου,

α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

του

β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και

της

γ) οι αρμόδιες
Περιφερειών.

των

υπηρεσίες

ελέγχου

3. Οι αρχές της Παρ. 2 μπορούν να:
α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροψορία,
δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή
που διευκολύνει τον έλεγχο οιαοδήποτε
πιθανολογούμενης παράβασης,
β)
διενεργούν
έλεγχο,
ο
οποίος
ουμπεριλαμβάνει την πρόοβαση σε κάθε χώρο
ή μέσο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί ο
προμηθευτής, τον οποίον αψορά ο έλεγχος, ή
να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται
από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να
λαμβάνονται,
να
εξετάζονται
και
να
κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραψα
που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του
ελέγχου,
ανεξαρτήτως
μέσου
του
αιτοθήκευσής Τους,
γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα
δεδομένα και τα έγγραψα που προκύπτουν
κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο
και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή
διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όοον
αΦορά στα Πραγματικά περιστατικά από κάθε
εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του
προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την
υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και
εξηγήσεις όσον αψορά στα πραγματικά
περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που
σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.
4. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου της
αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται οε
οποιουδήποτε
βάρος
παραβαίνει
τις
απαγορεύσεις των παρ. 1, Ιλ και ΙΒ, ανάλογα
με τη βαρύτητα της παράβασης, οωρευτικά ή
διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:
α) σύσταση με σκοπό την παύση της
παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση
εντός
οριζόμενης
με
την
απόφαση
αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την
παράλειψή της στο μέλλον,
β) πρόστιμο από Πέντε χιλιάδες (5.000) έως
ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον
αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε
εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του
προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την
υποχρέωση
να Παρέχει πληροφορίες και
όσον
εξηγήσεις
αφορά
πραγματικά
στα
περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που
σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.
4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής
ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος
οποιουδήποτε παραβαίνει τις απαγορεύσεις των
παρ. Ι και Ιλ, ανάλογα με τη βαρύτητα της
παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις
ως εξής:
α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης
πρακτικής και τη συμμόρψωση εντός οριζόμενης
με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας,
καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,
β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής
ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος του
ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει,
παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που
ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει
με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών
αρμοδιοτήτων της παρ. 3.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία
του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των
παρ. 4 και 5, η κλιμάκωση των προστίμων και κάθε
άλλο ζήτημα που αψορά στην εφαρμογή του
παρόντος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, δίδεται η δυνατότητα καθορισμού
ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές για
τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Παρ. Ι.».

5. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου της
αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε
βάρος Του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο
έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν αυτό
αποκρύψει, τιαραποιήσει ή δεν προσκομίσει
τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες
αρχές ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο
την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της
παρ. 3.
6. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεωψσαν μπορεί να καθορίζονται η
διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των
κυρώσεων των παρ. 4 και 5, η κλιμάκωση των
προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αψορά
στην εΦαρμογή του παρόντος.
7. Με απόΦαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
δίδεται
δυνατότητα
η
καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους
καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες
των παρ. Ι και ΙΒ.».

30.

Διατάξεις αξιολομούμενης ρύιμισης που
Καταρούμενες διατάξεις
ττροόλέπουν κατάργηση

Δεν υψίστανται καταργσύμενες διατάξεις

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων
Σχετική διάταξη

Συναρμόδια Υπουργεία

αξιολογού μενης

Συναρμόδ ιες υπηρεσίες

ρύθμισης
Άρθρο ό

/ υπηρεσιών / Φορέων
—

/

Αντικείμενο συναρμοδ ιότητας

ψορείς
Υπουργεία Οικονομικών,

Διαχείριση

Εσωτερικών,

προκλήθηκαν

Κρίσης

Κλιματικής

και

Πολιτικής

από

ψαινόμενα σε αγρότες.

Προστασίας, και
2. ΕΛΓΑ

32.

ζημιών

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

που
καιρικά

Αρμόδιο
Εξουσιοδοτική
διαταξη

ή

Είδος

επισττεύδον

ιτραξης

Υπουργειο η

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική

Αντικειμενο

αποκλειστική

υπηρεσία

Άρθρο Ι

Γνώμη

προιεσμία)

Αρμόδια

Παραχώρηση χρήσης οδών

Αστυνομική

αψορά

Αρχή

καταστημάτων

το

τμήμα

ή

προ

και
των

στην προβολή

τους
Παρ. ό άρθρου

Απόψαση

5

Υπουργός
Ανάπτυξης
και
,

Επενδυσεων

Παρ. 7 άρθρου

Απόψαση

5

Υπουργός
Ανάπτυξης
και

Εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και
τα είδη των προϊόντων, τα στοιχεία
των αποθεμάτων, τα αρμόδια για
την επιβολή
των
κυρώσεων
οργανα,
κλιμακωση
η
των
κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια για την
εψαρμογή του προτεινόμενου
άρθρου.
Παράταση
του
χρονικού
διαστήματος της υποχρέωσης
υποβολής της δήλωσης στοιχείων
απο θεμάτων.

Επενδύσεων
Άρθρο ό

Κοινή
απόψαση

ή

Υπουργεία

Καθορισμός ωρών απασχόλησης,

Οικονομικών

καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού

καιΑγροτικής

ωραρίου για το προσωπικό της

Ανάπτυξης

Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛΓΑ και

καιΤροψίμων

των

Περιψερειακών

Υποκαταστημάτων Θεσσαλονίκης,
Καβάλας,

Βέροιας

Αλεξανδρούπολης.

και
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Αριθ. 241/13/2022

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση και
οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
(Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδη μίας του
κορωνοΙού ιΞΟνΙιΞ-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές
διατάξεις»
-

Α.

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία, η προθεσμία μέχρι την οποία
1.
επιτρέπεται η παραχώρηση ατελώς από Τους δήμους σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,
πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 65 του ν.4688/2020 (λήγει την 3011.9.2022).
2.
Ρυθμίζονται Θέματα αναφορικά με τη διενέργεια πανελλήνιου γραπτού
διαγωνισμού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα
με τον ν.4765/2021 και συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
στην έννοια της διεξαγωγής του διαγωνισμού σε στάδια περιλαμβάνονται και:
έκδοση,
α) η
σε πρώτο στάδιο, πρόσκλησης!προκήρυξης για τη συμμετοχή των
υποψηφίων Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής Εκπαίδευση ς στη διαγωνιστική
διαδικασία και β) σε δεύτερο στάδιο. η έκδοση προκήρυξης πλήρωσης Θέσεων από
τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου,
οι συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, το αντικείμενο των οποίων
συνδέεται με τη διενέργεια του πρώτου, μετά την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων
ρυθμίσεων, πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (γραφική ύλη, συντήρηση
μηχανημάτων, μεταφορά υλικού προς και από τα εξεταστικά κέντρα) διενεργούνται με
απευθείας ανάθεση, εφόσον η εκτιμώμενη αξία τους δεν ξεπερνά τα προβλεπόμενα
όρια (άρθρα 5, 118, 120 του ν.4412/2016).
-

-

3.

Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 58 του ‘.48Ι8/202Ι περί
περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας και για τα στερεά καύσιμα κάθε είδους
που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση χώρων. (Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επιβολή
διοικητικού προστίμου στους παραβάτες των εν λόγω ρυθμίσεων).

4.α.
Επιβάλλεται, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος των
υπό ψήφιση διατάξεων, το οποίο μπορεί με υ.α να παρατείνεται, υποχρέωση στις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας,
πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης στερεών καυσίμων που
προορίζονται για τη θέρμανση χώρων στην Ελληνική Επικράτεια να υποβάλλουν εντός

ΚΟ11.ΑΤΖΙ

της οριζόμενης προθεσμίας. δήλωση με τα στοιχεία αποΘεμάτων των οριζόμενων

αγαθών.
β.
Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει αθροιστική επιβολή
κυρώσεων ως εξής: 1) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν
δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και 11) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια
(1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
Με υ.α μπορούν να εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων,
γ.
τα στοιχεία των αποθεμάτων, η διαδικασία του ελέγχου, τα αρμόδια για την επιβολή
των κυρώσεων όργανα, η κλιμάκωση ιων κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητα των
παραβάσεων καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο Θέμα.
ΡυΘμίζονται θέματα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
5.
(ΕΛ.Γ.Α.). Συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα, με χρονικό ορίζοντα ισχύος
μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία:
α.
Σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω των χαλαζοπτώσεων Ιουνίου
2022 στις αναφερόμενες γεωγραφικές περιοχές, θεσπίζεται δυνατότητα χορήγησης
προκαταβολής έναντι της δικαιούμενης αποζημίωσης και δυνατότητα καθορισμού
ποσοστού προκαταβολής διαφορετικού, ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά
γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών ρυθμίσεων Περί ανωτάτων ορίων.
Για το Προσωπικό:
β.
1)
που Θα απασχοληθεί σε έργο σχετικό με τη διαχείριση των ζημιών που
προκλήθηκαν από πυρκαγιές κατά το χρονικό διάστημα από Ι Μαΐου 2021 έως 30
Σεπτεμβρίου 2021 και τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022, εισάγεται, κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ρύθμιση αναφορικά με το ύψος χορηγού μενων
αποζημιώσεων [έως του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.800) ευρώ,
χωρίς μηνιαίο όριο],
ΙΙ)
της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των αναφερόμενων Περιφερειακών
υποκαταστημάτων αυτού, που Θα απασχοληθεί για την ολοκλήρωση της διαχείρισης
των ζημιών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις Ιουνίου 2022, εισάγεται ρύθμιση
με παρεκκλίσεις από το εξαμηνιαίο όριο των ωρών απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου ανά υπάλληλο και από τον τρόπο αποζημίωσης για εργασία
πέραν του πενθημέρου.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του Κρατικού
Β.
προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Δαπάνη του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) για το τρέχον οικονομικό έτος, ποσού 250 χιλ. ευρώ Περίπου,
η οποία αναλύεται σε:
170 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή αυξημένων αποζημιώσεων στο
Προσωπικό που Θα απασχοληθεί στη διαδικασία σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω
ζη μιών.
80 χιλ. ευρώ Περίπου, από ί) την καταβολή αποδοχών στο προσωπικό του
ΕΛ.Γ.Α. για τις ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και 11)
τον τρόπο αποζημίωσης για εργασία Πέραν του πενθημέρου.
-

-

2.
Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού του Α.Σ.Ε.Π., από την κάλυψη του
κόστους που προκύπτει από τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών
με απευθείας ανάθεση και κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, για την
υλοποίηση του πρώτου, μετά την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων,
πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
2

3.

Απώλεια εσόδων του προϋπολογισμού των δήμων από την παραχώρηση
ατελώς σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οριζόμενο χρονικό
διάστημα. πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεοκαθισμάτων,
πέραν του προβλεπόμενου στη σχετική άδεια. Το ύψος της ανωτέρω απώλειας εσόδων
εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός ενδιαφερομένων επιχειρήσεων,
έκταση παραχωρούμενου χώρου κ.λπ.).

4.

Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από την επιβολή
διοικητικού προστίμου σε περίπτωση:
φαινομένων αθέμιτη κερδοφορία για τα στερεά καύσιμα κάθε είδους που
χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση χώρων,
μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων αποθεμάτων στερεών
καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων, από τις υπόχρεες επιχειρήσεις.
-

-
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Σύσταση και
οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
(Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ
ΟΙ1-Ι9 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»
-

Από Τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προκαλούνται επί του προϋπολογισμού
φορέων Γενικής Κυβέρνηση ς τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Δαπάνη Του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
Ι.
(ΕΛ.Γ.Α.) για το τρέχον οικονομικό έτος. ποσού 250 χιλ. ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
170 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή αυζημένων αποζημιώσεων στο Προσωπικό
που Θα απασχοληθεί στη διαδικασία σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω ζημιών,
80 χιλ. ευρώ περίπου, από 1) την καταβολή αποδοχών στο προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. για
τις ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και 11) τον τρόπο
αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου.
-

-

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
ΕΛ.Γ.Α.
2.
Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από την κάλυψη του κόστους που Προκύπτει από τη σύναψη
συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση και κατά παρέκκλιση
της κείμενης νομοθεσίας, για την υλοποίηση του πρώτου, μετά την έναρξη ισχύος των
προτεινόμενων ρυθμίσεων, πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού που διενεργείται από το
Α.Σ.Ε.Π.
Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Α.Σ.Ε.Π.
Απώλεια εσόδων του προϋπολογισμού των δήμων από την παραχώρηση ατελώς σε
3.
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, πρόσθετου
κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του προβλεπόμενου στη
σχετική άδεια.
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (αριθμός ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, έκταση παραχωρούμενου χώρου κ.λπ.),
Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισμού των δήμων.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022
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