
Τροπολογία — Προσθήκη

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών

με τίτλο

«Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών

θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών

του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών

και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου ψερεγγυότητας και πιστοληπτικής

ικανότητας ψυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων,

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις

οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Όροι παροχής κινήτρων για την προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων - Τροποποίηση

άρθρου ό ν. 4935/2022

Η παρ. 3 του άρθρου ό του ν. 4935/2022 (Α’103) τροποποιείται ως προς την αντικατάσταση

των λέξεων «τριών (3) ετών» από τις λέξεις ιιεννέα (9) ετών» και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως

εξής:

«3. Με την επιψύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την

έννοια της περ. β’ άρθρου 2, το φορολογικό όψελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των

εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα,

το οποίο υπολογίζεται Επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από

αυτά, σε διάστημα έως εννέα (9) ετών από την ημερομηνία εψαρμογής της απαλλαγής από

τον Φόρο του άρθρου 4.».

Άρθρο 2

Αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων για έργα και δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροψίμων

1. α) Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δύναται να αξιοποιούνται από την Υπηρεσία Διαχείρισης

‘Εργων Ταμείου Ανάκαμψης του άρθρου 17Α του π.δ. 97/2017 (Α 138), εκτός του Μητρώου

Αξιολογητών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης:

αα) το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 (Α 83),

αβ) το Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ανταγωνιστικότητας και Επιχε ιρη ματικότητας, και

αγ) το Μητρώο της παρ. 2.

β) Το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους αξιολογητές των υποπερ. αα’ και αβ’

της περ. α’ της παρ. 1, ορίζεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά αξιολόγηση αίτησης

χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων

(1.200) ευρώ τον μήνα καιτο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος.



2. Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης

και Ανθεκτικότητας συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων Μητρώο

Αξιολογητών. Με Κοινή απόψαοη των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων,

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται:

α) το αντικείμενο του Μητρώου,

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του,

γ) τα απαραίτητα προσόντα των αξιολογητών,

δ) το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους αξιολογητές της υποπερ. αγ της Περ.

α’ της Παρ. Ι και,

ε) η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροψίμων γιατην ανάπτυξη

καιτη λειτουργία του.

3. Το σύνολο των αποζημιώσεων των αξιολογητών της παρ. Ι δεν μπορεί να υπερβαίνει το

ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (186.000) ευρώ,, το οποίο βαρύνει την

2022ΣΑΤΑ0820006, που αντιστοιχεί στο έργο «Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων —

Εςοποπ-ις ΓΠ5ΟΓΠΊ2ΟΠ οο ίΊ ΑΓΊςυΙυΓ2Ι 16626» και «ΡΓορο5 ΟΓ π

Α8Γυ?υΓ 5εοΓ - 16584» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις νια την παροχή τυχερών παιγνίων από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Ι. Η αληθής έννοια της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) είναι ότι στις

εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που

επιτρέπεται προσωρινώς να προοψέρουν τις υπηρεσίες τους στην ελληνική επικράτεια μέχρι

τη χορήγηση οριστικών αδειών, περιλαμβάνεται και η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., στην οποία επιτρέπεται

η παροχή των σχετικών υπηρεσιών στοιχήματος μέσω διαδικτύου που της παραχωρήθηκε

συμβατικώς από το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση καταβολής της συμμετοχής του

Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους της από το εν λόγω παίγνιο, καθώς και των

αναλογούντων ψόρων.

2. Στο άρθρο 26 του ν. 4002/2011 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:

«4. Η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος για τα τυχερά παίγνια του άρθρου 27 του

ν. 2843/2000 (Α’ 219), πλην εκείνου του στοιχήματος προκαθορισμένης ή μη απόδοσης,

περιλαμβάνει τη διεξαγωγή, διαχείριση, Οργάνωση και λειτουργία των συγκεκριμένων

παιγνίων και μέσω του διαδικτύου.».

3. Η περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219) τροποποιείται με την

προσθήκη πρόβλεψης ως προς την περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης του

αποκλειστικού δικαιώματος και διαμορψώνεται ως εξής:

«γ. Το υπέρ του Ο.Π.Α.Π. δικαίωμα της παραγράψου αυτής Θα ισχύει για τα είκοσι (20) έτη

από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκτός αν η παραχώρηση του αποκλειστικού

δικαιώματος της Περ. α) της παρ. 2 ανανεωΘεί, οπότε το δικαίωμα της παραγράψου αυτής

παρατείνεται για όλο το χρονικό διάστημα της ανανέωσης.»

4. α) Η ισχύς της παρ. 2 άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011.

β) Η ισχύς της Παρ. 3 άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 2843/2000.



Άρθρο 4

Αδειοδότηση «ΕυΓο]3ρο»

1. Στην ελληνική επικράτεια επιτρέπεται η επίγεια διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού με τον

διακριτικό τίτλο «ΕυΓο)Ιιρο».

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., κατόπιν τήρησης

της διαδικασίας της περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Ν 219), άδεια για τη

διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1. Η ειδική επιτροπή, που προβλέπεται στην περ.

α’ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 είναι τριμελής, συγκροτείται για τη

διαμόρψωση των όρων και προϋποθέσεων και τον καθορισμό του ανταλλάγματος για την

παραχώρηση άδειας διεξαγωγής του αριθμοπαιχνιδιού της Παρ. 1 και αποτελείται από τον

Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, τον

προιστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθαρίοεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων και έναν (1)

υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλη. Για τον καθορισμό

του ανταλλάγματος, δύναται να ανατίθεται, σύμψωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Ν

147), η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

3. Η άδεια χορηγείται για περίοδο δέκα (10) ετών και ισχύει από την ημερομηνία διεξαγωγής

της πρώτης κλήρωσης του «ΕυΓο 4ιρο» στην Ελλάδα, μετά την έκδοση του Κανονισμού

Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Με όμοια απόψαση του

Υπουργού Οικονομικών η άδεια δύναται να ανανεώνεται για ίσο ή μικρότερο χρονικό

διάστημα.

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος επί της διεξαγωγής του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. Ι στην

ελληνική επικράτεια ασκούνται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων,

σύμψωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού

«ΕυΓο}φοΤ» στην ελληνική επικράτεια, καθορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)

επί του μεικτού κέρδους της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στην περ. ιβ’ του άρθρου 25

του ν. 4002/2011, και αποδίδεται σύμψωνα με την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 28 και το

άρθρο 50 του ν. 4002/2011. Αδιάθετα ποσά κερδών, από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού

«ΕυΓορο» στην ελληνική επικράτεια, αποδίδονται στο ελληνικό Δημόσιο σύμψωνα με

τους κανόνες διεξαγωγής του ανωτέρω παιγνίου, κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 50

του ν. 4002/2011.

Άρθρο 5

Διάθεση κινητής περιουσίας δημοσίων ψορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση

ή εκκαθάριση

1. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοινή απόψαση αυτού και του κατά

περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να διατίθεται σε ψορείς του δημοσίου τομέα, όπως

αυτός οριοθετείται σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Ν 6), χωρίς

οποιοδήποτε αντάλλαγμα, κινητή Περιουσία των ανωτέρω φορέων που τελούν υπό

κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η κυριότητα αυτής έχει περιέλθει στο ελληνικό

Δημόσιο και στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
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2. Με απόΦαση του Υπουργού Οικονομικών ή με απόΦαση αυτού και του κατά περίπτωση

αρμόδιου υπουργού, στην οποία ορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία εκποίησης, μπορεί να

πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε με τη διενέργεια

πλειοδοτικού διαγωνισμού -ηλεκτρονικού ή μη- είτε με άλλο τρόπο, που διασΦαλίζει τη

διαΦάνεια και την αντικειμενικότητα, η κινητή περιουσία της παρ. 1, όταν αυτή δεν μπορεί

να διατεθεί με τη διαδικασία της παραγράψου αυτής. Η απόΦαση του Πρώτου εδαψίου

δημοσιεύεται οτην ΕΦημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο ό

Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων

Δαπάνες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων από την 1η12013 έως την έναρξη ισχύος του

παρόντος που αΦορούν χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας, μεταΦορά μαθητών, προμήθεια

υλικών και συντήρησης εγκαταστάσεων, έξοδα κίνησης, Φωτισμού και ύδρευσης-άρδευσης,

καταβολή μισθοδοσίας, αμοιβών, ασψαλίστρων και ψυλάκτρων, εισψορών, τελών και

επιδομάτων, λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής

διάταξης, τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραΦής. Οι δαπάνες αυτές αναλαμβάνονται,

εκκαθαρίζονται και πληρώνονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, σε

βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος Φορολογικού έτους 2022.

Άρθρο 7

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την μεταψορά των μαθητών

1. Με την επιψύλαξη των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 391 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), αν,

κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023: (α) έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί

μεταΦοράς μαθητών, σι διαγωνισμοί αυτοί είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν αναδειχτεί οι

προσωρινοί ανάδοχοι (μειοδότες), (β) έχει εκκινήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης,

σύμΦωνα με την Περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’147) και δεν έχουν

αναδειχθεί Προσωρινοί ανάδοχοι ή απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας, (γ) δεν κατέστη

εΦικτό από τις οικείες περιΦέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς ή να προβούν στη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμψωνα με την Περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.

4412/2016, η οικονομική επιτροπή της οικείας περιΦέρειας μπορεί, με απόΦασή της, να

προβεί στις εξής ενέργειες:

1) για τις περ. (α) και (β), να παρατείνει, από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ή τυχόν παράτασής

τους και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2022, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ

στις 30.6.2022 έως ότου αναδειχθούν οι οριστικοί ανάδοχοι των διαδικασιών που έχουν ήδη

εκκινήσει, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των

δρομολογίων, όπου αυτό απαιτείται,

ΙΙ) για την περ. (γ), να παρατείνει, από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ή τυχόν παράτασής τους,

την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.62022 έως ότου αναδειχθούν

οριστικοί ανάδοχοι και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2022, με ανάλογη Προσαρμογή των

συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου αυτό απαιτείται, και

υπό την προϋπόθεση ότι εκκινούν άμεσα, και το αργότερο μέχρι τις 30.11.2022, οι

διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού με το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου

33 του ν. 4412/2016.



Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων του πρώτου εδαψίου, καταβάλλονται

νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον ο οικείος

ιτεριφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών

και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της

οικείας οικονομικής επιτροπής.

Οι συμβάσεις που παρατείνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας λύονται αζημίως για τις

περιφέρειες με την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων.

2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και παρατάσεις δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που

έλαβαν χώρα πριν τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 8

Παράταση προθεσμίας συμμόρψωσης δημοτικών παιδικών, βρεψικών και

βρεψονηπιακών σταθμών προς το π.δ. 99/2017-

Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου ό του π.δ. 99/2017 (Α’141) ως προς την πλήρη

συμμόρφωση των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των

νομικών προσώπων αυτών στο περιεχόμενο του π.δ. 99/2017 παρατείνεται έως τις
31.7.2023. Η μη συμμόρφωση των σταθμών με τις διατάξεις αυτού μετά το πέρας της
ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και

λειτουργίας τους.

Άρθρο 9

Εψαρμογή κυρώσεων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων — Τροποποίηση παρ. 9

άρθρου 41Γ ν. 2725/1999

Στην Παρ. 9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των επιβαλλόμενων κυρώσεων

εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα αθλητικές

εκδηλώσεις, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, ώστε

να προβλέπεται ότι πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο

έλεγχο διαπιστωθεί η μη κατοχή εισιτηρίου, β) μετά από το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο

τρίτο εδάφιο και γ) στο παλαιό τρίτο εδάφιο προστίθεται ως συμπράπων Υπουργός για την

έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και ο Υπουργός Οικονομικών και διευρύνεται το

αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η αστυνομική αρχή δύναται οποτεδήποτε, εντός και εκτός των αθλητικών

εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, να διενεργεί

δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των διατάξεων του

παρόντος άρθρου περί εκδόσεως και θέσεως σε κυκλοφορία, καθώς και τη χρήση

αποκλειστικά και μόνον ονομαστικών εισιτηρίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε

περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η μη κατοχή ή η κατοχή μη

ονομαστικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου επί του οποίου το αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο

είναι διαφορετικό από αυτό του κατόχου του, θα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του

κατόχου του. Τα έσοδα από το πρόστιμο του δεύτερου εδαφίου αποτελούν κατά το ένα τρίτο

(1/3) έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, ένα τρίτο (1/3) αποδίδεται στη Γενική

Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ένα τρίτο (1/3) στη

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγγράφονται

ς



στον αντίστοιχο προϋπολογισμό εκάστης Γενικής Γραμματείας και χρησιμοποιούνται για την

κάλυψη των αναγκών τους. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού,

Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται το ύψος του προστίμου, ο τρόπος

βεβαίωσης της παραβάσεως από τα αρμόδια όργανα της αστυνομικής αρχής, η διαδικασία

επιβολής και είσιτραξης του προστίμου, οι λεπτομέρειες του τρόπου κατανομής των εσόδων

από την είσπραξη του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας

ζήτημα.».

Άρθρο 10

Ειδικές ρυθμίσεις νια τις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

1. Κατά παρέκκλιση της παρ. Ι του άρθρου 22 η πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου

χρόνου προσωπικού των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διενεργείται κατ’ ανάλογη

εψαρμογή του άρθρου 39.

2. Ειδικώς ως προςτις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., το άρθρο 23 εψαρμόζεται

και ως προς την πλήρωση θέσεων διευθυντών και τις αποδοχές τους.

3. Ειδικώς για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., πλην των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, δύναται να χορηγείται

χρηματικό ποσό, ως επιβράβευση παραγωγικότητας. Κριτήριο για τη χορήγηση του ποσού

είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου σύμψωνα με μετρήσιμους στόχους

που τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με απόψαση του Υπουργού

Υποδομών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών

και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας, ορίζονται

η μεθοδολογία για τη χορήγηση του ποσού της επιβράβευσης παραγωγικότητας, οι

συντελεστές βαρύτητας, το ετήσιο όριο αυτού και κάθε άλλο ειδικό Θέμα για την εφαρμογή

της παρούσας.

4. Ειδικώς ως προς τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών μελών του διοικητικού

συμβουλίου των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. δεν εφαρμόζεται το Τελευταίο εδάφιο

της παρ. Ι του άρθρου ΙΙ.
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΊΙΤΛΟΣ ΑΞΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΣΗΣ

Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών

«Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής

Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και

ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου

ψερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας ψυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης

Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων,

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και

αναπτυξιακού χαρακτήρα»

Εττισπεύδον Υπουργείο: Στοιχεία επικοινωνίας:

1. Γεωργία Μπέη - Δήμητρα Καββαδά - Γεώργιος Γρυλωνάκης — Παναγιώτα Μιχελή, Γραψείο Υπουργού Οικονομικών,

οδός Νίκης 5-7, τ.κ. 15 63, τηλ. 210 3332621, 210 3332647, πΙ5θοΠιςθ@π,Ιπ1ιπ.
2. Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός — Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 2131364920,

τι.Ιίο8ρ@γρθι·
3. Ευδοξία Τσιτσέλη, Νομικός — Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 2131364432, θ.ΊιθΙΙ@γρθ5.

4. Φώτιος ΣτεΦανής, Ειδική Νομική Υπηρεσία, Τηλ. 210 7709 660, Λεωψ. Μεσογείων 96, Τ.Κ 11527
5. Ρίτα Ανθούλη, Νομική Σύμβουλος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λεωφόρος Αχαρνών αρ. 2, 111

43 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. 210 212 4381

6. Λαμπρινή κουσιωρή, Νομική Σύμβουλος Υφυπουργού Αθλητισμού, τηλ. 213 131 6566, 6973 405473,

ΙΙου5ίοιί@ΙΙ.εοιτι
7. Παναγιώτης Παπανότης, Νομικός Σύμβουλος Υφυπουργού Αθλητισμού, τηλ. 213 131 6889, 6932 600072,

ρ.ρρποίΊ5@πιίΙ.εοπι
8.Τζίμα Αλίκη- Γαρυψαλάκη Αθηνά, Συνεργάτιδες Υφυπουργού Υποδομών, Αναστάσεως 2, ΤΚ 15699 ‚2106508071,

ΖΊπ.Ι@π,ΊΙ.ςοπι /

Επιλεξατε απο τον παρακατω καταλονο τον τομεα η τους τομεις νομοιετησης

Ν
ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

- ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 --

Ι Τομεας νσμοθετησης επι θεματων Υπουργειου Π αιδειας & Ορησκευ ματων και Υπουργειου Πολιτισμου & Αθλητισμου

2
- Τομέας νομοΘέτης έπί 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 νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Χ



ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΙΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΟΤΗΤΑ6

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:Αιτιολσγική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την παρούσα διάταξη επέρχεται αναγκαία νομοτεχνική βελτίωση στην

παρ. 3 του άρθρου ό του ν. 4935/2022 (Α’ 35), με το οποίο καθορίζονται οι όροι

εψαρμογής των ψορολογικών κινήτρων των προηγούμενων άρθρων, προκειμένου να

είναι σαψές ότι η μέγιστη ψορολογική ωψέλεια των 125.000 ευρώ στην περίπτωση

συνεργασιών επιχειρήσεων αψορά το μέγιστο διάστημα εΦαρμογής των κινήτρων

της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ήτοι αυτό των εννέα (9) ετών, όπως ισχύει και για τους

μετασχηματισμσύς επιχειρήσεων. Κατά τον τρόπο αυτό εναρμονίζεται η παρ. 3 με το

περιεχόμενο των υπολοίπων ρυθμίσεων του άρθρου ό του ν. 4935/2022 και

αποσαψηνίζεται ο τρόπος εψαρμογής των κινήτρων του άρθρου 4 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η αξιολόγηση από Μητρώο

Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων των έργων και των δράσεων του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και επιπλέον συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής

Ανάκαμψης και Τροψίμων αντίστοιχο Μητρώο.

Άρθρο 3: Με την παρ. 1 επιδιώκεται η αποκατάσταση της αληθούς έννοιας της παρ.

12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και διευκρινίζεται ότι η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

συμπεριλαμβάνεται στις εταιρείες οι οποίες, σύμψωνα με τις ειδικότερες

προβλέψεις της εν λόγω διάταξης, επιτρεπτά παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακού

στοιχήματος. Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται να καλυψθεί το ζήτημα της

αδειοδότησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. ως προς την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού

στοιχήματος. Επιπλέον με την παρ. 2 επιδιώκεται να αρθεί η αμψισβήτηση που είχε

δημιουργηθεί αναψορικά με το αν η ΟΠΑΠ Α.Ε., με βάση την από 15.12.2000

Σύμβαση και την από 12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα

διεξαγωγής αριθμοπαιχνιδιών στο διαδίκτυο και επιδιώκεται να δημιουργηθεί

ασψαλές νομοθετικό πλαίσιο για τη νόμιμη διεξαγωγή τους. Με την παρ. 3

επιδιώκεται η εκπλήρωση του δημοσίου σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκε στην

ΟΠΑΠ ΑΕ το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων.

Για τους λόγους αυτούς ειδικότερα προβλέπεται ότι η διάρκεια του δικαιώματος

πρώτης προτίμησης δεν περιορίζεται στα είκοσι (20) έτη, αλλά ότι είναι δυνατή η

παράταση της διάρκειάς του και πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος σε

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

9



περίπτωση ανανέωσης της διάρκειας του αποκλειστικού δικαιώματος της περ. α’ της

παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000.

Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθίσταται επιτρεπτή η επίγεια διεξαγωγή

του αριθμοπαιχνιδιού με τον διακριτικό τίτλο «ΕυΓορο», το οποίο

διοργανώνεται πανευρωπαϊκά από την κοινοπραξία εταιρειών με την επωνυμία

«ΕυΓο)ρο οορθΓΊοπ». Συγχρόνως, ρυθμίζονται ζητήματα που σχετίζονται με τη

διεξαγωγή του ως άνω παιχνιδιού, όπως η διαδικασία χορήγησης της σχετικής

άδειας, η διάρκεια ισχύος αυτής και η δυνατότητα παράτασής της. Επιπλέον

προβλέπεται ότι η ΕΕΕΠ ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί της διεξαγωγής του

συγκεκριμένου αριθμοπαιχνιδιού, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του

Ελληνικού Δημοσίου στο μεικτό κέρδος που καταγράψει η ΟΠΑΠ Α.Ε. από τη

διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού και τέλος προβλέπεται ότι τα αδιάθετα ποσά των

κερδών τα οποία προκύπτουν από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού στην

Ελληνική Επικράτεια αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμψωνα με τους κανόνες

διεξαγωγής του ανωτέρω αριθμοιταιχνιδιού, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην

παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011.

Άρθρο 5: Με την παρούσα διάταξη επιλύονται προβλήματα που έχουν ανακύψει

κατά την εψαρμογή του άρθρου 17 παρ. 2, περ. β) του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) περί

Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τη διαχείριση και αξιοποίηση της

κινητής και ακίνητης περιουσίας, των ψορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση,

συγχώνευση ή εκκαθάριση, προς όψελος του Δημόσιου . Με την παρ. 1 προβλέπεται

πλέον η δυνατότητα του Υπουργού Οικονομικών να εκδίδει υπουργικές αποψάσεις

ή, από κοινού με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, κοινές υπουργικές

αποψάσεις, για τη δωρεάν παραχώρηση σε Φορείς του δημόσιου τομέα, όπως

ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4765/2021, κινητής περιουσίας των δημοσίων

ψορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η κυριότητα

της περιουσίας αυτής έχει περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, με την προτεινόμενη παρ. 2 δίδεται η δυνατότητα στον Υπουργό

Οικονομικών και στον κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό να

προκηρύσσουν, με υπουργική απόψαση, πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκποίησης ή
να καθορίζουν τη με άλλο τρόπο πώληση σε οποιονδήποτε τρίτο, με σκοπό την

είσπραξη εσόδων υπέρ του δημοσίου, της κινητής περιουσίας των Φορέων του

δημόσιου τομέα που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η

κυριότητα της περιουσίας αυτής έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο και στη

διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά αυτή δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με

τις διαδικασίες της προηγούμενης παραγράψου.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται χρονίζουσες οικονομικές

εκκρεμότητες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, οι οποίες αναψέρονται στο

χρονικό διάστημα από το οικονομικό έτος 2013 (1.1.2013) μέχριτη δημοσίευση του

παρόντος και αψορούν δαπάνες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των

ανωτέρω ψορέων.
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Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη διάταξη διευθετούνται κατεπείγοντα ζητήματα για

Τη διασψάλιση της έγκαιρης και απρόσκοπτης δωρεάν μεταψοράς των δικαιούχων

μαθητών με την παράταση της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μεταψοράς που

ήταν σε ισχύ την 30η.ό.2022, με ανάλογη προσαρμογή των συμβατικών όρων στα

νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου αυτό απαιτείται, λόγω της μη

έγκαιρης ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ενεργειών σχετικά με τις

διαγωνιστικές διαδικασίες από τις περιψέρειες.

Άρθρο 8: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ιταρατείνεται έως τις 31.7.2023, η

καταληκτική προθεσμία που έχει δοθεί στους κατά τη δημοσίευση του π.δ. 99/2017

(Α’141) λειτουργούντες παιδικούς, βρεψικούς και βρεψονηπιακούς σταθμούς των

δήμων και των νομικών προσώπων τους για την πλήρη συμμόρφωσή τους στο

περιεχόμενο του π.δ. 99/2017 που αψορά στις προϋποθέσεις αδειοδότησης και

λειτουργίας των παιδικών, βρεψικών και βρεψονηπιακών σταθμών που λειτουργούν

εντός νομικών προσώπων των δήμων ή της υπηρεσίας των δήμων, κατόπιν της

παράτασης έως τις 31.7.2023 που έχει χορηγηθεί για τις επιμέρους προθεσμίες που

αψορούν στην εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων των σταθμών, με το άρθρο

164 του ν. 4964/2022 (Α’ 150).

Άρθρο 9: Στην παρ. 9 του άρθρου 41Γ του ν.2725/1999 (Α’ 121) προβλέπεται ότι η

αστυνομική αρχή επιβάλλει πρόστιμο σε βάρος του κατόχου μη ονομαστικού

εισιτηρίου, κατά τη διάρκεια διενεργούμενου δειγματοληπτικού ελέγχου εντός των

αθλητικών εγκαταστάσεων. Με την προτεινόμενη προσθήκη επεκτείνεται η επιβολή

του προστίμου και στην περίπτωση μη κατοχής εν γένει εισιτηρίου και καθορίζεται η

κατανομή των εσόδων από τη συγκεκριμένη κατηγορία προστίμων κατά το ένα τρίτο

(1/3) ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, κατά ένα τρίτο (1/3) στη Γενική

Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και κατά το

υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κάλυψη των αναγκών τους, προστίθεται δε και ο

Υπουργός Οικονομικών ως συναρμόδιος για την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής

υπουργικής απόψασης.

Άρθρο 10: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται ζητήματα στελέχωσης

των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, καθώς επίσης και τοποθέτησης σε Θέσεις

ευθύνης, παροχής κινήτρων αποδοτικότητας, αμοιβών και αποδοχών των στελεχών

και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ως άνω εταιρειών.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Με την υψιστάμενη διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου ότου ν. 4935/2022,

η οποία προβλέπει τη μέγιστη δυνατή ψορολογική ωψέλεια σε περίπτωση

συνεργασιών επιχειρήσεων, ψαίνεται ως να υπάρχει εσωτερική αντίψαση με το

περιεχόμενο της παρ. Ι του ίδιου άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 2, η

οποία περιέχει ανάλογη διάταξη της παρ. 3 για τους μετασχηματισμούς

επιχειρήσεων. Εκ του λόγου αυτού απαιτείται νομοτεχνική διόρθωση της παρ. 3,
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ώστε να εναρμονίζεται το περιεχόμενό της με αυτό του υπολοίπου άρθρου και να

καθ ίσταται σαψές ότι η μέγιστη ψορολογική ωψέλεια των 125.000 ευρώ αψορά Το

διάστημα των εννέα ετών, για το οποίο σύμΦωνα με την παρ. Ι του ίδιου άρθρου

μπορεί η επιχείρηση να κάνει χρήση των ψορολογικών κινήτρων του άρθρου 4.

Άρθρο 2: Η άμεση και αξιόπιστη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των έργων

και των δράσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων, που

χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί άμεση

προτεραιότητα, επομένως κρίνεται αναγκαία η αξιοποίηση του Εθνικού Μητρώου

Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του

Μητρώου Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία

νέου Μητρώου Αξιολογητών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροψίμων.

Άρθρο 3: Εξαιτίας του ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν είχε

αδειοδοτηθεί ως προς το διαδικτυακό στοίχημα και έτσι περιήλθε σε δυσμενέστερη

θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της που δραστηριοποιήθηκαν νομίμως δυνάμει

της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, παρά το γεγονός ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε

καταβάλει το σχετικό αντάλλαγμα και τήρησε τις προβλέψεις του ν. 4002/2011.

Επιπλέον η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε την εύλογη πεποίθηση με βάση την από 15.12.2000

Σύμβαση και την από 12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη, ότι έχει τη δυνατότητα

διεξαγωγής των αριθμοπαιγνίων του αποκλειστικού δικαιώματος στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται μάλιστα ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβατικά έχει καταβάλλει το σχετικό

αντάλλαγμα για τη διαδικτυακή διεξαγωγή των αριθμοπαιγνίων. ‘Ομως, παρά ταύτα,

εξαιτίας του ελλιπούς, ως προς το ζήτημα αυτό νομοθετικού πλαισίου, μπορεί να

εγερθεί αμψισβήτηση ως προς το αν η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να ασκήσει νόμιμα τη

δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων.

Επιπροσθέτως διαπιστώνεται ότι σε λειτουργικό επίπεδο, η διεξαγωγή νέων

παιγνίων από τρίτους παρόχους, ενόσω διαρκείτο αποκλειστικό δικαίωματης ΟΠΑΠ

Α.Ε., θα καταργούσε εν τοις πράγμασι το αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και

Θα καθιστούσε αδύνατη την εκπλήρωση του δημοσίου σκοπού για τον οποίο

παραχωρήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα. Για τους λόγους αυτούς,

η διάρκεια του δικαιώματος πρώτης προτίμησης πρέπει να ταυτίζεται με τη διάρκεια

του αποκλειστικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης του

τελευταίου.

Άρθρο 4: Λαμβάνοντας υπόψη το υψιστάμενο νομικό πλαίσιο, τα τυχερά παίγνια

κατ’ αρχήν απαγορεύονται και επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση. Επομένως για να

καταστεί επιτρεπτή η διεξαγωγή ενός νέου παιχνιδιού, όπως το ΕυΓο)ίφο,

απαιτείται σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

Άρθρο 5: Λόγω έλλειψης Θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση της κινητής

περιουσίας των ψορέων του δημόσιου τομέα που τελούν υπό κατάργηση,

συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η κυριότητα της περιουσίας αυτής έχει περιέλθει

στο Ελληνικό Δημόσιο και στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
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Άρθρο 6: Η δημοσιονομική τακτοποίηση των ανωτέρω δαπανών αποτελεί χρόνιο

πρόβλημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η συνέχιση αυτής της εκκρεμότητας

προκαλεί ανυπέρβλητα κωλύματα στη διαδικασία επιχορήγησης των Εταιρειών

Προστασίας Ανηλίκων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

επιψέρσντας δυσμενείς συνέπειες στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των

ως άνω Εταιρειών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η λειτουργία των Εταιρειών

Προστασίας Ανηλίκων τίθεται πλέον σε λειτουργική, δημσσισνσμικά ορθή και εν

τέλει αποτελεσματική βάση.

Άρθρο 7: Με το άρθρο 391 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) ρυθμίστηκαν ζητήματα που

άπτονται της έγκαιρης έναρξης μεταψοράς των μαθητών και της διευθέτησης των

απαιτούμενων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τις περιψέρειες.

Πλην όμως, παρά τη θέσπιση των σχετικών διατάξεων, ένας αριθμός περιψερειών

δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει εγκαίρως τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες

για τη μεταψορά των δικαιούχων μαθητών. Ως εκ τούτου, η ρύθμιση κρίνεται

απολύτως αναγκαία για την απρόσκοπτη μεταψορά των δικαιούχων μαθητών,

προκειμένου να καλυψθούν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ενώ προκηρύχθηκαν

διαγωνισμοί μεταψοράς μαθητών και είναι σε εξέλιξη, δεν έχουν αναδειχτεί οι

προσωρινοί ανάδοχοι (μειοδότες) ή ενώ έχει εκκινήσει η διαδικασία της

διαπραγμάτευσης, σύμψωνα με την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.

4412/2016 (Α 147), όπως προβλέψθηκε στο άρθρο 391 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),

δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί ανάι5οχοι ή απαιτείται επανάληψη της

διαδικασίας ή εν τέλει δεν κατέστη εψικτό από τις οικείες περιψέρειες να

προκηρύξσυν διαγωνισμούς ή να προβούν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,

σύμψωνα με την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, για λόγους ασψάλειας

δικαίου, κατόπιν της παράτασης των επιμέρους προθεσμιών του π.δ. 99/2017, που

έχουν χορηγηθεί μέχρι τις 31.7.2023 με το άρθρο 164 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), και

προκειμένου να καθορισθεί ίδια καταληκτική προθεσμία πλήρωσης των

υποχρεώσεων των δημοτικών παιδικών, βρεψικών και βρεψονηπιακών σταθμών

όλης της χώρας και προσαρμογής αυτών στις τεχνικές προδιαγραψές και

κατασκευαστικές διατάξεις που θέτει το π.δ. 99/2017. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση

μη συμμόρψωσης των σταθμών στις ανωτέρω διατάξεις, εντός της προβλεπόμενης

αποκλειστικής προθεσμίας, προβλέπεται ανάκληση της άδειάς τους.

Άρθρο 9: Η επέκταση της επιβολής του προστίμου και στην περίπτωση μη κατοχής

εν γένει εισιτηρίου επιβάλλεται για τον αποτελεσματικότερσ έλεγχο εκ μέρους της

αστυνομικής αρχής κατά τη διάρκεια διενεργούμενου δειγματσληπτικού ελέγχου

εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η απόδοση των εισπραπόμενων ποσών από

τα επιβληθέντα πρόστιμα στον κρατικό προϋπολογισμό, στη Γενική Γραμματεία

Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά ένα τρίτο (1/3) στον

καθένα, επιβάλλεται για την κάλυψη μέρους των αναγκών τους, πλην όμως, δεν

μπορεί να συμβεί εάν δεν υπάρχει ειδική διάταξη νόμου που να επιτρέπειτσν ειδικό

/Ι2



προορισμό των εσόδων και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η ρητή αναψορά στην

προτεινόμενη ρύθμιση.

Άρθρο 10: Η εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων της σιδηροδρομικής υποδομής,

εκσυγχρονισμού της ήδη υψιστάμενης και εψαρμογής διαδικασιών του νέου

σιδηροδρομικού πακέτου της Ε.Ε. επιβάλλει την ειδική αντιμετώπιση των εν λόγω

ζητημάτων και την εψαρμογή ρυθμίσεων που θα παρέχουν στις εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε.

και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., την απαιτούμενη ευελιξία και αποτελεσματικότητα πάντοτε υπό

__________

όρους διαψάνειας.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ψυσικά και νομικά πρόσωπα), δικαιούχους

των ψορολογικών κινήτρων του άρθρου 4 του ν. 4935/2022 (Α’ 103).

Άρθρο 2: Στις πληθυσμιακές ομάδες που σχετίζονται με τις δράσεις και τα έργα του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων που χρηματοδοτούνται από το

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά άμεσα στην ΟΠΑΠ αλλά και όλους τους

πράκτορες που εντάσσονται στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αψορά έμμεσα όλους τους

πολίτες που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις των αριθμοπαιχνιδιών

διαδικτυακά.

Άρθρο 4: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αΦορά άμεσα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία αν το

επιλέξει, θα αναλάβει τη διεξαγωγή του νέου αριθμοπαιχνιδιού στην Ελληνική

Επικράτεια αλλά και όλους τους πράκτορες που εντάσσονται στο δίκτυο της ΟΠΑΠ

Α.Ε. Αψορά έμμεσα όλους τους πολίτες οι οποίοι Θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στις

κληρώσεις του νέου αριθμοπαιχνιδιού.

Άρθρο 5: Αψορά τους δημόσιους ψορείς που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή
εκκαθάριση και το κοινωνικό σύνολο εν γένει μέσω της αξιοποίησης της κινητής

περιουσίας των ανωτέρω ψορέων.

Άρθρο 6: Στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων.

Άρθρο 7: Στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, στους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς για την

ανάθεση συμβάσεων μεταψοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων και τους αναδόχους που αναλαμβάνουν τις

σχετικές υπηρεσίες μεταψοράς, στις μαθήτριες και τους μαθητές των σχολείων και

στις οικογένειές τους.

Άρθρο 8: Στους λειτουργούντες παιδικούς, βρεψικούς και βρεψονηπιακούς

σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων τους και τους δημότες που κάνουν

χρήση των υπηρεσιών αυτών.

/7μ



Άρθρο 9: Στους εμπλεκόμενους με τον αθλητισμό Φορείς, στους Φιλάθλους, στη

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), στην Ελληνική Αστυνομία και στο Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 10: Αψορά στις εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., τους υπαλλήλους των

Εταιρειών αυτών, καθώς και Φυσικά πρόσωπα που θα στελεχώσουν εξειδικευμένες

Θέσεις στις ως άνω εταιρείες, αλλά και το κοινωνικό σύνολο που επωψελείται

μακροπρόθεσμα από την ολοκλήρωση των έργων που εκτελούν οι εν λόγω εταιρείες.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετω7τιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4.
ΝΑΙ ί ΟΧΙ 11

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

Άρθρο 1: παρ. 3 του άρθρου ό του ν. 4935/2022

Άρθρο 7: παρ. 4 άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (Α’ 194), άρθρο 45 του

ν. 4937/2022 (Α’ 107), άρθρο 391 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Άρθρο 6: Παρ. 4 του άρθρου ό του π.δ. 99/2017 (Α’ 141), άρθρο 13 του ν. 4623/2019

(Α’ 134), παρ. Ι άρθρου 375 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), άρθρο 64 του ν. 4821/2021

(Α’ 134), άρθρο 107 του ν.4876/2021 (Α’ 251) και άρθρο 164 του ν. 4964/2022 (Α’

150).

_________

Άρθρο 9: παρ. 9 άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999_(Α’_121).

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

ϊ) με αλλαγή Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική

προεδρικού διάταξη για την έκδοση προεδρικού διατάγματος,

διατάγματος, υπουργικής απόΦασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με
υπουργικής αντικείμενο που εμπίπτει στα ρυθμιζόμενα με τις

απόψασης ή άλλης προτεινόμενες διατάξεις.
κανονιστικής

πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή Οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν δύνανται να
διοικητικής πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,

πρακτικής περιλαμβανομένης νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
συ μπεριλαμβανομ υψιστάμενης νομοθεσίας.

ένης της
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης

νομοθεσίας;
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ΙΙΙ) με διάθεση
Η διάθεση περισσοτέρων πόρων, υλικών και ανθρώπινων,
δεν εξυπηρετούν τους ετιιδιωκόμενους στόχους της

περισσότερων
ανθρώπινων και

προωθούμενης ρύθμισης.

υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

. επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

υτι

8. Ποιοι είναι σι στόχοιτης αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 3: Η καθιέρωση της νόμιμης

διεξαγωγής του διαδικτυακού στοιχήματος, η

αδειοδότηση της διαδικτυακής διεξαγωγής

των αναφερόμενων στην εν λόγω διάταξη

1) βραχυπρόθεσμο ι: αριθ μοπαιχνιδ ιών του αποκλειστικού

δικαιώματος και η παροχή της δυνατότητας

άσκησης του δικαιώματος πρώτης προτίμησης

απότην ΟΠΑΠ Α.Ε. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος

της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου



και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρηση του

αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής των

αριθμοπαιχνιδιών της παρ. 2α του άρθρου 27

του ν. 2843/2000 (Α’ 219).

Άρθρο 5: Η ευελιξί.α στην εκποίηση της

κινητής περιουσίας των δημοσίων ψορέων

που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή
εκκαθάριση, όταν η κυριότητα της περιουσίας

αυτής έχει περιέλθει στο Υπουργείο

Οικονομικών με συνθήκες διαφάνειας και

αντικειμενικότητας με στόχο την κατά το

δυνατό επίτευξη επωψελέστερου

ανταλλάγματος γιατο Δημόσιο.

Άρθρο 7: Η άμεση επίλυση του ζητήματος της

απρόσκοπτης μεταψοράς μαθητών.

Άρθρο 9: Ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των

ψιλάθλων κατά τη διάρκεια διενεργούμενων

δειγματοληπτικών ελέγχων εντός των

αθλητικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 10: Η απρόσκοπτη λειτουργία των

εταιριών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Άρθρα 7 και 8: Βελτίωση της ποιότητας των

παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ.,

διασφάλιση του σεβασμού στην αρχή της

χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και

διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών.

Άρθρο 9: Η ενίσχυση του κρατικού

προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών

ϋ) μακροπρόθεσμοι: της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της

Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την

κάλυψη των αναγκών τους.

Άρθρο 10: Η ομαλή εξέλιξη και υλοποίηση των

έργων που εκτελούν οι ως άνω εταιρείες, μέσω

της αποσαφήνισης των Θεμάτων προσωπικού,

αμοιβών και αποδοχών.
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9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

, Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποφοίτων γ’βαθμιας
εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία
στον τομέα των σπουδών τους εντός ό
μηνών_από_την_έναρξη_αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων
Π ανεπιστη μιακών σχολών (ΙΟ κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα
‘Ερευνας, Τεχνολογίας & Καινοτο μίας
(διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή
Σχολή
Αριθμός έργων/ μελετών που έχουν
ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα, ανά
Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του
ενεργού πληθυσμού) που συμμετέχουν
σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο
πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το
σχολείο πριν την ολοκλήρωση της β’
βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης /
έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά
Περιφέρεια (ποσοστό μαθητών στο
σύνολο των μαθητών) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο
σύνολο (των μαθητών) - Κατανομή ανά
Περιφέρεια
Αριθ μάς ολοή μερων / απογευ ματ ινών
σχολείων και αριθμός μαθητών που
φοιτούν σε αυτά
Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο
μαθητών

Μέσος_όρος_Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται
από προγράμματα ενισχυτικής
εκπαίδευσης_/_έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα
(Αθμια,_Β’θμια)_εκπαίδευσης

, , , Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

________________________ __________

και της ΕΛΣΤΑΤ



Πραγματοποιηθείσες ανασκοφές, κατά

είδος και αποτελέσματα, και αριθμός

ευρη μάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά

φορέα, και ποσά που διατέθηκαν

Πιστώσεις γιο ανασκαφές, που

διατέθηκαν σε Εφορείες Αρχαιοτήτων

-________

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων,

μνημείων, παραδοσιακών και ιστορικών

ο ικισ μών
Πραγματοποιη θείσες απαλλοτριώσεις

και καταβληθείσες αποζημιώσεις, για

ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε

μνη μεία και αρχαιολογικούς χώρους, και

δαπάνες έργων που βρίσκονται σε

εξέλιξη

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε

μουσεία και λοιπά κτίρια και δαπάνες

έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική

μοριρή και είδος βιβλιοθήκης, ανάλογα

με το θέμα, κατά γεωγροφικό

διαμέρισμα

- Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β)

ιδοχ και γ] μετακλητών υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμή μα,

διεύθυνση,_γενική_διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο

ΙΝΤΕΚΝΕΤ

Αριθμό ς υπη ρ εσ ιών με εσωτερική
δικτύωση (ίππιπν)

Αναλογία_Η/Υ_ανά_θέση_εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων

υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο

δημοσίων_υπηρεσιών_και_φορέων

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης

πολιτών, σε κεντρικά, περιφερειακό,

νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και

σε επίπεδο νομικών προσώπων,

οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυτεηρετούνται από

τις δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά

υπηρεσία

Κόστος προσωπικού (δαπάνες

μισθοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες ως

ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά

υπουργείο)

Κόστος διαχείρισης θεμάτων

προσωπικού: δαπάνες μονάδων

προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής

δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία ετία
Πρόσφατα Επιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες

αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000
κατοίκους



Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά

κατηγορίες και κατά γεωγραφική περιοχή

Διαπραχθέντα αδικήματα και

θεωρούμενοι ως δράστες αυτών κατά
εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των
αδικημάτων και αξιόποινων

συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό

αίσθημα (ανθρωποκτονίες, ληστείες,

κλοπές — διαρρήξεις)

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη

είσοδο και παραμονή στη χώρα

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο

εγκλή ματος

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων

που εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των

εγκλη μάτων

Σύνολο εργαζο μένων στη δη μόσια

ασφάλεια

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά

αστυνομικό τμήμα και ανά περιοχή

αστυνόμευσης

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000

κατοίκους - αναλογία κατοίκων ανά

αστυνομικό τμήμα και περιοχή

αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για

αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση
της παραβατικής συμπεριφοράς ανά

τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά

εγκλή ματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές,

τρομοκρατία)

, , , Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)
Αριθμός εισερχόμενων αστικών,

εργατικών και εμπορικών διαφορών

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών

περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την

επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών,

διοικητικών και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών

αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία,

Εφετεία, Αρειος Πάγος/Συμβούλιο

Επικρατείας)

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή

(ποινικά, πολιτικά και διοικητικά

δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που

ακυρώνονται μετά από έφεση ή αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το

σύστημα του εξωδικαστικού

συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων

επιλυσης διαφορών, πχ. διαμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν

προστασίας αλλά δεν διαθέτουν πόρους

(νομική προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής

δικογράφων
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Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος
υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια
Και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια
βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές
μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο Κόστος σωφρονιστικού συστήματος
ανά κρατούιιενο

Αναλογία προσωπικού φύλαξη ς

( φυλάκων)_ανά_κρατούμενο

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίτιτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια
Θα είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

. ‘ , , Δεν βρίσκει εψαρμογή.
ι) Εαν ειναι αμεση,

εξηγήστε:

1) Εάν είναι έμμεση,
εξ η γή στε:

πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΟΧΙ Π

Εξηγ ή οτε:

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

ΑναΦέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήοτε:
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος

Άρθρο Ι Με την προτεινόμενη διάταξη επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση

στην παρ. 3 του άρθρου ό του ν. 4935/2022 (Α’ 103), για λόγους

εναρμόνισης του περιεχομένου της εν λόγω παραγράψου με

αυτό των προηγουμένων παραγράψων του ίδιου άρθρου και

ιδίως με την παρ. 1, με τελικό σκοπό την αποσαψήνιση, για τις

επιχειρήσεις και τη διοίκηση, των όρων εψαρμογής των

ψορολογικών κινήτρων του άρθρου 4 του νόμου σε περίπτωση

συνεργασιών προσώπων.

Άρθρο 2 Με την αξιολογούμενη διάταξη, ρυθμίζεται το πλαίσιο

αξιοποίησης ειδικότερων Μητρώων για την αξιολόγηση έργων

και δράσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροψίμων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται

και η ανάπτυξη και λειτουργία νέου Μητρώου Αξιολογητών στο

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων.

Άρθρο 3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαψηνίζεται η αληθής

έννοια της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι η ΟΠΑΠ ΑΕ.

συμπεριλαμβάνεται στις εταιρείες οι οποίες, σύμψωνα με τις

ειδικότερες προβλέψεις της εν λόγω διάταξης, επιτρεπτά

παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχήματος και

αποσαψηνίζεται το Θέμα της αδειοδότησης της ΟΠΑΠ ΑΕ. Πιο

συγκεκριμένα, η ΟΠΑΠ Α.Ε., με βάση την από 15.12.2000

Σύμβαση και την από 12.12.2011 ΠρόσΘετη Πράξη, τις οποίες

συνήψε τη μεν πρώτη, με το Ελληνικό Δημόσιο, καιτη δεύτερη

με το ΤΑΙΠΕΔ καιτο σχετικό αντάλλαγμα, που κατέβαλε είχε την

πεποίθηση ότι έχει λάβει τη σχετική άδεια. ‘Ομως, εξαιτίας του

ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου, η ως άνω αδειοδότηση δεν

είχε παρασχεθεί. Περαιτέρω, ήδη από το 2011 τρίτοι πάροχοι

υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων απέκτησαν τη

δυνατότητα δραστηριοποίησης στο διαδίκτυο με οικειοθελή

υπαγωγή τους στο ψορολογικό καθεστώς του ν. 4002/2011.

Επομένως, η ΟΠΑΠ Α.Ε. περιήλθε σε δυσμενέστερη θέση σε

σχέση με τους ανταγωνιστές της που δραστηριοποιήθηκαν

νομίμως δυνάμει της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011,

παρά το γεγονός ότι είχε καταβάλει το σχετικό αντάλλαγμα και

τήρησε τις προβλέψεις του ν. 4002/2011. Για την
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αποκατάσταση της ανωτέρω κατάστασης προτείνεται η

παρούσα ερμηνευτική διάταξη. Ως γνησίως ερμηνευτική η

διάταξη ισχύει από την έναρξη ισχύος της ερμηνευόμενης.

Υπηρετεί δε τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της

αναλογικότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.

Με την παρ. 2 επιδιώκεται να ρυθμιστεί με αναδρομική ισχύ

από την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011 η αδειοδότηση της

ΟΠΑΠ Α.Ε. ως προς τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και

λειτουργία των αριθμοπαιγνίων του άρθρου 27 του ν.

2843/2000 και μέσω του διαδικτύου. Η συγκεκριμένη ρύθμιση

δεν καταλαμβάνει το στοίχημα, για το οποίο υπάρχουν ήδη

προβλέψεις στο ν. 40θ2/2011. Με την προτεινόμενη διάταξη

αίρεται η αμφισβήτηση που δημιουργήθηκε, αναψορικά με το

αν η ΟΠΑΠ Α.Ε. με την από 15.12.2000 Σύμβαση και την από

12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη, έχει το δικαίωμα διεξαγωγής

αριθμοπαιγνίων στο διαδίκτυο και παρέχεται ασψαλές

νομοθετικό πλαίσιο γιατη νόμιμη διεξαγωγή τους. Σημειώνεται

δε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβατικά έχει καταβάλει το σχετικό

αντάλλαγμα για τη διαδικτυακή διεξαγωγή των

αριθμοπαιγνίων. Ταυτόχρονα, η προτεινόμενη διάταξη

εξυπηρετεί τις αρχές της ισότητας, της καλής πίστης και της

αναλογικότητας.

Με την παρ. 3 τροποποιείται η πρόβλεψη της Περ. γ’ της Παρ. 9

του άρθρου 27 του ν. 2843/2000. Συγκεκριμένα, προβλέπεται

ότι η διάρκεια του δικαιώματος πρώτης προτίμησης της ΟΠΑΠ

Α.Ε. για νέα παίγνια δύναται να παρατεί.νεται αντίστοιχα με τη

διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος της Περ. α’ της παρ.2,

όπως αυτή ανανεώνεται. Η θέση αυτή ευθυγραμμίζεται και με

την εισηγητική έκθεση του άρθρου 27 του ν. 2843/2000

σύμψωνα με την οποία <ιο σκοπός της διάταξης αυτής Είναι η

κατοχύρωση της Προτίμησης του ΟΠΑΠ για οποιοδήποτε νέο

Παιχνίδι, εάν και όποτε ο νομοθέτης ήθελε να επιτρέψει

τούτο». Με άλλα λόγια, με την προτεινόμενη διάταξη, ρητώς

πλέον, η διάρκεια του δικαιώματος πρώτης προτίμησης δεν

περιορίζεται στα είκοσι (20) έτη, αλλά είναι δυνατή η παράταση

της διάρκειάς του και πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος

σε περίπτωση ανανέωσης της διάρκειας του αποκλειστικού

δικαιώματος της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.

2843/2000. Με τον τρόπο αυτό, το δικαίωμα πρώτης

προτίμησης συμβάλλει στην εκπλήρωση του δημοσίου σκοπού

για τον οποίο παραχωρήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το αποκλειστικό

δικαίωμα διεξαγωγής συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων.

Περαιτέρω, σε λειτουργικό επίπεδο, η διεξαγωγή νέων

παιγν[ων από τρίτους παρόχους, ενόσω διαρκεί το

αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε., θα καταργούσε εν τοις
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πράγμασι το τελευταίο. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι η

διάρκεια του δικαιώματος πρώτης προτίμησης Πρέπει να

ταυτίζεται με τη διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος,

συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης του τελευταίου. Με

την προτεινόμενη διάταξη, στην οποία προσδίδεται

αναδρομική ισχύς, επιτυγχάνεται η συμμόρψωση με τις από

15.12.2000 και 12.12.2011 συμβάσεις και εξυπηρετούνται η

ασψάλεια δικαίου και η αποκατάσταση της εύλογης

εμπιστοσύνης της ΟΠΑΠ Α.Ε. χωρίς παράλληλα να

παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της

αναλογικότητας.

Άρθρο 4
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιτρέπεται η επίγεια

διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού με τον διακριτικό τίτλο

<ΕυΓοίιρο» στην Ελληνική Επικράτεια. Το ΕυΓο 1ρο είναι

ένα αριθμοπαιχνίδι, το αποτέλεσμα του οποίου εξάγεται μέσω

κλήρωσης, και η διοργάνωσή του γίνεται από την Κοινοπραξία

ευρωπαϊκών λοταριών με την επωνυμία «ΕυΓο}Ιιρο

οορΓίοπ» (Κοινοπραξία ΕυΓο1ρο). Σύμψωνα με τους

κανόνες διοργάνωσής του, το ΕυΓο 4ιρο διεξάγεται σε κάθε

κράτος από τον μεγαλύτερο πάροχο με νόμιμο δικαίωμα

παροχής αριθμοπαιχνιδιών στο συγκεκριμένο κράτος. Με την

παρ. 2 ορίζεται ότι η σχετική άδεια διεξαγωγής του ΕυΓοΙρο

στην Ελλάδα χορηγείται στην ΟΠΑΠ Α.Ε., με απόψαση του

Υπουργού Οικονομικών, εψόσον τηρουμένης της διαδικασίας

της περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219)

η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλάβει τη διεξαγωγή του. Ειδικότερα,

εψαρμόζεται η προβλεπόμενη στην περ. α’ της παρ. 9 του

άρθρου 27 του ν. 2843/2000 διαδικασία, σύμψωνα με την

οποία και σε συνδυασμό με την από 15.12.2000 Σύμβαση

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως η

Σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε, παρατάθηκε και ισχύει, η ΟΠΑΠ

Α.Ε. δύναται να ασκήσει δικαίωμα πρώτης προτίμησης με

σκοπό να αναλάβειτη διεξαγωγή του ΕυΓοςρο. Η χορήγηση

μιας μοναδικής άδειας διεξαγωγής ΕυΓο1ρο, κατόπιν

τήρησης της διαδικασίας της παρ. 9 του άρθρου 27 ν.

2843/2000, και δη στην ΟΠΑΠ ΑΕ, η οποία υπάγεται στην

αυστηρή εποπτεία και τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου

(μέσω της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 28 παρ.

3Α του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και της Επιτροπής Εποπτείας και

Ελέγχου Παιγνίων), είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο και

ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 56 της ΣΛΕΕ,

καθώς εξυπηρετεί, κατά τρόπο συνεπή και συστηματικό,

λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα

την αποτροπή και καταπολέμηση της απάτης, την προστασία
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των καταναλωτών, την αποτροπή του εθισμού και της

παρότρυνσης κατασπατάλησης χρημάτων σε τυχερά παίγνια

(ΟλΣτΕ 3167/2014). Το ίδιο είχε προβλεψθεί και στη νομοθετική

διάταξη του άρθρου 39 του ν. 4002/2011, για τη λειτουργία των

αρχικά 35.000 και πλέον 25.000 παιγνιομηχανημάτων από την

ΟΠΑΠ ΑΕ. Περαιτέρω, προβλέπεται η σύνθεση της ειδικής

επιτροπής της περ. α της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν.

2843/2000 από τρία μέλη, και συγκεκριμένα από τον Γενικό

Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου

Οικονομικών, ως Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων και έναν

υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών

ως μέλη. Το έργο της επιτροπής είναι η διαμόρψωση των όρων

και προϋποθέσεων και ο καθορισμός του ανταλλάγματος για

την παραχώρηση διεξαγωγής του ΕυΓο]3ρο. Ως προς τον

καθορισμό ανταλλάγματος προβλέπεται ότι δύναται να

ανατίθεται, σύμψωνα με τη διάταξη του άρθρου 118 του ν.

4412/2016, η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης σε ανεξάρτητο

πιστοποιημένο εκτιμητή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9

του άρθρου 27 του ν. 2843/2000.

Με την παρ. 3 προβλέπεται ότι η άνω χορηγούμενη άδεια

ισχύει για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία διεξαγωγής της

πρώτης κλήρωσης του ΕυΓορο στην Ελλάδα, μετά την

έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του

ν. 4002/2011 (Α’ 180) και μπορεί να ανανεωθεί για [σο ή
μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών. Με την παρ. 4 ορίζεται ρητά ότι η διεξαγωγή του

Ευο2.1ρο στην Ελληνική Επικράτεια υπάγεται στην

αρμοδιότητα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

(ΕΕΕΠ), σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εποπτείας της

ΕΕΕΠ. Οι διατάξεις αυτές ενδεικτικά είναι το άρθρο 17 του ν.

3229/2004 (Α’38) και τα άρθρα 25 έως 54 του ν. 4002/2011.Με

την παρ. 5 προβλέπεται ότι η συμμετοχή του Ελληνικού

Δημοσίου στα έσοδα από την διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού

ΕυΓοΓιρο στην Ελληνική Επικράτεια αντιστοιχεί σε ποσοστό

τριάντα τοις εκατό (30%) επί του μεικτού κέρδους της ΟΠΑΠ

Α.Ε. από τη διεξαγωγή του ΕυΓο)ι4ιρο. Η συμμετοχή του

Ελληνικού Δημοσίου καθορίζεται σε ποσοστό 30% κατ’

αντιστοιχία του ποσοστού που ισχύει και για λοιπά τυχερά

παίγνια που διεξάγονται επίγεια (πρβλ. άρθρο 11.1 (β) της από

30.7.2013 Σύμβασης Παραχώρησης, κυρωθείσας με το πρώτο

άρθρο του ν. 4183/2013 (Α’186) και άρθρο 10.3 της από

24.4.2015 Σύμβασης Παραχώρησης, κυρωθείσας με το πρώτο

________________

άρθρο του ν. 4338/2015 (Α’ 131) σε συνδυασμό με το άρθρο 50



παρ. 13 του ν. 4002/2011). Σημειωτέον ότι το ποσό αυτό Θα

αποδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 50 του

ν. 4002/2011. Επιπλέον, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην

ως άνω παρ. 5 του άρθρου 50, τυχόν αδιάθετα ποσά κερδών Θα

αποδίδονται σύμψωνα με τους ειδικότερους κανόνες

διεξαγωγής του ΕυΓο)ε[ιρο. Συγκεκριμένα, αποδίδονται στην

Κοινοπραξία, μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την

παραγραψή της αξίωσης του παίκτη, αδιάθετα ποσά κερδών

που ισούνται με ή υπερβαίνουν τα 10 εκ. ευρώ ανά δελτίο.

Συνεπώς, αδιάθετα ποσά κερδών μέχρι 10 εκ. ευρώ

αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται σε αυτό

σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στον

Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει υπουργικές αποψάσεις ή
κοινές υπουργικές αποψάσεις, για τη δωρεάν παραχώρηση σε

ψορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. Ι

του ν. 4765/2021, κινητής περιουσίας των δημοσίων ψορέων

που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν

η κυριότητα της περιουσίας αυτής έχει περιέλθει στο

Υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, με την προτεινόμενη παρ. 2 δίδεται η δυνατότητα

στον Υπουργό Οικονομικών και στον κατά περίπτωση καθ’ ύλην

αρμόδιο Υπουργό να προκηρύσσουν, με υπουργική απόψαση,

πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκποίησης ή να καθορίζουν τη με

άλλο τρόπο πώληση σε οποιονδήποτε τρίτο, με σκοπό την

είσπραξη εσόδων υπέρ του δημοσίου, της κινητής περιουσίας

των ψορέων του δημόσιου τομέα που τελούν υπό κατάργηση,

συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η κυριότητα της περιουσίας

αυτής έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο και στη διαχείριση

του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά αυτή δεν μπορεί να

αξιοποιηθεί με τις διαδικασίες της προηγούμενης

______________

παραγράψου.

Άρθρο ό Η δημοσιονομική τακτοποίηση των εν λόγω δαπανών αποτελεί

χρόνιο πρόβλημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η συνέχιση

αυτής της εκκρεμότητας προκαλεί ανυπέρβλητα κωλύματα στη

διαδικασία επιχορήγησης των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων

από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

επιψέροντας δυσμενείς συνέπειες στην ομαλή και

αποτελεσματική λειτουργία των ως άνω Εταιρειών. Με την

προτεινόμενη ρύθμιση, η λειτουργία των Εταιρειών

Προστασίας Ανηλίκων τίθεται πλέον σε λειτουργική,

δημοσιονομικά ορθή και εν τέλει αποτελεσματική βάση.

Άρθρο 7 Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται εψικτή η δωρεάν

μεταψορά των δικαιούχων μαθητών, προκειμένου να



καλυψθούν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενώ

προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί μεταψοράς μαθητών και είναι σε

εξέλιξη, δεν έχουν αναδειχεί οι προσωρινοί ανάδοχοι

(μειοδότες) ή ενώ έχει εκκινήσει η διαδικασία της

διαπραγμάτευσης, σύμψωνα με την περ. γ της παρ. 2 του

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’147), δεν έχουν αναδειχθεί

ιτροσωρινοί ανάδοχοι ή απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας

ή δεν κατέστη εψικτό από τις οικείες περιψέρειες να

προκηρύξουν διαγωνισμούς ή να προβούν στη διαδικασία της

διαπραγμάτευσης, σύμψωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Προκειμένου να διαοψαλισθεί η

έγκαιρη έναρξη της μεταψοράς των μαθητών, στις περιπτώσεις

που (α) ενώ έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί μεταψοράς

μαθητών και είναι σε εξέλιξη, δεν έχουν αναδειχτεί οι

προσωρινοί ανάδοχοι (μειοδότες) και (β) ενώ έχει εκκινήσει η

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμψωνα με την περ. γ’ της

παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, δεν έχουν αναδειχθεί

προσωρινοί ανάδοχοι ή απαιτείται επανάληψη της

διαδικασίας, η οικονομική επιτροπή της οικείας περιψέρειας

δύναται να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν

σε ισχύ στις 30.6.2022 έως ότου αναδειχθούν οι οριστικοί

ανάδοχοι των διαδικασιών (το αργότερο μέχρι τις 31.12.2022)

που έχουν ήδη εκκινήσει, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς

όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου

αυτό απαιτείται. Ακόμη, στην περίπτωση που δεν κατέστη

εψικτό από τις οικείες περιψέρειες να προκηρύξουν

διαγωνισμούς ή να προβούν στη διαδικασία της

διαπραγμάτευσης, παρέχεται η δυνατότητα στην οικονομική

επιτροπή να παρατείνειτην εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν

οε ισχύ στις 30.6.2022 έως ότου αναδειχθούν οριστικοί

ανάδοχοι, με ανάλογη προσαρμογή των συμβατικών όρων στα

νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου αυτό

απαιτείται, και υπό την προϋπόθεση ότι θα εκκινήοουν άμεσα

οι διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού με το Δυναμικό

Σύστημα Αγορών (Δ.Σ.Α.). Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι δαπάνες

για τη μεταψορά μαθητών δημόσιων σχολείων, καταβάλλονται

νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταψοράς,

εψόσον ο οικείος περιψερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη

του την εκτέλεση της μεταψοράς των μαθητών και εψόσον το

ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμψωνο με την απόψαση

ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής. Επιπλέον,

ορίζεται ότι, οι συμβάσεις, που παρατάθηκαν λύονται αζημίως

για τις περιψέρειες με την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων.

Τέλος, για λόγους αοψάλειας στην παρ. 2 προβλέπεται ότι η

ρύθμιση της παρ. 1 καταλαμβάνει και παρατάσεις δημοσίων



συμβάσεων μεταψοράς μαθητών που έλαβαν χώρα πριν τη

δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 8 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως τις

31.7.2023, η καταληκτική προθεσμία που έχει δοθεί στους κατά

τη δημοσίευση του π.δ. 99/2017 (Α’141) λειτουργούντες

παιδικούς, βρεψικούς και βρεψονηπιακούς σταθμούς των

δήμων και των νομικών προσώπων τους για την πλήρη

συμμόρψωσή τους στο περιεχόμενο του π.δ. 99/2017 που

αψορά στις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των

παιδικών και βρεψονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός

νομικών προσώπων των δήμων ή της υπηρεσίας των δήμων,

κατόπιν της ήδη χορηγηθείσας έως τις 31.7.2023 παράτασης

των επιμέρους προθεσμιών του π.δ. για την εκπλήρωση

συγκεκριμένων υποχρεώσεων των σταθμών, με το άρθρο 164

του ν. 4964/2022 (Α’ 150).

Άρθρο 9 Μετην αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζεται νομοθετικό έρειομα

ώστε να είναι εψικτή η κατανομή, ισομερώς, των

εισπραχθέντων ποσών από το προβλεπόμενο στην παρ. 9 του

άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 πρόστιμο κατά το ένα τρίτο (1/3)

ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, κατά ένα τρίτο (1/3)

στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη και κατά το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3)

στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού

και Αθλητισμού για την κάλυψη των αναγκών τους, εψόσον

αναλαμβάνουν το επιχειρησιακό και δημοσιονομικό κόστος

των διενεργούμενων δειγματοληπτικών ελέγχων εντός των

αθλητικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 10 Με την προτεινόμενη διάταξη, ρυθμίζονται τα θέματα

πλήρωσης θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου

προσωπικού των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., τα

ζητήματα πλήρωσης θέσεων διευθυντών και γενικών

διευθυντών, η δυνατότητα χορήγησης χρηματικού ποσού ως

επιβράβευσης παραγωγικότητας στους υπαλλήλους των ως

άνω εταιρειών, καθώς και η εψαρμογή των διατάξεων για τις

αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών μελών των

διοικητικών συμβουλίων των εν λόγω εταιρειών, με καθορισμό

ανώτατου ορίου αποδοχών. Η εν λόγω ρύθμιση παρέχει στις

εταιρείες το αναγκαίο πλαίσιο για την ταχεία, αξιοκρατική και

διαψανή στελέχωσή τους, προς σκοπό υλοποίησης των

βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων σχεδίων της ελληνικής

πολιτείας για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του

ελληνικού σιδηροδρόμου.

2



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΑΜΕΣΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Άλλο

Δίκαιη μεταχείριση
Χ Χ

πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διπφπνειιι Θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΛ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΊΛ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΑΟ Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικύτητα / Χ Χ

αποτελισμοτικότητα

Ι3ελτ ίισιΙ
παρ εχό Ιιινιιν

υπη ι εσιιιν
Χ

ΕΜΜ ΕΣΑ

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η άμεση επίλυση του ζητήματος της

απρόσκοπτης μεταφοράς μαθητών, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ., η

διασφάλιση του σεβασμού στην αρχή της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και η διασφάλιση της

ευημερίας των πολιτών.

Άρθρο 9: Η αξισλογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί στο να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αψού αναλαμβάνουν το επιχειρησιακό και

δημοσιονομικό κόστος των διενεργούμενων δειγματοληπτικών ελέγχων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων.
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ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Προσλήψεις /ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
κινητικοτητα

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
Άλλο

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
& ΑΠΟΔΟΣΗ

Κόστος
ΤΗΣ

συμμετοχης
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

στη νεα
ρύθμιση

________________ __________________ ________________ _______________ __________________

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Βλ. συνημμένη έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
ενταπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ συνεπειών
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ κινδύνων στους

στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων



Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 4: Από την προωθούμενη διάταξη δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους ΟΤΑ., τα

νομικά πρόσωπα αυτών, την αγορά, την κοινωνία και το περιβάλλον.

___________________________

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο
(συμτιεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Μ ΕΙΩΣ Ι-Ι
7ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πριικτικών
κατά την

υλοποίηση της
ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

21.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Δεν υψίιπανται.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:’Εκθεση νομιμότητας

22. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Παρ. Ι άρθρου 5 (οικονομική ελευθερία)

Παρ. 9 άρθρου 16 (προστασία αθλητισμού)

Άρθρο 102 (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

23. Ενωσιακό δίκαιο

Άρθρα 3 και 4: Άρθρα 49 και 56 ΣΛΕΕ

Π

31



Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

24. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Δ
Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

. αποΦάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία_& όασικό_περιεχόμενο_απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

ι δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

26. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Π

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

Διατάξεις αξισλοούμενης ρύμισης

Άρθρο Ι

Όροι παροχής κινήτρων για την

προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων -

Τροποποίηση άρθρου ό ν. 4935/2022

Η παρ. 3 του άρθρου ό του ν. 4935/2022

(Α’103) τροποποιείται ως προς την

αντικατάσταση των λέξεων «τριών (3)

ετών» από τις λέξεις «εννέα (9) ετών» και η

παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Με την επιΦύλαξη του άρθρου 15, στην

περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά

την έννοια της περ. β’ άρθρου 2, το

Φορολογικό όψελος δεν μπορεί να

υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι

πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για καθένα

από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το ΟΠΟίΟ

υπολογίζεται επί των κερδών που

προκύπτουν από τη συνεργασία για

καθένα από αυτά, σε διάστημα έως εννέα

(9) ετών από την ημερομηνία εΦαρμογής

της απαλλαγής από τον Φόρο του άρθρου

4.)).

Άρθρο 9

Εψαρμογή κυρώσεων εντός και εκτός

αθλητικών εγκαταστάσεων —

Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 41Γ ν.

2725/1999

Στην παρ. 9 του άρθρου 41Γ του ν.

2725/1999 (Α’ 121), περί των

επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός και εκτός

των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες

λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις,

επέρχονται σι εξής τροποποιήσεις: α) το

δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, ώστε να

προβλέπεται ότι πρόστιμο επιβάλλεται και

στην περίπτωση που κατά τον

Παρ. 3 του άρθρου ό του ν. 4935/2022

«3. Με την επιψύλαξη του άρθρου 15,

στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων

κατά την έννοια της περ. β’ άρθρου 2, το

ψορολογικό όψελος δεν μπορεί να

υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι

πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για

καθένα από τα συνεργαζόμενα

πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των

κερδών που προκύπτουν από τη

συνεργασία για καθένα από αυτά, σε

διάστημα έως τριών (Σ) ετών από την

ημερομηνία εψαρμογής της απαλλαγής

από τον Φόρο του άρθρου 4

«9. Η αστυνομική αρχή δύναται

οποτεδήποτε, εντός και εκτός των

αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες

λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις,

να διενεργεί δειγματοληπτικούς

ελέγχου ς, προκειμένου να διαπιστώνει

την τήρηση των διατάξεων του παρόντος

άρθρου Περί εκδόσεως και θέσεως σε

κυκλοψορία, καθώς και τη χρήση

αποκλειστικά και μόνον ονομαστικών

εισιτηρίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική

μορψή. Σε περίπτωση που κατά τον

διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Παρ. 9 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999



διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η μη

Κατοχή εισιτηρίου, β) μετά από το δεύτερο

εδάψιο προστίθεται νέο τρίτο εδάψιο και

γ) στο παλαιό τρίτο εδάψιο προστίθεται ως

συμπράττων Υπουργός για την έκδοση της

κοινής υπουργικής απόψασης και ο

Υπουργός Οικονομικών και διευρύνεται το

αντικείμενο της νομοθετικής

εξουσιοδότησης, και η Παρ. 9

διαμορψώνεται ως εξής:

«9. Η αστυνομική αρχή δύναται

οποτεδήποτε, εντός και εκτός των

αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες

λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις,

να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους,

προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση

των διατάξεων του Παρόντος άρθρου Περί

εκδόσεως και θέσεως σε κυκλοψορία,

καθώς και τη χρήση αποκλειστικά και

μόνον ονομαστικών εισιτηρίων, σε έντυπη

ή ηλεκτρονική μορψή. Σε περίπτωση που

κατά τον διενεργούμενο έλεγχο

διαπιστωθεί η μη κατοχή ή η κατοχή μη

ονομαστικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου επί

του οποίου το αναγραψόμενο

ονοματεπώνυμο είναι διαψορετικό από

αυτό του κατόχου του, Θα επιβάλλεται

πρόστιμο σε βάρος του κατόχου του. Τα

έσοδα από το Πρόστιμο του δεύτερου

εδαψίου αποτελούν κατάτο ένα τρίτο (1/3)

έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, ένα

τρίτο (1/3) αποδίδεται στη Γενική

Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και

ένα τρίτο (1/3) στη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού

και Αθλητισμού, εγγράψονται στον

αντίστοιχο προϋπολογισμό εκάστης

Γενικής Γραμματείας και χρησιμοποιούνται

για την κάλυψη των αναγκών τους. Με

κοινή απόψαση των Υπουργών Πολιτισμού

και Αθλητισμού, Οικονομικών και

Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται το

ύψος του προστίμου, ο τρόπος βεβαίωσης

κατοχή μη ονομαστικού εισιτηρίου ή
εισιτηρίου επί του οποίου το

αναγραψό μενο ονοματεπώνυμο είναι

διαψορετικό από αυτό του κατόχου του,

Θα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του

κατόχου του. Με κοινή απόψαση των

Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού

και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται

το ύψος του προστίμου, ο τρόπος

βεβαίωσης της παραβάσεως από τα

αρμόδια όργανα της αστυνομικής αρχής,

η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του

προστίμου και κάθε άλλο σχετικό με την

εψαρμογή της παρούσας ζήτημα.».



της παραβάσεως από τα αρμόδια όργανα

της αστυνομικής αρχής, η διαδικασία

επιβολής και είσπραξης του προστίμου, οι

λεπτομέρειες του τρόπου κατανομής των

εσόδων από την είσπραξη του προστίμου

και κάθε άλλο σχετικό μετην εψαρμογή της

_______

παρούσας ζήτημα.».

____________________________________

30.

____________________________________ __________________________________

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύϋμισης που
Καταργουμενες διαταξεις

πρσόλέπουν καταρ’ηση

____________________________________

Δεν υψίστανται καταργούμενες

_________________________________________

διατάξεις.

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη
Συναρμοδια Υπουργεια —

αξιολογού μενης Αντικείμενο συναρμοδιότητας
, Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς

ρ υ θ μιση ς

Ξ Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα

Εξουσισδοτική , , επισπεύδον , (ενδεικτική ή
Ειδος πραξης Αντικειμενο

διαταξη Υπουργειο η αποκλειστικη

υπηρεσία προϋεσμία)

Άρθρο 4 παρ. 2 Υπουργική Υπουργείο Χορήγηση στην Ο.Π.Α.Π.

απόΦαση Οικονομικών Α.Ε., κατόπιν τήρησης

της διαδικασίας της περ.

α’ της παρ. 9 του άρθρου

27 του ν. 2843/2000 (Α’

219), άδειας για τη

διεξαγωγή του

αριθ μοπαιχνιδ ιού

ΕυΓορο

Άρθρο 7 Βεβαιωτική Οικείος Εκτέλεση της μεταψοράς

περιψερειάρχης των μαθητών
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Αριθμ. 230 / 24 / 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 7 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εταιρική
διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών
θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας,
διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις
για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της
έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και τιιστοληπτικής ικανότητας φυσικών
και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής
Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων,
Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και
λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:

1. ΕπανακαΘορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της μέγιστης φορολογικής
ωφέλειας των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για κάθε ένα από τα
συνεργαζό μενα πρόσωπα, σε περίπτωση συνεργασιών Επιχειρήσεων.

2. Ρυθμίζονται Θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων
των έργων και δράσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠ.Α.Α.Τ.), που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανασυγκρότησης. Συγκεκριμένα προβλέπονται:
- η χρησιμοποίηση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών
(Ε.Μ.Π.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Μητρώου
Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.),
- ο καθορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης στους αξ[ολογητές
αποζημίωσης καθώς και το ανώτατο όριο αυτής, τόσο σε μηνιαία, όσο και σε
ετήσια βάση,
- νομοθετική εξουσιοδότηση για τη σύσταση, με κ.υ.α., νέου Μητρώου
Αξιολογητών για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, για τα έργα και
δράσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ. που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.

3.α. Αποσαφηνίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 50 του
ν.4002/2011, στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών
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παιγνίων μέσω διαδικτύου, που επιτρέπεται προσωρινώς να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στην Ελληνική Επικράτεια μέχρι τη χορήγηση οριστικών αδειών,
περιλαμβάνεται και η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
β. Η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος για τα τυχερά παίγνια του
άρθρου 27 του ‘.2843/2Ο00 περιλαμβάνει τη διεξαγωγή, διαχείριση, Οργάνωση
και λειτουργία των οριζόμενων παιγνίων και μέσω του διαδικτύου.

4.α. Επιτρέπεται στην Ελληνική Επικράτεια η επίγεια διεξαγωγή του
αριθ μοπαιχνιδιού «ΕυΓοΙρο1».
β. Με υ.α. χορηγείται στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., άδεια, για περίοδο δέκα (10)
ετών με δυνατότητα ανανέωσης, για τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού και
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή για τη διαμόρφωση των όρων και
προϋποθέσεων και τον καθορισμό του ανταλλάγματος για την παραχώρηση
διεξαγωγής του αριθμοτιαιχνιδιού.
γ. Καθορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του μεικτού
κέρδους της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα
από τη διεξαγωγή του «Ευεο]Ιφοι» στην Ελληνική Επικράτεια και τυχόν
αδιάθετα ποσά κερδών από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού αποδίδονται στο
Ελληνικό Δημόσιο.

5. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση υ.α. ή κατά
περίπτωση κ.υ.α., με την οποία:
- διατίθεται σε φορείς του δημοσίου Τομέα, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα,
η κινητή περιουσία των δημοσίων φορέων που τελούν υπό Κατάργηση,
συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η κυριότητα αυτής έχει περιέλθει στο Ελληνικό
Δημόσιο και στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών,
- πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε
με τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού είτε με άλλο τρόπο, η κινητή
περιουσία των ανωτέρω φορέων, όταν αυτή δεν μπορεί να διατεθεί σε φορείς του
δημοσίου τομέα.

6. Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση της κείμενης
νομοθεσίας και τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής, οι δαπάνες των
Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οριζόμενο
χρονικό διάστημα και αφορούν σε χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας, μεταφορά
μαθητών, προμήθεια υλικών και συντήρηση εγκαταστάσεων, έξοδα κίνησης,
φωτισμού και ύδρευσης-άρδευσης, καταβολή μισθοδοσίας, αμοιβών κ.λπ.

Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος ανάληψης, εκκαθάρισης και πληρωμής
των εν λόγω δαπανών, σε βάρος των οικείων πιστώσεων φορολογικού έτους
2022, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

7. Παρέχεται η δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή της οικείας
περιφέρειας να παρατείνει, με απόφασή της, από τη λήξη τους, μέχρι την
οριζόμενη ημερομηνία, την εκτέλεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που
ήταν σε ισχύ την 30η62022, στις μνημονευόμενες περιπτώσεις (δεν έχουν
αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι ή δεν έχουν προκηρυχτεί διαγωνισμοί) και μέχρι
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την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων, προσαρμόζοντας, όπου απαιτείται, τους
συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων. Οι εν λόγω
ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και παρατάσεις δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς
μαθητών που έλαβαν χώρα πριν τη δημοσίευση των προτεινομένων διατάξεων.

8. Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με τις αδειοδοτήσεις δημοτικών
παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών και συγκεκριμένα,
παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία, η προθεσμία για την προσκόμιση
από τον σταθμό πιστοποιητικού πυρασφάλειας, οικοδομικής άδειας ή άλλου
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου.

9. Τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 41Γ του ν.272/1999 σχετικά με την
επιβολή κυρώσεων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, στα εξής κατά
βάση σημεία:
α. Διευρύνονται οι περιπτώσεις στις οποίες η αρμόδια αστυνομική αρχή
δύναται να προβεί στην επιβολή του σχετικού προστίμου.
β. Προβλέπεται η κατανομή των εσόδων από την είσπραξη του οριζόμενου
προστίμου [το ένα τρίτο (1/3) αποτελεί έσοδο του Κρατικού προϋπολογισμού, το
ένα τρίτο (1/3) αποδίδεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) αποδίδεται
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού].

ΙΟ. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.. Συγκεκριμένα:
α. Καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει την πλήρωση θέσεων αορίστου και
ορισμένου χρόνου προσωπικού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1
του ν.4622/2019. Οι εν λόγω προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής
προσλήψεων των ανωτέρω εταιρειών που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση,
σύμφωνα με το επιχειρησιακό τους σχέδιο, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της
αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και διενεργούνται ύστερα από
δημόσια προκήρυξη που εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία (συγκρότηση
τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά κατηγορία προσλήψεων κ.λπ.).
β. Για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών καθώς και για τις αποδοχές τους
εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις για τους γενικούς διευθυντές των
εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα και κατά απόλυτη
πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ, καθορισμός
αποδοχών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι το ύψος των αποδοχών του
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου).

‘ι. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης χρηματικού ποσού για την αύξηση
της αποδοτικότητας των υπαλλήλων των ανωτέρω εταιρειών και καθορίζεται η
σχετική διαδικασία (έκδοση κ.υ.α. κ.λπ.).
δ. Για τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών μελών των
διοικητικών τους συμβουλίων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης
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νομοθεσίας περί ανωτάτου ορίου αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου
(άρθρο 28 παρ.1 του ν.4354!2015).

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

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη από την καταβολή αποζημιώσεων στους αξιολογητές των
επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ., το ύψος της
οποίας εκτιμάται να ανέλθει, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο, στο ποσό
των 186 χιλ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Η εν λόγω δράση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε. και σε
επίπεδο φορέων Γενικής Κυβέρνησης το αποτέλεσμα Θα είναι δημοσιονομικά
ουδέτερο.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουργίας στο
ΥΠ.Α.Α.Τ. Μητρώου Αξιολογητών, για την αξιολόγηση των επενδυτικών
σχεδίων του εν λόγω Υπουργείου, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3. Ετήσια αύξηση των εσόδων, από τον καθορισμό σε ποσοστό τριάντα τοις
εκατό (30%) επί του μεικτού κέρδους της ΟΠΑΠ Α.Ε. της συμμετοχής του
Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού
«Ευτοί Κροι».

4. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από:
- την απόδοση στο ελληνικό Δημόσιο τυχόν αδιάθετων ποσών κερδών από
τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού «ΕυΓοΙρο».
- την πώληση έναντι χρηματικού ανταλλάγματος σε οποιονδήποτε Τρίτο της
κινητής περιουσίας των δημοσίων φορέων που τελούν υπό κατάργηση,
συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η κυριότητα αυτής έχει περιέλθει στο Ελληνικό
Δημόσιο και στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών και δεν μπορεί να
διατεθεί σε φορείς του δημοσίου τομέα.
- τη διεύρυνση των περιπτώσεων επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου
στους παραβάτες ρυθμίσεων σχετικά με την εν γένει συμπεριφορά εντός και
εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
κατά περίπτωση (περιφέρειες, Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, ΟΣΕ Α.Ε.,
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. κ.λπ.)

1. Εφάπαξ δαπάνη του προϋπολογισμού έτους 2022 των Εταιρειών
Προστασίας Ανηλίκων από την εξόφληση, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων, των μνημονευόμενων οφειλών προηγούμενων ετών που αφορούν σε
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χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας, μεταφορά μαθητών, προμήθειες, αμοιβές, λοιπά
λειτουργικά έξοδα κ.λπ. Για το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν εστάλησαν
στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού των περιφερειών στην
περίπτωση που προκύψει πρόσθετο κόστος μεταφοράς των μαθητών δημόσιων
σχολείων, λόγω της παράτασης των ισχυουσών κατά την 30’ί6.2022 συμβάσεων
μεταφοράς μαθητών και μέχρι την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων, με
προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των
δρομολογίων. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (τροποποίηση συμβατικών όρων, κόστος μεταφοράς, κ.λπ.).

3. Δαπάνη του προϋπολογισμού των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
από την αντιμετώπιση του κόστους που προκύπτει από:

- την καταβολή της διαφοράς αποδοχών στους διευθυντές, λόγω της
αναλογικής εφαρμογής σε αυτούς των αποδοχών των γενικών διευθυντών των
εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα και κατά απόλυτη
πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο,

- την καταβολή χρηματικού ποσού για την αύξηση της αποδοτικότητας των

υπαλλήλων Τους,

- τη χορήγηση αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά μέλη των
διοικητικών τους συμβουλίων πέραν του ανώτατου ορίου των αποδοχών του
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά και ειδικά η
καταβολή χρηματικού ποσού για την αύξηση της αποδοτικότητας των
υπαλλήλων των εν λόγω εταιρειών Θα εξειδικευθεί με την έκδοση της σχετικής
κ.υ.α.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΓΙΑ ΑΚΜΑ (3013
2009.2022 19:2Χ

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

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου «Εταιρική
διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών
θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας,
διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις
για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της
έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας
φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου
Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού
έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα»

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

Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

Ι. Δαπάνη από την καταβολή αποζημιώσεων στους αιολογητές των
επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και Τις δράσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ., ΤΟ ύψος της
οποίας εκτιμάται να ανέλθει στο ποσό των 186 χιλ. ευρώ κατ ανώτατο όριο.

Η εν λόγω δράση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε.

2. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουργίας στο
ΥΠ.Α.Α.Τ. Μητρώου Αξιολογητών, για την αξιολόγηση των επενδυτικών
σχεδίων του εν λόγω Υπουργείου, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από Τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
κατά περίπτωση (περιφέρειες, Εταιρείεζ Προστασίας Ανηλίκων, ΟΣΕ Α.Ε.,
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. κ.λπ.)

1. Εφάπαξ δαπάνη του προϋπολογισμού έτους 2022 των Εταιρειών
Προστασίας Ανηλίκων από την εξόφληση, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων, των μνημονευόμενων οφειλών προηγούμενων ετών που αφορούν σε
χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας, μεταφορά μαθητών, προμήθειες, αμοιβές, λοιπά
λειτουργικά έξοδα κ.λπ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού των ανωτέρω εταιρειών.
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2. Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού των περιφερειών στην
περίπτωση που προκύψει πρόσθετο Κόστος μεταφοράς των μαθητών δημόσιων
σχολείων, λόγω της παράτασης των ισχυουσών Κατά την 3011.6.2022 συμβάσεων
μεταφοράς μαθητών και μέχρι την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων. με
προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των
δρομολογίων. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (τροποποίηση συμβατικών όρων. Κόστος μεταφοράς, κ.λπ.).

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού των περιφερειών.

3. Δαπάνη του προϋπολογισμού των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
από την αντιμετώπιση του κόστους που προκύπτει από:

- την καταβολή της διαφοράς αποδοχών στους διευθυντές, λόγω της

αναλογικής εφαρμογής σε αυτούς των αποδοχών των γενικών διευθυντών των
εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα και κατά απόλυτη
πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο,

- την καταβολή χρηματικού ποσού για την αύξηση της αποδοτικότητα
των υπαλλήλων τους. που Θα εξειδικευτε{ με την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.

- τη χορήγηση αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά μέλη των
διοικητικών τους συμβουλίων πέραν του ανώτατου ορίου των αποδοχών του
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Η ανωτέρω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά και Θα

αντιμετωπιστεί από Τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των ανωτέρω εταιρειών,

κατά περίπτωση.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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