
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του Υπουργείου Εσωτερικών

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο

«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαψθοράς, διατάξεις για Θέματα

ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό Πλαίσιο

εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την

ολοκλήρωση της μεταψοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, διατάξεις για την εψαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες

διατάξεις»

Άρθρο Ι

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων — Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 72 ν.

3852/2010

1. Στην περ. ι) της παρ. Ι του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) επέρχονται σι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαψίου προστίθεται εξαίρεση των δικών που
αψορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων

και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική, β) διαγράφεται το
πέμπτο εδάψιο, γ) στο νέο πέμπτο εδάψιο προστίθεται η αναψορά στην εξαίρεση του
πρώτου εδαψίου και η περ. ι) διαμορφώνεται ως εξής:

«ι) Αποψασίζει για την υποβολή προσψυγών στις διοικητικές αρχές και αποΦασίζει για την
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την

παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αψορούν στον προσδιορισμό ή τη

μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων καιτου δήμου, στις οποίες η άσκηση
ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποψασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση

δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. ‘Οταν το
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από

το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις

μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά

μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορψής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το
νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόψαση της
Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαψίων, πλην αυτών που

αψορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα

στο πρώτο εδάψιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόψασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η

αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.)).

2. Στην παρ. Ι του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται περ. κδ) ως εξής:

«κδ) Αποψασίζει την αποδοχή ή την απόρριψη προτάσεων περί παραχώρησης χρήσης

ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. του Ελληνικού Δημοσίου, των εταιρειών του
Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.,
Υπερταμείο), του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και
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της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και συμψωνεί

το αντάλλαγμα και τους όρους της σύμβασης παραχώρησης.».

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιψερειών — Τροποποίηση περ. 8) παρ. Ι

άρθρου 176 ν. 3852/2010

Στην περ. 8) της παρ. Ι του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 (Α 87) επέρχονται σι ακόλουθες

τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαψίου προστίθεται εξαίρεση των δικών που

αψορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων

καιτης περιψέρειας, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική, β) διαγράψεται

το πέμπτο εδάψιο, γ) στο νέο πέμπτο εδάψιο προστίθεται η αναψορά στην εξαίρεση του

πρώτου εδαψίου και η περ. θ) διαμορψώνεται ως εξής:

ιιθ) Αποψασίζει για την υποβολή προσψυγών στις διοικητικές αρχές και αποΦασίζει για την
άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την

παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αψορούν στον προσδιορισμό ή τη

μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και της Περιψέρειας, στις οποίες η
άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Αποψασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση

δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το

αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόψασης από

το περιψερειακό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για

απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων Κίνησης και

γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορψής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες

το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόψαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόψαση της

Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαψίων, πλην αυτών που
αψορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα

στο πρώτο εδάψιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόψασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η
αρμοδιότητα ασκείται από το περιψερειακό συμβούλιο.».

Άρθρο 3

Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οψειλών προς τρίτους από τους

Ο.Τ.Α. — Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 107 ν. 4714/2020

Στο τέταρτο εδάψισ της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) επέρχονται οι

ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προσδιορίζεταιτο ανώτατο όριο του παρακρατσύμενου ποσού

σε τριάντα τοις εκατό (30%), β) διαγράψεται η προϋπόθεση της τεκμηρίωσης της αδυναμίας

πληρωμής τμήματος ή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων σψειλών, και η παρ. 3

διαμσρψώνεται ως εξής:

«3. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, το Υπουργείο Εσωτερικών ελέγχει

το ισοζύγιο του υπολοίπου του ειδικού λογαριασμού και των ληξιπρόθεσμων οψειλών του

ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου, εξαιρουμένων των δαπανών της

περ. β) της παρ. 2. ‘Οταν το ισοζύγιο είναι αρνητικό, τότε το έλλειμμα καλύπτεται με ισόποση

παρακράτηση από την επόμενη μηνιαία επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών

Πόρων προς τον ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες. Το παρακρατούμενο ποσό
κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό προς αποκατάσταση του ισοζυγίου και προς εξόψληση



των απαιτήσεων των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ληξιττρόθεσμων

υποχρεώσεων. Το ποσό που παρακρατείται δεν μιτορεί να υπερβαίνει το Τριάντα τοις εκατό

(30%) του ενός δωδεκάτου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο ΟΤΑ

για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. ‘Οταν

από τον έλεγχο προκύπτει θετικό ισοζύγιο, το ποσό του πλεονάσματος αποδεσμεύεται από

τον ειδικό λογαριασμό και, με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών,

μεταψέρεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΤΑ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος.»

Άρθρο 4

Επιχορήγηση ΟΤΑ για την εξόψληση υποχρεώσεών τους

1. Για την εξόψληση απλήρωτων υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων και των περιψερειών

από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποψάσεις, οι οποίες έως τη δημοσίευση του

παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες και αψορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και αποζημιώσεις από αδικοπραξία, οι δήμοι

και οι περιψέρειες δύναται να επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως εξήντα

(60) εκατομμύρια ευρώ, του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.», τα οποία μεταψέρονται

στους λογαριασμούς με τίτλο (<Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» ή «Κεντρικοί

Αυτοτελείς Πόροι των Περιψερειών» αντίστοιχα που τηρούνται στο ίδιο Ταμείο. Η

δυνατότητα εξόψλησης από τα χρηματικά διαθέσιμα του ως άνω προγράμματος δεν αψορά

αξιώσεις αναγνωρισμένες με τελεσίδικες αποψάσεις, εψόσον ως προς τη νομική βασιμότητα

αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν

από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας

ανώτατου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά τη
γνώμη του οικείου γραψείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

2. Με απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των
αιτημάτων και η προθεσμία υιτοβολήςτους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε

άλλο συναψές ζήτημα για την εψαρμογή της παρ. 1. Με όμοια απόψαση γίνεται η κατανομή

των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους.

3. Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά την εξόψληση των υποχρεώσεων της παρ. Ι προστίθεται

στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με
απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δήμους της χώρας, σύμψωνα με την παρ. 4 του

άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 5

Καθαρισμός χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας

ετιέκτασής της- Αντικατάσταση περ. 26 υποπαρ. β’ παρ. Ι άρθρου 75 Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)

Η περ. 26 της υποιταρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006, Α’ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
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«26. Η μέριμνα, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών, των νομέων, των
επικαρπωτών και των μισθωτών για καθαρισμό, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, των

οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων

ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή
ταχείας επέκτασής της και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη συμμόρψωσης των υπόχρεων,

η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού των χώρων αυτών. Ειδικά σε περιραγμένους ή
επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους, ο οικείος δήμος αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια

πυροσβεστική υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής

κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την

έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω χώρων. Τα

ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο καθαρισμού των ως άνω χώρων από τους

υπόχρεους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος

καθορίζονται με πυροσβεστική διάταξη κατ’ εΦαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’

27). Σε περίπτωση μη συμμόρψωσης των υπόχρεων: α. επιβάλλεται από τον αρμόδιο δήμο

πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και β. καταλογίζεται από
τον οικείο δήμο η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη

καιτο πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου».

Άρθρο ό

Παράταση δυνατότητας ατελούς τιαραχώρησης 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 την
30η92022 η προθεσμία περί της ατελούς παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού

ενδιαψέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το

πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 65 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. ‘Εως την 30η.9.2022, με απόψαση 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 διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του
αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος

κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε
κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υψιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του

ενδιαψερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων

δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται 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
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 περίοδών, 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
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είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η

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

‘Αρθρο 7

Ειδικές δαπάνες Τομέα Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών

1. Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας

- Θράκης στον ΚΑΕ 0896 και ΑΛΕ 2420910001 από Ιης.1.2018 έως την ημερομηνία έναρξης

ισχύος του παρόντος, Θεωρούνται νόμιμες.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και εψεξής εγγράψονται στον Ειδικό

Φορέα 1007-103 πιστώσεις σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Ειδικές δαπάνες

Υπουργείου Εσωτερικών/Τομέας Μακεδονίας Θράκης), οι οποίες δεν μπορούν να

υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ετησίως. Ως τέτοια έξοδα

θεωρούνται αυτά που εμιτίπτουν, αμέσως ή εμμέσως, στην εκπλήρωση της αποστολής του

ως άνω Τομέα σύμψωνα με το π.δ. 141/2017 (Α’ 180), όπως κάθε Φορά εξειδικεύεται από τα

αρμόδια προς τούτο όργανα.

3. Απαγορεύεται η διάθεση από την παραπάνω πίστωση οποιουδήποτε ποσού για άλλους

σκοπούς, ιδίως για την παροχή επιμισθίων, αμοιβών ή αποζημιώσεων και για κάθε

προσωπική παροχή προς υπαλλήλους ή όργανα του Κράτους. ‘Οσοι εγκρίνουν ή λαμβάνουν

τέτοιες παροχές καθίοτανται εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι του Δημοσίου σε απόδοση των

παρά την απαγόρευση πληρωΘέντων.

4. Η πίστωση των ειδικών εξόδων δύναται να διατεθεί για δαπάνες τόσο στο εσωτερικό όσο

και στην αλλοδαπή.

5. Η διάθεση οποιουδήποτε ποσού από την πίστωση αυτή διενεργείται με απόψαση του

αρμόδιου για Θέματα Μακεδονίας-Θράκης Υπουργού, μετά από σύμψωνη γνώμη της

Επιτροπής Ειδικών Δαπανών του άρθρου 8.

6. Οιπληρωμέςτου παρόντος άρθρου αιταλλάσσονταιαπό κάθε κράτηση υπέρτου Δημοσίου

ή τρίτων, καθώς και από το τέλος χαρτοσήμου κατά την εξόψληση.

Άρθρο 8

Σύσταση Επιτροπής Ειδικών Δαπανών στον Τομέα Μακεδονίας — Θράκης του Υπουργείου

Εσωτερικών - Αρμοδιότητες

1. Στον Τομέα Μακεδονίας — Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών συστήνεται τριμελής

Επιτροπή Ειδικών Δαπανών, η οποία γνωμοδοτεί για όλες τις δαπάνες του ανωτέρω άρθρου

και η οποία αποτελείται από:

α) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείο Εσωτερικών ως Πρόεδρο,

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών του Τομέα Μακεδονίας - Θράκης του

Υπουργείου Εσωτερικών, και

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Τομέα Μακεδονίας - Θράκης του

Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλη.

2. Με κοινή απόψαση του αρμοδίου για Θέματα Μακεδονίας-Θράκης Υπουργού και των

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζονται Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της

Επιτροπής Ειδικών Δαπανών, τήρησης των τιρακτικών και αρχείων της, διαχείρισης των

δαπανών κατά τρόπο που συνάδει προς τις επιταγές χρηστής διοίκησης και εκπλήρωσης της

αποστολής της παρ. 2 του άρθρου 7 καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη

λειτουργία της Επιτροπής.
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Συνοπτικη
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΙΙΤΛΟΣ ΑΞ!ΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο

ιιΕθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαψθοράς, διατάξεις για Θέματα ανθρώπινου

δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό Πλαίσιο εκπαίδευσης των

στιουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την

ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταψοράς των

δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εψαρμογή

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης καιΑνθεκτικότητας 1Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών

και άλλες επείγουσες διατάξεις))

Επισπεύδον Υπουργείο Εσωτερικών
Στοιχεία επικοινωνίας: 1. Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός — Συνεργάτης Αναπληρωτή

Υπουργού Εσωτερικών, 2131364920, πι.ίορ@γρ.ι·
2. Ευδοξία Τσιτσέλη, Νομικός — Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,

2131364432, θ.ιγρα
Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλογο τον Τομέα τους τομείς νομοιέτησης

στους οποιους αφορουν σι όασικες διαταξεις της αξιολογουμενηςρυμισης

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ π0ΛΠΙΣΜοΣ1

Ι ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Ι(ΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗ—ΔΗΜΟΣΙΛΤΑΞΗ—ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοΘέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

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

(Χ)



Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διευκρινίζονται σι εξαιρέσεις των δικών,

που αψορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ

εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι

υποχρεωτική. Επίσης, προστίθεται μία επιπλέον αρμοδιότητα στις οικονομικές

επιτροπές των δήμων και συγκεκριμένα η λήψη απόψασης για την αποδοχή ή την

απόρριψη προτάσεων περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων του Ελληνικού

Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. του Ελληνικού Δημοσίου, των εταιρειών του Ελληνικού

Δημοσίου, της Ε.Ε.ΣΥ.Π. ΑΕ. (Υπερταμείο), του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

(ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), προς τους ΟΤΑ. α’ βαθμού.

Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διευκρινίζεται ότι η άσκηση ενδίκων

μέσων στις δίκες που αψορούν τον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής

σχέσης μεταξύ εργαζομένων και της περιψέρειας είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ρυθμίζεται η σταδιακή εψαρμογή των

διατάξεων που διέπουν τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων

οψειλών προς τρίτους και παρέχεται στις οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ. ο
απαιτούμενος χρόνος για την εξόψληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και
την τακτοποίηση των λογιστικών τους βιβλίων. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το
ανώτατο ποσοστό παρακράτησης διαμορφώνεται στο 30% του ενός δωδέκατου

(1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούνται οι ΟΤΑ. για τις
λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη διάταξη καθίσταται δυνατή η επιχορήγηση των Ο.Τ.Α.

α’ και β’ βαθμού, προκειμένου να εξοψλήσουν άμεσα από τα χρηματικά διαθέσιμα

του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων «Λογαριασμού

Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ», απλήρωτες υποχρεώσεις τους σε ιδιώτες, που
προέρχονται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

Άρθρο 5: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η εκπλήρωση της

υποχρέωσης των ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών και μισθωτών για καθαρισμό,

των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών

σχεδίων και οικισμών, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή Ταχείας

επέκτασής της και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη συμμόρψωσης των υπόχρεων,

η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού των χώρων αυτών. Συγκεκριμένα, τίθεται

προθεσμία μέχρι την 30’ Απριλίου εκάστου έτους και προβλέπεται αίτηση του

οικείου δήμου προς την κατά τόπο αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία για διενέργεια

αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας
επέκτασης πυρκαγιάς. Βάσει αυτής, η αρμόδια υπηρεσία μεριμνά για την έκδοση

εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει στον αυτεπάγγελτο
καθαρισμό των ως άνω χώρων. Ακόμη, προβλέπεται ότι η διαδικασία για την

εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης, ο ειδικότερος καθορισμός της υποχρέωσης
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται μετην πυροσβεστική διάταξη του

Β



άρθρου 167 ν. 4662/2020 (Α’ 27). Σε περίπτωση μη συμμόρψωσης των υπόχρεων,
εκτός από την επιβολή προστίμου, καταλογίζεται η δαπάνη καθαρισμού του χώρου
και απομάκρυνσης των υλικών από τον οικείο δήμο. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι η
δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου.

Άρθρο 6: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ατελούς
παραχώρησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, για ανάπτυξη τραττεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και
προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Άρθρο 7: Αντιμετωπίζονται ζητήματα αναφορικά με τις δαπάνες που έχουν
πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας-Θράκης στον
ΚΑΕ 0896 και ΑΛΕ 2420910001 και τις πιστώσεις, οι οποίες εγγράψονται στον Ειδικό

Φορέα 1007-103 και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) ευρώ ετησίως και αψορούν έξοδα που εμπίπτουν, αμέσως ή
εμμέσως, στην εκπλήρωση της αποστολής του ως άνω Τομέα σύμψωνα με το π.δ.
141/2017 (Α’ 180).

Άρθρο 8 : Συστήνεται γνωμοδοτικό όργανο (τριμελής Επιτροπή Ειδικών Δαπανών),
για την παροχή γνώμης προς τον οικείο Υπουργό αναψορικά με τη διάθεση των
ποσών από τη πίστωση των ειδικών δαπανών του άρθρου 7.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η ανάγκη άσκησης ένδικων μέσων από τους δήμους σε περιπτώσεις δικών

που αψορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή σχέσης εργασίας υπαγορεύεται

στο πλαίσιο της διαψύλαξης των οικονομικών συμψερόντων των δήμων. Επίσης,

δίδεται η ευχέρεια στους δήμους μέσω του αρμοδίου οργάνου τους, δηλαδή της

οικονομικής επιτροπής, να αποψασίζουν για την αποδοχή ή την απόρριψη

προτάσεων περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, των

ν.π.δ.δ. του Ελληνικού Δημοσίου, των εταιρειών του Ελληνικού Δημοσίου, της

Ε.Ε.ΣΥ.Π. (Υπερταμείο), του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., προς τους Ο.Τ.Α. α’

βαθμού.

Άρθρο 2: Η αξιολογούμενη ρύθμιση υπαγορεύεται, αντιστοίχως προς το άρθρο 1,

από την ανάγκη διαψύλαξη των οικονομικών συμψερόντων των περιψερειών.

Άρθρο 3: Λόγω της σημαντικής μείωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των

ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού το 2021 και προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο

προβλημάτων στην οικονομική λειτουργία τους, το ανώτατο ποσοστό παρακράτησης

διαμορψώνεται στο 30% του ενός δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής

επιχορήγησης που δικαιούνται οι ΟΤΑ. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες

μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη διάταξη, χρησιμοποιούνται πόροι της τοπικής

αυτοδιοίκησης, ώστε να διασψαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ. α’ και β’

βαθμού. Ειδικότερα αντιμετωπίζονται πραγματικές καταστάσεις κατά τις οποίες οι

Ο.Τ.Α. καλούνται να καλύψουν δαπάνες, που προκαλούνται από τελεσίδικες

δικαστικές αποψάσεις και διαταγές πληρωμής, που ανατρέπουν τον οικονομικό



προγραμματισμό τους και σε πολλές περιπτώσεις τους περιάγουν σε αδυναμία

ισοσκέλισης του προϋπολογισμού τους, με απώτερο κίνδυνο την αναστολή κρίσιμων

λειτουργιών τους προς τους πολίτες. Η εψαρμογή της εν λόγω διαδικασίας

αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ΟΤΑ., που αποδεσμεύονται

από πιεστικές οικονομικές υποχρεώσεις, όσο και για την οικονομία γενικότερα, δια

της εξόφλησης των συναλλασσομένων με τους ΟΤΑ. προσώπων. Μετά την

εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων, προβλέπεται η Κατανομή του τυχόν

αδιάθετου ποσού αποκλειστικά στους δήμους της χώρας σύμφωνα με τα Κριτήρια

κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Άρθρο 5: Παρίσταται ανάγκη διεύρυνσης της εν λόγω αρμοδιότητας των δημοτικών

αρχών μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, αλλά και

λόγω των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Άρθρο 6: Εξαιτίας των μέτρων πρόληψης και αποτροπής της διάδοσης του

κορωνοΙού, είχε ανασταλεί, μεταξύ άλλων, για σημαντικό χρονικό διάστημα η

λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία εξυπηρετούν

τους πολίτες με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός ή εκτός του καταστήματος.

Κατόπιν της επαναλειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα

οποία αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους, επιβλήθηκαν

κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοΙού

ςΟνιο-ι9, με αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικά η ανάπτυξη των

τραπεζοκαθ ισμάτων στον παραχωρ ηθέντα κοινόχρηστο χώρο Λαμβανο μένων

υπόψη των συνεπειών των ανωτέρω μέτρων, προτείνεται 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 7: Το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας — Θράκης δεν δύναται να

καλύψει τα έξοδα που εμπίπτουν, αμέσως ή εμμέσως, στην εκπλήρωση της

αποστολής του ως άνω Τομέα σύμφωνα με το π.δ 141/2017 (Α’ 181). Τίθενται

ωστόσο, και οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες προς διασφάλιση της διαφανούς

και ορθολογικής κατανομής των εν λόγω πιστώσεων.

Άρθρο 8: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου ο οικείος

Υπουργός να λαμβάνει την προσήκουσα εισήγηση αναφορικά με τη διάθεση των

ποσών από τη σχετική πίστωση των ειδικών δαπανών του Τομέα Μακεδονίας —

Θράκης.

3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Τους ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού, τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές

οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική

Υπηρεσία, τον τομέα Μακεδονίας — Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών και

εμμέσως τους πολίτες της Επικράτειας.

,1ι



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4
ΝΑΙ Χ ΟΧΙ ί1

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

Άρθρο 1: παρ. Ι του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
Άρθρο 2: παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
Άρθρο 3: Παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), άρθρο 175 του
ν.4876/2021 (Α’ 251)
Άρθρο 5: περ. 26 της υιτοτιαρ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)]

Άρθρο 6: παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), άρθρο ό0του ν. 4795/2021

(Α’ 62), άρθρο 83 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), άρθρο 110 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)

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

1) μεαλλαγή
προεδρικού Δεν υψίσταται νομοθετική εξουσιοδότηση.
διατάγματος,
υπουργικής
απόψασης ή άλλης
κανονιστικής
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής Οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν δύνανται να
συμπεριλαμβανομ πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
ένης της περιλαμβανομένης νέας ερμηνευτικής Προσέγγισης της

δυνατότητας νέας υψιστάμενης νομοθεσίας.
ερμηνευτικής

προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Η διάθεση περισσοτέρων πόρων, υλικών και ανθρώπινων,
ιιι) με διαθεση

, δεν εξυπηρετουν τους επιδιωκομενους στοχους της
περισσοτερων

, προωθουμενης ρυθμισης.
ανθρωπινων και

υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

Εχετε
λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

. ετιιδιώκονται με την αξιολογσύμενη ρύθμιση

:.
1

4

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Ενίσχυση ασψάλειας δικαίου, επίτευξη ομαλής
και απρόσκοπτης λειτουργίας Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμού καθώς και διασψάλιση της
βιωσιμότητάς Τους.

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

) σε όργανα της ΕΕ.:

ίί) σε διεθνε[ς
οργανισμούς:

________________________________________________________

1) βραχυπρόθεσμοι:

Βιώσιμη ανάπτυξη και σεβασμός της αρχής
ΙΙ) μακροτιρόθεσμοι: της χρηοτής και αποτελεσματικής διοίκησης,

διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών.



Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια

10. Θα είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης

ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεση,

εξηγήστε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,

εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακά σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε

11. ψηψιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού

. συστήματος με άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι

αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος

Άρθρο Ι Αποσαψηνίζεται ότι είναι υποχρεωτική η άσκηση ένδικων

μέσων από τους δήμους σε περιπτώσεις δικών που αψορούν

στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή σχέσης εργασίας. Επιπλέον,

προστίθεται αρμοδιότητα των οικονομικών επιτροπών σχετικά

μετην αποδοχή ή την απόρριψη προτάσεων περί παραχώρησης

ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. του Ελληνικού
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Δημοσίου, των εταιρειών του Ελληνικού Δημοσίου, της

Ε.Ε.ΣΥ.Π. (Υπερταμείο), του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. καιτης ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., προς

τους ΟΤΑ. α’ βαθμού.

Άρθρο 2 Αποσαψηνίζεται η υποχρεωτική άσκηση ενδίκων μέσων από τις

περιψέρειες στις δίκες που αψορούν τον προσδιορισμό ή τη

μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων καιτης

οικείας περιψέρειας.

Άρθρο 3 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, συνεπεία της σημαντικής

μείωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ. κατά το

έτος 2021 και Προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο

προβλημάτων στην οικονομική λειτουργία τους, το ανώτατο

ποσοστό παρακράτησης διαμορψώνεται στο 30% του ενός

δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που

δικαιούνται οι Ο.Τ.Α. για λειτουργικές και λοιπές γενικές

δαπάνες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Άρθρο 4 Αξιοποιούνται οι Πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να

διασψαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού.

Ειδικότερα αντιμετωπίζονται οι Πραγματικές καταστάσεις κατά

τις οποίες οι ΟΤΑ. καλούνται να καλύψουν δαπάνες, που

προέρχονται από τελεσίδικες δικαστικές αποψάσεις και

διαταγές πληρωμής, που ανατρέπουν τον οικονομικό

Προγραμματισμό τους και σε πολλές περιπτώσεις τους

περιάγουν σε αδυναμία ισοσκέλισηςτου προϋπολογισμού τους

με κίνδυνο την αναστολή κρίσιμων λειτουργιών τους προς τους

πολίτες. Η εψαρμογή της εν λόγω διαδικασίας αναμένεται να

έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για τους ΟΤΑ., που

αποδεσμεύονται από πιεστικές οικονομικές υποχρεώσεις, όσο

και για την οικονομία γενικότερα, δια της εξόψλησης των

συναλλασσομένων με τους ΟΤΑ.. Μετά την εξόψληση των

ανωτέρω υποχρεώσεων, προβλέπεται η κατανομή τυχόν

αδιάθετου ποσού αποκλειστικά στους δήμους της χώρας

σύμψωνα με τα κριτήρια κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών

Πόρων.

Άρθρο 5 Διασψαλίζεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών,

νομέων, επικαρπωτών και μισθωτών για καθαρισμό των

οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός

εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, για την

αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή Ταχείας επέκτασής

της και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη συμμόρψωσης των

υπόχρεων, η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού των

χώρων αυτών. Συγκεκριμένα, τίθεται Προθεσμία μέχρι την 30η

Απριλίου εκάστου έτους και προβλέπεται αίτηση του οικείου

δήμου προς την κατά τόπο αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία

για διενέργεια αυτοψίας, με την οποία Θα βεβαιώνεται η

συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης Πυρκαγιά.
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Βάσει αυτής, η αρμόδια υπηρεσία μεριμνά για την έκδοση

εισαγγελικής παραγγελίας δυνάμει της οποίας προβαίνει στον

αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω χώρων. Ακόμη,

προβλέπεται ότι η διαδικασία για την εψαρμογή της

προτεινόμενης διάταξης, ο ειδικότερος καθορισμός της

υποχρέωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

καθορίζονται με πυροσβεστική διάταξη του άρθρου 167 του ν.

4662/2020 (Α’ 27). Σε περίπτωση μη συμμόρψωσης των

υπόχρεων, εκτός από την επιβολή προστίμου, καταλογίζεται η

δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών

από τον οικείο δήμο. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι η δαπάνη και

το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου.

Άρθρο ό Δεδομένου ότι εξακολουθούν να υψίσταται οι συνέπειες της

πανδημίας του κορωνοϊού ΟνΙ-19, παρατείνεται μέχρι τις

30.9.2022 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 τηρηθούν σι επιβαλλόμενες

αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.

Άρθρο 7 Ρυθμίζονται θέματα αναψορικά με τις δαπάνες που έχουν

πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας

Μακεδονίας-Θράκης στον ΚΑΕ 0896 και ΑΛΕ 2420910001 αλλά

και τις μελλοντικές πιστώσεις, οι οποίες εγγράψονται στον

Ειδικό Φορέα 1007-103, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό

των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ετησίως και αψορούν

έξοδα που εμπίπτουν, αμέσως ή εμμέσως, στην εκπλήρωση της

αποστολής του ως άνω Τομέα σύμψωνα με το π.δ. 141/2017 (Α’

180). Τίθενται, ωστόσο, και σι αναγκαίες ασψαλιστικές

δικλείδες προς διασψάλιση της διαψανούς και ορθολογικής

κατανομής των εν λόγω πιστώσεων, αλλά και της χρηστής

δημοσιονομικής λειτουργίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 8 Στόχος της ρύθμισης είναι η σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου,

δηλαδή της τριμελούς επιτροπής Ειδικών Δαπανών, για την

παροχή γνώμης προς τον οικείο Υπουργό αναψορικά με τη

διάθεση των ποσών από τη σχετική πίστωση των ειδικών

εξόδων του Τομέα Μακεδονίας Θράκης.
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ΕΝ0ΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση:
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται η ενίσχυση ασψάλειας δικαίου, η διασψάλιση ομαλής και
αιτρόσκοπτης λειτουργίας των ΟΤΑ., η βιώσιμη ανάπτυξη και η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών.

19. Κόσς αξισλσγσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΛΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

Ι ΚΟΣΤΟΣ Σχεδιασμός /ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ Ι

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

προετοιμασια

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΆΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικύτητα / Χ

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

ΕΜΜ ΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια Θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

1€



ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΙ-{Σ Υποδομή /

εξοπλισμός

Διοχείρ ιση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενη μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Σχολιασμός / ιτοιοτική αποτ[μηση:

Βλ. τη συνημμένη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

20, Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕ ΡΙΒΑΜΟ Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχουςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική
εφαρμογή

1+



Ανάδειξη καλών
ττρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Από τις προωθούμενες διατάξεις δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά
πρόσωπα αυτών, την αγορά, την κοινωνία καιτο περιβάλλον.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτοονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής ατιόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Δεν υιίστανται.

ΕΝ0ΤΗΤΑ Ε:’Εκθεση νομιμότητας

22 Συναψε[ς συνταγματικές διατάξεις

- Παρ. Ι άρθρου 5 (οικονομική — επιχειρηματική ελευθερία)

Παρ. 3 άρΘρου 21 )τιροστασίσ δημόσιας υγείας)

Παρ. 1 άρθρου 24 (προστασία φυσικού περιβάλλοντος)

- Άρθρο 102 (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

23. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμιτεριλαμ8ανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)



Κανονισμός

Π

Οδηγία

Απόψαση

24. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώτισ υ

Διεθνείς συμβάσεις

25
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & 8ασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικά
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

26. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό ττεριεχόμενοαττόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου

ΕΕ.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

ιί



Π

Διατάξεις αξιολογούμενης
ρύϋμισης

Άρθρο Ι
Αρμοδιότητες Οικονομικής

Επιτροπής Δήμων — Τροποποίηση
παρ. Ι άρθρου 72 ν. 3852/2010

1. Στην περ. ι) της Παρ. 1 του
άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) στο τέλος του
πρώτου εδαψίου προστίθεται
εξαίρεση των δικών που αψορούν
στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή
της εργασιακής σχέσης μεταξύ
εργαζομένων και του δήμου, στις
οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων
είναι υποχρεωτική, β) διαγράψεται
το πέμπτο εδάψιο, γ) στο νέο
πέμπτο εδάψιο προστίθεται η
αναψορά στην εξαίρεση του
πρώτου εδαψίου και η περ. ι)
διαμορψώνεται ως εξής:
ιιι) Αποψασίζει για την υποβολή
προσψυγών στις διοικητικές αρχές
καιαποψασίζειγιατην άσκηση ή μη
όλων των ένδ ικων βοηθημάτων και
των ένδ ικων μέσων, καθώς και για
την παραίτηση από αυτά, πλην των
περιπτώσεων δικών που αψορούν
στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή
της εργασιακής σχέσης μεταξύ
εργαζομένων και του δήμου, στις
οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων
είναι υποχρεωτική. Επίσης,
αποψασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει
αντικείμενο ποσό έως εξήντα
χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον

Υφιστάμενες διατάξεις

Η περ. ι) της παρ. Ι του άρθρου 72
του ν. 3582/2010 (Α’ 87) έχει ως εξής:
ιιι) Αποψασίζει για την υποβολή
προσψυγών στις διοικητικές αρχές και
αποψασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά. Επίσης,
αποψασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ. ‘Οταν το
αντικείμενο της δίκης είναι άνω του
ποσού αυτού, τότε εισηγείταιτη λήψη
απόψασης από το δημοτικό
συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται
συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για
απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων,
αποζημιώσεων, εξόδων Παράσταση ς,
εξόδων κίνησης και γενικά
μισθολογικών παροχών
οποιασδήποτε μορψ ής, εξαιρο υ μένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόψαση
ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του
προηγούμενου εδαψίου, ειδικά για
την άσκηση ενδίκων μέσων κατά
απόψασης, δεν εψαρμόζεται σε
περιπτώσεις δίκης που αψορά στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της
εργασιακής σχέσης μεταξύ
εργαζομένων και του δήμου. Η
απόψαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των
προηγούμενων εδαψίων, λαμβάνεται
ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου,
η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται

‘Αλλα Ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

20



ΦΠΑ. ‘Οταν το αντικείμενο της δίκης
είναι άνω του ποσού αυτού, τότε
εισηγείται τη λήψη απόψασης από
το δημοτικό συμβούλιο. Δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή
Κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
μισθών, επιδομάτων,
αποζημιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων Κίνησης και
γενικά μισθολογικών παροχών
οποιασδήποτε μορψής,
εξαιρουμένων εκείνων για τις
οποίες το νομικό ζήτημα έχει
επιλυθεί με απόψαση ανωτάτου
δικαστηρίου. Η απόψαση της
Οικονομικής Επιτροπής για τις
περιπτώσεις των προηγούμενων
εδαψίων, πλην αυτών που
αψορούν στον προσδιορισμό ή τη
μετατροπή της εργασιακής σχέσης
κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο
εδάψιο, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η
έλλειψη της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόψασης.
Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν
η αρμοδιότητα ασκείται από το
δημοτικό συμβούλιο.».

2. Στην παρ. Ι του άρθρου 72 του ν.
3852/2010 προστίθεται περ. κδ) ως
εξής:

«κδ) Αποψασίζειτην αποδοχή ή
την απόρριψη προτάσεων περί
παραχώρησης χρήσης ακινήτων
του Ελληνικού Δημοσίου, των
ν.π.δ.δ. του Ελληνικού Δημοσίου,
των εταιρειών του Ελληνικού
Δημοσίου, της Ελληνικής Εταιρείας
Συμμετοχών και Περιουσίας
(Ε.Ε.ΣΥ.Π., Υπερταμείο), του
Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) καιτης Εταιρείας
Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ.
Α.Ε.), προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού
συμψωνείτο αντάλλαγμα καιτους
όρους της σύμβασης
παραχώρησης.».

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής Περιψερειών —

ακυρότητα της σχετικής απόψασης. Η
παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η
αρμοδιότητα ασκείται από το
δημοτικό συμβούλιο.»

Η Περ. θ) της Παρ. Ι του άρθρου 176
του ν. 3582/2010 (Α’ 87) έχει ως εξής:



Τροποποίηση περ. 8) παρ. Ι
άρθρου 176 ν. 3852/2010

Στην περ. 8) της παρ. Ι του άρθρου
176 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)

οι
τροποποιήσεις: α) στο τέλος του
πρώτου εδαψίου προστίθεται
εξαίρεση των δικών που αφορούν
στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή
της εργασιακής σχέσης μεταξύ
εργαζομένων και της περιφέρειας,
στις οποίες η άσκηση ενδίκων
μέσων είναι υποχρεωτική, β)
διαγράφεται το πέμπτο εδάψιο, γ)
στο νέο πέμπτο εδάψιο
προστίθεται η αναφορά στην
εξαίρεση του πρώτου εδαψίου και
η περ. θ) διαμορφώνεται ως εξής:
«θ) Αποψασίζει για την υποβολή

προσψυγών στις διοικητικές αρχές
και αποψασίζειγιατην άσκηση ή μη
όλων των ένδικων βοηθημάτων και
των ένδικων μέσων, καθώς και για
την παραίτηση από αυτά, πλην των
περιπτώσεων δικών που αφορούν
στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή
της εργασιακής σχέσης μεταξύ
εργαζομένων και της Περιφέρειας,
στις οποίες η άσκηση ενδίκων
μέσων είναι υποχρεωτική.
Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την
κατάργηση δίκης που έχει
αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον
ΦΠΑ. ‘Οταν το αντικείμενο της δίκης
είναι άνω του ποσού αυτού, τότε
εισηγείται τη λήψη απόφασης από
το περιφερειακό συμβούλιο. Δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
μισθών, επιδομάτων,
αποζημιώσεων, εξόδων
παράστασης, εξόδων κίνησης και
γενικά μισθολογικών παροχών
οποιασδήποτε μορφής,
εξαιρουμένων εκείνων για τις
οποίες το νομικό ζήτημα έχει
επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου
δικαστηρίου. Η απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για τις
περιπτώσεις των προηγούμενων

«8) Αποφασίζει για την υποβολή
προσφυγών στις διοικητικές αρχές και
αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων
των ένδικων βοηθημάτων και των
ένδικων μέσων, καθώς και για την
παραίτηση από αυτά. Αποφασίζει τον
συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης
που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον
ΦΠΑ. ‘Οταν το αντικείμενο της δίκης
είναι άνω του ποσού αυτού, τότε
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το
περιφερειακό συμβούλιο. Δεν
επιτρέπεται συμβιβασμός ή
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις
μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων,
εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης
και γενικά μισθολογικών παροχών
οποιασδήποτε μορφής, εξαιρου μένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό
ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση
ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του
προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για
την άσκηση ενδίκων μέσων κατά
απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε
περιπτώσεις δίκης που αφορά στον
προσδιορισμό ή τη μετατροπή της
εργαοιακής σχέσης μεταξύ
εργαζομένων και της Περιφέρειας. Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
για τις περιπτώσεις των
προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται
ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου,
η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η
παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η
αρμοδιότητα ασκείται από το
περιφερειακό συμβούλιο.»

επέρχονται ακόλουθες



εδαψίων, πλην αυτών που
αψορούν στον προσδιορισμό ή τη
μετατροπή της εργασιακής σχέσης
κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο
εδάψιο, λαμβάνεται ύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η
έλλειψη της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόψασης.
Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν
η αρμοδιότητα ασκείται από το
περιψερειακό συμβούλιο.».

Άρθρο 3
Μηχανισμός αποτροπής

συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων
οψειλών προς τρίτους από τους

0.Τ.Α. — Τροποποίηση άρθρου 107
ν. 4714/2020

Στο τέταρτο εδάψιο της παρ. 3 του
άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α’
148) επέρχονται οι ακόλουθες
Τροποποιήσεις: α) ορίζεται το
ανώτατο όριο του
παρακρατούμενου ποσού από
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε
τριάντα τοις εκατό (30%), β)
διαγράψεται η προϋπόθεση της
τεκμηρίωσης της αδυναμίας
πληρωμής τμήματος ή του συνόλου
των ληξιπρόθεσμων οψειλών, και η
παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Εντός τριάντα (30) ημερών από
τη λήξη του τριμήνου, το Υπουργείο
Εσωτερικών ελέγχει το ισοζύγιο του
υπολοίπου του ειδικού
λογαριασμού και των
ληξιπρόθεσμων οψειλών του ΟΤΑ
προς τρίτους κατά την τελευταία
ημέρατου τριμήνου, εξαιρουμένων
των δαπανών της περ. β) της παρ. 2.
‘Οταν το ισοζύγιο είναι αρνητικό,
τότε το έλλειμμα καλύπτεται με
ισόποση παρακράτηση από την
επόμενη μηνιαία επιχορήγηση
μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων προς τον ΟΤΑ για
λειτουργικές και λοιπές γενικές
δαπάνες. Το παρακρατούμενο
ποσό κατατίθεται στον ειδικό
λογαριασμό προς αποκατάσταση

του ισοζυγίου και προς εξόψληση
των απαιτήσεων των δικαιούχων

Η παρ. 3 του άρθρου 107 του ν.
4714/2020 (Α’ 148) έχει ως εξής:
«Εντός τριάντα (30) ημερών από τη
λήξη του τριμήνου, το Υπουργείο
Εσωτερικών ελέγχει το ισοζύγιο του
υπολοίπου του ειδικού λογαριασμού
και των ληξιπρόθεσμων οψειλών του
ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία
ημέρα του τριμήνου, εξαιρουμένων
των δαπανών της περ. β) της παρ. 2.
Όταν το ισοζύγιο είναι αρνητικό, τότε
το έλλειμμα καλύπτεται με ισόποση
παρακράτηση από την επόμενη
μηνιαία επιχορήγηση μέσω των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τον
ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές
γενικές δαπάνες. Το παρακρατού μενο
ποσό κατατίθεται στον ειδικό
λογαριασμό προς αποκατάσταση του
ισοζυγίου και προς εξόψληση των
απαιτήσεων των δικαιούχων που
περιλαμβάνονται στην κατάσταση
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το
ποσό που παρακρατείται δεν μπορεί
να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του ενός δωδέκατου
(1/12) της ετήσιας τακτικής
επιχορήγησης που δικαιούται ο ΟΤΑ
για λειτουργικές και λοιπές γενικές
δαπάνες μέσω των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων, υπό την
προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η
αδυναμία πληρωμής τμήματος ή του
συνόλου των ληξιπρόθεσμων
οψε ιλών, γεγονός που πιστοπο ιείται
με συμπληρωματική αναψορά του
Προϊσταμένου Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΟΤΑ κατά την υποβολή
της έκθεσης της περ. α) της παρ. 2.
Όταν από τον έλεγχο προκύπτει θετικό



που περιλαμβάνονται στην
κατάσταση ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων. Το ποσό που
παρακρατείται δεν μπορεί να
υπερβαίνει το Τριάντα τοις εκατό

(30%) του ενός δωδεκάτου (1/12)
της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης
που δικαιούται ο ΟΤΑ για
λειτουργικές και λοιπές γενικές
δαπάνες μέσω των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων. ‘Οταν από τον
έλεγχο προκύπτει θετικό ισοζύγιο,
το ποσό του πλεονάσματος

ισοζύγιο, το ποσό του πλεονάσματος
αποδεσμεύεται από τον ειδικό
λογαριασμό και, με εντολή της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου
Εσωτερικών, μεταψέρεται στον
τραπεζικό λογαριασμό του ΟΤΑ, που
τη ρείται στο Ταμε Ιο Π αρακαταθη κών
και Δανείων ή στην Τράπεζα της
Ελλάδος. »

αποδεσμεύεται από τον ειδικό
λογαριασμό και, με εντολή της
αρμόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου Εσωτερικών,
μεταψέρεται στον τραπεζικό
λογαριασμό του ΟΤΑ, που τηρείται
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ή στην Τράπεζα της
Ελλάδος.»

Άρθρο 5
Καθαρισμός χώρων για την

αποτροπή κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ταχείας ετιέκτασής

της- Αντικατάσταση περ. 26
υποπαρ. β’ Παρ. Ι άρθρου 75

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006)

Η Περ. 26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι
του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’
114), αντικαθίσταται ως εξής:

«26. Η μέριμνα, για την εκπλήρωση
της υποχρέωσης των ιδιοκτητών,
των νομέων, των επικαρπωτών και
των μισθωτών για καθαρισμό,
μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου
έτους, των οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται
εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών
σχεδίων και οικισμών, για την
αποτροπή κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της
και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή
μη συμμόρψωσης των υπόχρεων, η
υποχρέωση αυτεπάγγελτου

Η περ. 26 της υποπαρ. β’ της Παρ. Ι
του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (Α’
114) έχει ως εξής:
«26. Η μέριμνα, σύμψωνα με τις
ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις,
για την τήρηση των υποχρεώσεων
καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες,
νομείς, και επικαρπωτές, των
ο ικοπεδ ικών και λοιπών ακάλυπτων
χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων,
κωμοπόλεων και οικισμών και σε
απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα
όρια τους, καθώς και η υποχρέωση
αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους
δήμους, σε περίπτωση μη
συμμόρψωσης των υπόχρεων. Σε
βάρος εκείνων που δεν
συμμορψώνονται επιβάλλεται
πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά
τετραγωνικό μέτρο του οικείου
χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο
του οικείου δήμου, βεβαιούται εις
βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη
του δήμου προς καθαρισμό και
υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα
του άρθρου 433 του Ποινικού
Κώδικα.»



καθαρισμού των χώρων αυτών.
Ειδικά σε περιψραγμένους ή
επαρκώς περ ιτο ιχισμένου ς χώρου ς,
ο οικείος δήμος αιτείται προς την
κατά τόπο αρμόδια πυροσβεστική
υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας
για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής
κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας
επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει
αυτής, μεριμνά για την έκδοση
εισαγγελικής παραγγελίας για τον
αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως
άνω χώρων. Τα ζητήματα σχετικά
με τη διαδικασία και τον τρόπο
καθαρισμού των ως άνω χώρων
από τους υπόχρεους και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την
εΦαρμογή του παρόντος
καθορίζονται με πυροσβεστική
διάταξη κατ’ εψαρμογή του άρθρου
167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27). Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης των
υπόχρεων: α. επιβάλλεται από τον
αρμόδιο δήμο πρόστιμο πενήντα
(50) λεπτών του ευρώ ανά
τετραγωνικό μέτρο και β.
καταλογίζεται από τον οικείο δήμο
η δαπάνη καθαρισμού του χώρου
και απομάκρυνσης των υλικών. Η
δαπάνη καιτο πρόστιμο αποτελούν
έσοδα του οικείου δήμου».

Άρθρο ό

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 την
30η9.2022 η προθεσμία περί της
ατελούς παραχώρησης σε
καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος πρόσθετου
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων και το πρώτο

παρ. 10 άρθρου 3 υτιοπαρ. Δ.9 Παρ.
Δ’ άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94):

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών,
δύνανται να καθορίζονται οι ημέρες
μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και
πέραν των ανωτέρω ορίων της
παραγράου 1, μέχρι εξήντα (60)
ημέρες συνολικά για τις μετακινήσεις
εκτός έδρας των δημάρχων, των
περιψερειαρχών και των αιρετών που
συμμετέχουν στα πάσης φύσεως
συλλογικά όργανα των
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της
Κεντρικής’Ενωσης Δήμων Ελλάδος και
της’Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος.»



εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 65
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. ‘Εως την 30η.9.2022, με
απόψαση 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 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 ιταραχώρησης,
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
τριπλάσιος από την αρχική
παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να
υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Προκειμένου περί πλατειών, 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

2ίΞ



αναλόγως το άρθρο 13 του
βασιλικού διατάγματος του
τετάρτου εδαψίου. Δεν είναι
δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή
προσωρινών οταθερών
κατασκευών, καθώς και η
εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο
που παραχωρείται σύμψωνα με το

__________

άρθρο αυτό.».
30.

______________________________

Διατάξεις αξιολοούμενης
ρύι9μισης που προόλέπουν Καταρούμενες διατάξεις

κατάρ ‘ηση

________________________________

Δεν υψίστανται καταργούμενες

____________________________________

διατάξεις

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / Φορέων

Σχετική διάταξη
Συναρμοδια Υ7τουργεια —

αξιολογουμενης Αντικείμενο συναρμοδιότητας
, Συναρμόδιες υπηρεσίες / Φορείς

ρυθμισης

Άρθρο 5 Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Καθαρισμόςχώρωνγιατην αποτροπή

Πολιτικής Προστασίας, πυροσβεστικές κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή
υπηρεσίες Ταχείας επέκτασής της

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα

Εξουσιοδοτική επισπεύδον , (ενδεικτική ή
Ειδος πραξης , , Αντικειμενο

διαταξη Υπουργειο η αποκλειστικη

υπηρεσία προ&σμέα)

Παρ. 2 άρθρου Ι Απόψαση Οικονομική Αποδοχή ή απόρριψη

Οικονομικής Επιτροπή Ο.Τ.Α. προτάσεων Περί

Επιτροπής α’ βαθμού παραχώρησης χρήσης

των δήμων ακινήτων του Ελληνικού

Δημοσίου, των ν.π.δ.δ.

του Ελληνικού

Δημοσίου, των

εταιρειών του

Ελληνικού Δημοσίου,

της Ελληνικής Εταιρείας



Συμμετοχών και

Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.,

Υπερταμείο), του

Ταμείου Αξιοποίησης

Ιδιωτικής Περιουσίας

του Δημοσίου

(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και της

Εταιρείας Ακινήτων

Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ.

Α.Ε.), προς τους ΟΤΑ α’

βαθ μού και καθορισμός

των όρων της

σύμβασης

παραχώρηοης.

Παρ. 2 άρθρου 4 Υπουργική Υπουργός Καθορισμός

απόψαση Εσωτερικών διαδικασίας υποβολής

των αιτημάτων, της

προθεσμίας υποβολής

τους, τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, καθώς

και κάθε άλλο συναψές

ζήτημα για την

εφαρμογή της

επιχορήγησης ΟΤΑ.

για την εξόψληση των

υποχρεώσεών τους.

Παρ. 3 άρθρου 4 Υπουργική Υπουργός Κατανομή χρηματικού

απόψαση Εσωτερικών υπολοίπου στους

δήμους μετά την

εξόψληση των

υποχρεώσεών τους

Άρθρο 5 Πυροσβεστική Απόφαση Καθορισμός

διάταξη αρχηγού του διαδικασίας για την

Πυροσβεστικού εφαρμογή του

Σώματος καθαρισμού χώρων για

την αποτροπή κινδύνου

πρόκλησης πυρκαγιάς ή
Ταχείας επέ κτασής της

- Καθαρισμός των ως

άνω χώρων από τους



υπόχρεους, καθώς και

της υποχρέωσης των ως

άνω υπόχρεων και

ρύθμιση κάθε άλλης

αναγκαίας

λεπτομέρειας

Παρ. 5 άρθρου 7 Υπουργική Αρμόδιος για Διάθεση ποσών από τις

απόφαση Θέματα πιστώσεις του ειδικού

Μακεδονίας- Αναλυτικού

Θράκης Λογαριασμού Εξόδων

Υπουργός

Παρ. 2 άρθρου 8 Κοινή Αρμόδιος για Ρύθμιση Θεμάτων

υπουργική Θέματα οργάνωσης και

απόψαση Μακεδονίας- λειτουργίας της

Θράκης Επιτροπής Ειδικών

Υπουργός, Δαπανών, τήρησης των

Υπουργός πρακτικών και αρχείων

Οικονο μικών, τη ς, διαχείρισης των

Υπουργός δαπανών κατά τρόπο

Εσωτερικών που συνάδει προς τις

επιταγές της χρηοτής

διοίκησης και

εκπλήρωσης της

αποστολής της

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022
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ΓΕ:!Ί:ι) 0ΓΓΣ1ίΡ Ο το ΚΡΑΙ ΟΥΣ
Αριθ. 89 / 5 / 2022

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για
Θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη
στον κλάδο Η.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της
μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες
επείγουσες διατάξεις»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Ι. Επανακαθορίζονται σι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής των δήμων
και των περιφερειών, αναφορικά με την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων
και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των
περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής
σχέσης μεταξύ εργαζομένων και οτα.. στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι
υποχρεωτική.

Ειδικά για την οικονομική επιτροπή των δήμων, προβλέπεται επιπρόσθετα η
αρμοδιότητα αποδοχής ή απόρριψης προτάσεων για την παραχώρηση χρήσης
ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου. των ν.π.δ.δ. και εταιρειών αυτού, της Ελληνικής
Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π., Υπερταμείο), του Ταμείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) και της Εταιρείας
Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.). προς τους δήμους και καθορισμού των
όρων της σύμβασης παραχώρησης.

2. Επανακαθορίζεται το ποσό της παρακράτησης από την επιχορήγηση των
ο.τ.α. μέσο) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), στο πλαίσιο εφαρμογής του
μηχανισμού για την αποτροπή σώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τρίτους
(άρθρο 107 του ν.4714/2020).

Συγκεκριμένα, το ποσό της παρακράτησης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε
ποσοστό 30% (από 25% που ισχύει) επί του ενός δωδεκάτου (1/12) της ετήσιας
τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο ο.τ.α. για λειτουργικές και λοιπές γενικές
δαπάνες μέσω των Κ.Α.Π. Παράλληλα, καταργείται η προϋπόθεση τεκμηρίωσης, με
συμπληρωματική αναφορά του Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου
οτα., της αδυναμίας πληρωμής τμήματος ή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων
οφειλών.
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3. Επιτρέπεται η επιχορήγηση των δήμων και των περιφερειών, από χρηματικά
διαθέσιμα ύψους έως εξήντα (60) εκατομμυρίων ευρώ του Λογαριασμού
Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Λ., με μεταφορά αυτών στους λογαριασμούς των
Κ.Α.Π. των δήμων και των περιφερειών αντίστοιχα (τηρούνται στο Τ.Π.Δ.), για την
εόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων των εν λόγω φορέων από διαταγές πληρωμής
και δικαστικές αποφάσεις. σι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την έναρξη
ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και αποημιώσεις από
αδικοπραξία. Η εν λόγω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται επί αξιώσεων, για τη νομική
βασιμότητα των οποίων υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου.

Με υπουργική απόφαση. καθορίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των
προαναφερόμενων ρυθμίσεων (διαδικασία υποβολής, απαιτούμενα δικαιολογητικά,
κατανομή των χρηματικών διαθεσίμων κ.λπ.).

Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά την εόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων
προστίθεται στους προ απόδοση Κ.Α.Π. των δήμων και κατανέμεται με υπουργική
απόφαση.

4. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο (άρθρο 75 παρ. 26 του ν.3463/2006), σχετικά με
τον καθαρισμό χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή Ταχείας
επέκτασής της (αρμοδιότητες των εμπλεκομένων υπηρεσιών. προθεσμίες. διενέργεια
αυτοψίας από την πυροσβεστική υπηρεσία, υποχρεώσεις ιδιωτών. έκδοση
εισαγγελικής παραγγελίας για αυτεπάγγελτο καθαρισμό κ.λπ.), εφαρμοζομένων των
κείμενων διατάξεων περί πυροπροστασίας (άρθρο 167 του ‘.4662/2020).

5. Παρατείνεται μέχρι την 3011.9.2022 (λήγει την 3Ι.3.2Ο22), η προθεσμία μέχρι
την οποία επιτρέπεται η παραχώρηση ατελώς από τους δήμους σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντο, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων. πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης
κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 65 του
ν .468 8/2020.

6. Εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν θέματα του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης
του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα:

α. Θεωρούνται νόμιμες σι δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί από τον
ανωτέρω Τομέα κατά το διάστημα από την 111.1.2018 έως την έναρξη ισχύος των
προτεινομένων διατάξεων.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και εφεξής εγγράφονται πιστώσεις στον
συγκεκριμένο Ειδικό Φορέα, σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων, οι οποίες δεν
μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ετησίως.
Τα ποσά αυτά αποσκοπούν στην κάλυψη των εξόδων που εμπίπτουν στην
εκπλήρωση της αποστολής του ανωτέρω Τομέα. με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις.
η παράβαση των οποίων καθιστά τους αρμόδιους εις ολόκληρον υπόχρεους έναντι
του Δημοσίου.

Η διάθεση οποιουδήποτε ποσού από την ανωτέρω πίστωση διενεργείται με
υπουργική απόφαση, κατά την οριζόμενη διαδικασία, για τις εν λόγω δαπάνες δεν
αποδίδεται λογαριασμός και οι σχετικές πληρωμές απαλλάσσονται από κάθε κράτηση
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και από το τέλος χαρτοσήμου κατά την
εξόφληση.
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β. Συστήνεται, στον προαναφερόμενο Τομέα, τριμελής Επιτροπή Ειδικών
Δαπανών, η οποία γνωμοδοτεί για όλες τις δαπάνες που διατίθενται από τις ειδικές
πιστώσεις του Τομέα αυτού.

Με υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα σχετικά με τη
λειτουργία της συνιστώμενης Επιτροπής.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
Κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση, λόγω της απαλλαγής, από κάθε
κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων καθώς και από το τέλος χαρτοσήμου, των
πληρωμών που διενεργούνται από τις εγγεγραμμένες ειδικές πιστώσεις του Τομέα
Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Απώλεια εσόδων του προϋπολογισμού των δήμων, από την παραχώρηση
ατελώς για το χρονικό διάστημα από την 3111.3.2022 έως και την 3011.9.2022,

πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του
αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Το ύψος
της εν λόγο) απώλειας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (πλήθος αιτήσεων
ενδιαφερομένων, έκταση παραχωρούμενου χώρου κ.λπ.).

3. Νομιμοποίηση δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού, που αφορά σε
καταβληθέντα ποσά, από τον Τομέα Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου
Εσωτερικών, κατά το χρονικό διάστημα από την 111.1.2018 μέχρι την έναρξη ισχύος
των προτεινομένων ρυθμίσεων. Για το ύψος των δαπανών που νομιμοποιούνται, δεν
εστάλησαν στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΓΤ.ΙΑ ΑΙΜΑΟΟ
21.03.2022 17:18

Ιουλία Γ. Αρμάγου

21.3.2022 ΣΧΕ1Ο ΥΠΕΣτροπολ οικολ’ οτα
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για Θέματα
ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη
στον κλάδο Η.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της
μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, ΕΘνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες
επείγουσες διατάξεις»

Από τις διατάξεις της 7τροτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται επί του
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του
προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση, λόγω της
απαλλαγής, από κάΟε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων καθώς και αό Το
τέλος χαρτοσήμου, των πληρωμών που διενεργούνται από τις εγγεγραμμένες
ειδικές πιστώσεις του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου
Εσωτερικών.

2. Απώλεια εσόδων του προϋπολογισμού των δήμων, από την παραχώρηση
ατελώς για το χρονικό διάστημα από την 31η32022 έως και την 30τ1.9.2022,
πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν
του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
Το ύψος της εν λόγω απώλειας εξαρτάται από Πραγματικά περιστατικά (πλήθος
αιτήσεων ενδιαφερομένων, έκταση παραχωρούμενου χώρου κ.λπ.).

Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού και. του προϋπολογισμού των φορέων Γενικής
Κυβέρνησης (δήμων κ.λπ.), κατά περίπτωση.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ιριτο (Ϊ1Κ1ΞΤΟΞΤΛΙΚΟ1)ΙΛ Ν’ΊΟ1Τ)Ι τπι

Χ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ

Θέματα οτα.. ΥΜΑΘΕΙΔ


