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Άρθρο 1

Μέτρα επιτάχυνσης έργων και μελετών για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών
ροών — Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 100 του ν. 3852/20 10

Στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίΘεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Εργα και μελέτες για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των ττλημμυρικών ροών σε περιοχές των
Περιψερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας που
αναλαμβάνονται από τις ως άνω Περιψέρειες δυνάμει προγραμματικής σύμβασης που
συνάπτεται με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
μπορούν να ανατίθενται με προοψυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σύμψωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
4412/2016 (Α’ 147) εάν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των ορίων του

άρθρου 5 του ν. 4412/2016 ή με προσψυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του
άρθρου 118 του ίδιου νόμου σε κάθε άλλη περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης:

α) το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται από τον αρμόδιο
περιψερειάρχη χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση ή εισήγηση άλλου
συλλογικού οργάνου,

β) η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση στον ανάδοχο της
πρόσκλησης της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 εντός σαράντα πέντε (45) ημερών
από την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης κατά την παρ. 2 του άρθρου 120 του ιδίου
νόμου, με αντίστοιχη σύντμηση στο ήμισυ, όπου είναι αναγκαίο, των προθεσμιών του
άρθρου 102 και της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,

γ) ο προσυμβατικός έλεγχος του σχεδίου της σύμβασης που ασκείται από το Ελεγκτικό
Συνέδριο σύμψωνα με τον ν. 4700/2020 (Α’ 127) ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ημερών
από τη διαβίβαση του σχετικού ψακέλου σε αυτό και

δ) δεν απαιτείται η προηγούμενη σύμψωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. της υποπερ. δδ’ της
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α·204), εψόσον συντρέχουν γεγονότα
που εντάσσονται στην έννοια της ανωτέρας βίας.

Η παρούσα εψαρμόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που Θα
εκκινήσουν μέχριτην 3Θ.1Ι.2θ21».
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών

και των υπαλλήλων του»

Υπουργείο Εσωτερικών

Στοιχεία επικοινωνίας: Κωνσταντία Σακελλαρίου, Νομικός — Συνεργάτης του Αναπληρωτή

Υπουργού Εσωτερικών, 6938766372, ιΊε1Γίουιεπι3ίίατ

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης

στου ς οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολο’ούμενηςρύμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝ0ΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟίΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΔΗΜ0ΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙ0ΤΗΤΑ6 Χ

Τομέας νομοθέτησης επ θεμάτων Υπουρ\ειου Παιδείας & Θρησκευμό:των και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτησης ετιί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυ\ιας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας \ιομοθέτησης επί θεμάτω\ι Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου ΕρΥασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας

Τσμεας νομοθέτπσης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομεας \/ομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγρστικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαδικασιών

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών με αντικείμενο την

αντιιτλημμυρική προστασία περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσψατες

καταστροψικές πυρκαγιές πρωτοψανούς έντασης και έκτασης που έλαβαν χώρα στο

διάστημα από 1.5.2021 έως 31.8.2021. Τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να

ολοκληρωθούν άμεσα, ώστε να θωρακιστούν αποτελεσματικά οι πληγείσες περιοχές,

ήδη πριν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων κατά τους χειμερινούς

μήνες του τρέχοντος έτους. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η εξαιρετικά

επείγουσα ανάγκη που οψείλεται οε γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της

ανωτέρας βίας (πρβλ. την με αρ. Δ 107/2018 γνώμη της Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ.) και καθιστά

ανέψικτη την τήρηση των προθεσμιών του ν. 4412/2016 (Α’147) για τις ανοικτές ή
κλειστές διαδικασίες, αξιοποιούνται οι εξαιρετικές διαδικασίες του εν λόγω νόμου.

Παράλληλα, καθίσταται περισσότερο ευέλικτη και άρα ταχύτερη η διαδικασία της

ανάθεσης.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Εκτεταμένες περιοχές των Περιψερειών Απικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

Στερεάς Ελλάδας επλήγησαν από τις καταστροψικές πυρκαγιές πρωτοψανούς

έντασης και έκτασης που έλαβαν χώρα στο διάστημα από 1.5.2021 έως 31.8.2021. Η

αντιπλημμυρική θωράκιση των εν λόγω περιοχών πρέπει να γίνει άμεσα, ήτοι πριν

την εκδήλωση έντονων βροχοπτώοεων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τούτο επιβάλλει
την ολοκλήρωση των συναψών διαγωνιστικών διαδικασιών εντός εξαιρετικά

σύντομου χρονικού διαστήματος, γεγονός που καθιστά ανέψικτη την τήρηση των

προθεσμιών του ν. 4412/2016 για τις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στις Περιψέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας, τους οικονομικούς ψορείς που συμμετέχουν σε

διαδικασίες ανάθεσης έργων και μελετών με αντικείμενο την αντιτιλημμυρική

προστασία περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές πρωτοψανούς έντασης και
έκτασης που έλαβαν χώρα στο διάστημα από 1.5 έως 31.08.2021, καθώς και τους

πολίτες και τις επιχειρήσεις των περιοχών στις οποίες θα υλοποιηθούν



__________

αντιπλημμυρικά έργα.

_________________________
___________

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση οτο παρελθόν;

Άρθρο 1: ΝΑΙ Π ΟΧΙ

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

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωιτιστεί οτο πλαίσιο της υψιοτάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού Η θέσπιση εξαίρεσης από τις ανοικτές ή κλειστές
διατάγματος, διαδικασίες του ν. 4412/2016, καθώς και η σύντμηση
υπουργικής επιμέρους προθεσμιών των ν. 4412/2016 και 4700/2016
απόψασης ή άλλης (Α’127) προϋποθέτουν ψήψιση νέας νομοθετικής
κανονιστικής πράξης; διάταξης.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής

πρακτική ς

συ μπεριλαμβανομένη

ς της δυνατότητας

νέας ερμηνευτικής

προσέγγισης της

υψιστάμενης

νομοθεσίας;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΓΙ Οχι Π
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες

χώρα/ες της ΕΕ. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙΙ) με διάθεση

περισσότερων

ανθρώπινων και

υλικών πόρων;

ΙΙ) σε όργανα της ΕΕ.:



ί) σε διεθνείς

οργανισμούς:

Στόχοι αξισλογούμενης ρύθμισης

Βραχυτιρόθεσμος στόχος της αξιολογούμενης

ρύθμισης είναι η άμεση διασψάλιση

αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών

που επλήγησαν από τις καταστροψικές

πυρκαγιές πρωτοψανούς έντασης και

έκτασης που έλαβαν χώρα στο διάστημα από

1.5.2021 έως 31.82021, ήδη πριν από την

εκδήλωση έντονων καιρικών ψαινομένων

κατά τους χειμερινούς μήνες του τρέχοντος

έτους.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Η
--

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογσύμενης ρύθμισης;

) βραχυπρόθεσμοι:

Μακροπρόθεσμος στόχος της
1) μακροπρόθεσμοι:

αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η ενίσχυση



ενός ολιστικού πλάνου αναβάθμισης των
υποδομών των περιοχών που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.



9. Ειδικότεροι όχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

.‘‘ Εκπαίδευση — Πολιτισμός:

· Πρόσψατα ΕπιδιωκόμενοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια Ι στοιχεια στΟχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποιοίτων γβαθμιας εκπαίδευσης

που βρίσκουν εργασία στον Τομέα των

σπουδών τους εντός & μηνών από την έναρξη

αναζήτηση ς

Αριθμός πιστοποιη μένων Πανεπιστη μιακών

σχολών (ΙΟ κλπ)

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα ‘Ερευνας,
Τεχνολογίας & Καινοτομίος (διεθνή & εθνικά),

ανά Πανεπιστημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί

από τον ιδιωτικό τομέα, ανά Πανεπιστημιακή /
Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά ψοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού

πληθυσμού) που συμμετέχουν οε προγράμματα

δια βίου εκπαίδευσης

Β. ΣΤοΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό οναλφόβητων/σύνολο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο

Πριν την ολοκλήρωση της β’ βάθμιος και α’

βάθμιας εκποίδευσης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά

Περιψέρεια (ποσοστό μαθητών στο σύνολο των

μαθητών) που φοιτούν σε διαπολιτισμικά

σχολεία

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των

μαθητών) — Κατανομή ανά περιφέρεια

Αριθμός ολοήμερων / απσγευματινών σχολείων

και αριθμός μαθητών που φοιτούν σε αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέοσς όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από

προγράμματα ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα )Α’θμια,

Β’θμια) εκπαίδευσης

, . . Πρόσψατα ΕττώιωιιόμενοςΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Προγματοπσιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος
και αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και
ποσά που διατέθηκαν

Τ Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισττσιήθηκαν Οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
- ) Και της ΕΛΣΤΑΤ ( :ύ1·:::ΞΙΞ::).



Πιστώσεις για ανασκαφές, Που διατέθηκαν οκ

Εψορείες Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνη με [ων,

παραδοοιοκών Και ιοτορικών οικισμών

ΠραγματοποιηΘείοες οπαλλοτριώσεις και

καταβληθείσες αποζημιώσεις, νια ακίνητα

αρχαιολογικού ενδιαψέροντας

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεοθεί οκ

μνημεία και αρχαιολογικούς χωρους, και

δαπάνες έργων Που βρίοκονται σε εξέλιξη

Δαπάνες έργων που Εχουν Εκτελεσθεί οκ

μουσεία και λοιπά κτίρια και δαπάνες έργων

που βρίσκονται οκ εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορψή και

είδος βιβλιοθήκης, ανάλογα με το Θέμα, κατά

γεωγραικό διαμέρισμα

-‘ Εινική άμυνα — Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, ειται4ίεται στην κρίση του

ετιιστιεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το
εάν Θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.

-‘ Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική:

. , Πρόσψατα ΕσιδιωκόμενοςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ακαθάριστο εγχώρια προιόν οκ αγοραίες τιμές

(δις.)________________________________________

ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

Ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών )% ΑΕΠ)

Ιοούγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις

τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (Κατά Μάαστριχτ, %

ΑΕΠ)______________________________________

Πρωτογενές τιλεόναομα )ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

, ,
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια οτσχος (3ετια)

Φορσλογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης και έμμεσης ψορολογίας

Ποσά που εισπράπονται μέχρι σήμερα από ταν

ψόρο ή τους ψόρους αταυς οποίους αψορούν οι

διατάξεις Του νομοσχεδίου.

Ποαά Που ειοπράχθηκαν από ψορολογικούς

ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικού προαδιορισμού

ψόρου ή επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν

εν μέρει ή κν όλω από τσ δικαστήρια
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, Κοινωνική πολιτική:

Πρόσφατα ΕιτιδιωκόμενοςΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός επιχε ιρη σ ιακων, κλαδικών και

ομοισεπαγγελματικών συμβάσεων (και εγσσε.

Εάν συνήφθη εσ συγκεκριμένο έτος) και

αριθμός/ποσοστό εργαζομένων Που καλύπτονται

από αυτές.

Αριθμός/ποσοστό οσε. Που συνήΦθησαν χωρίς
πρσσψυγή οκ διαμεοσλάβηση

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που ουνήψθηοαν χωρίς
πραοφυγή οκ διαιτησία

Μέσος χρόνος ολοελήρωοης διαδικασίας

μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολακλήρωσητ διαδικασίας

διαιτησίας

Μέση διάρκεια ο.σ.ε. )προβλεπόμενη οτα σχετικά

κείμενα αλλά και πραγματική με την έννοια της
παράτασης μετά τη συμβατική Τους λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά

κλάδο οικονομίας

Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που
δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο και κλάδο

οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας Και

αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν

θάνατο ή αναπηρία

. Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξελιξη την τελευταια ετια
στοιχεια στοχας (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων Ι

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορψωτικσύ επιπέδου

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας /
Δείκτης αμοιβών (ανά βασικό Τομέα της

οικονομίας π.χ. μεταποίηση, κατασκευές κ.λπ.)

Μερική απασχόληση ως ποσοστά της συνολικής

απασχόλησης (στο σύνολα ταν πληθυσμού και

ειδικότερα για νέους)

Ποσοστό απασχαλαυμένων με σύμβαση

ορισμένου χρόνου )οτο σύνολα του πληθυσμού

και ειδικότερα για νέους)



- Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξελιξη την τελευταια ετια

στοιχεια στοχσς (3ετια)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική

ομάδα (μισθωτοίτου ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι
Ι

υπάλληλοι, επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες)

και ανά έτη συνολικής ασψάλιοης και αντίστοιχες

δαπάνες

Ύψσς ασψαλιστικών εισψσρών ανά ασφαλιστική

ομάδα (μισθωτσίτου ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι

υπάλληλοι, επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες)

και αντίστοιχα έσοδα του ΕΦΚΑ

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά

πληθυσμιακή ομάδα και έτη συνολικής

ασψάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό ουνταξιαδοτικης δαπάνης επίτου ΑΕΠ

Ποσοστό τιροσψυγών σχετικά με την απονομή

σύνταξης που γίνονται εν μέρει ή κν όλω δεκτές

Πρόσφατα Ι Επιδιωκόμενος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς ψτωχειας, οκ

κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή
Περισσότερα βασικά αγαθά ή υπηρεσίες

Ποσοστό νοικακυριών στο ούνσλα του πληθυσμού

που αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης

έκτακτων αναγκών

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και

η αντίστοιχη κρατική δαπάνη συνολικά και ανά

επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορψανστροψεία

Αριθμος αστέγων )εκτίμηση) που σιτίζονται από

δήμους και άλλες υπηρεσίες

Ποσοστό πληθυσμού που μένει οκ προσωρινή

μορφή κατοικίας λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός,

πυρκαγιά)

Κόστος κατ άτομα ανά πρόγραμμα ψροντίδας

)μητρότητας, δυσκολίες μάθησης κλπ)

Πρόσψατα Ετιιδιωκόμενος
ΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

) στοιχεια . στοχος (3ετια)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ονά

έτος

Ποσοστά παιδικής θνηοιμότητας

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεψαλή

Δαπάνες ψαρμάκων κατά κεψαλή

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός νασοκαμειακών κλινών ανά 1000

κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νασηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί

ασθενείς )απόλυτος αριθμός και ανά διαθέσιμα

κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη εξωτερικών

ασθενών )εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα

περιστατικά)
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Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες \‘

εξυπηρετηθούν (νια μη επείγουσα νοσηλεία, ή για
μονομερή περίθαλψη ή για την πρώτη εξέταση)

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 εατοίεους

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

Πρόσψατα Επιδιωκόμενσς
ΊΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξελιξη την τελευταια ετια Ι

στοιχεια στοχσς (3ετια)

Ποσοστό απασχόλησης ανά ψύλο

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό ανεργίας ανά ψύλο

συνολικά

ανά περιψέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό αυτσαπασχολούμενων ανά ψύλο

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο

Ποσοστό μελών ΔΣ. εταιρειών ανά ψύλα

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου. περιφερειακών και

δημοτικών συμβουλίων ανά φύλο

‘ ‚ Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στσχσς (3ετια)

Αιτήματα αούλου — Ποσοστό αποδοχής — Μέσος Ι Ι

χρόνος έκδοσης οποώάσεων

Μεταναοτευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα

πραέλευσης/ ηλικιακή ομάδα/φύλο

Αριθμός απελάσεων ανά χώρα τιρσελευοης των

απελαυνομένων/αιτία απέλαοης

Μονάδες ψιλοξενίας μεταναστών (σχέση

δυναμικότητας και πραγματικού αριθμού

ψ ιλοξενο υ μένων)

Περιστατικό και είδος παραβατικότητας ανά

μονάδα ψύοξενίας

Προφανώς, στο Πεδίο αυτό α υπάσχουν και στοιχεία Που αφορούν τους αλλοδαπούς που
προέρχονται απο άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση, παραδατικότητσ κλπ.)

Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενσς

στοιχεια σταχος (3ετια)

Αριθμός δημοοίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β( ιδοχ και γ( Ι

μετακλητών υπαλλήλων

Αναλογία υπαλληλων ανά τμήμα, διεύθυνση,

γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στα ΝΤΕΠΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση

)πιΓνπο)

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και

ψορέων/ σύνολο δημοσίων υπηρεσιών και



ψορέ ων

Αριθμός κέντρων πληρσψόρησης πολιτών, σε

Κεντρικό, περιΦερειακό, νομαρχιακό και τοπικό

επίπεδο καθώς και οε επίπεδα νομικών

προσώπων, οργανισμών κλπ

Αριθμός ατόμων Που εξυπηρετούνται από τις

δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθσδοσίας και

πρόσθετες δαπάνες ως ποοοοτό Επί της ουνολικής

δαπάνης ανά υπουργείο)

Κόστος διοχείριοης θεμάτων προοωπικού:

δαπάνες μονάδων προσωπικού ως ποσοστό της

συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

,
, ΠρόσΦατα Επιδιωκόμενος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ενια
στοιχεια στοχσς (3ετια)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων

και αναλογία ανά 100.000 κατοίκους

Αδικήματα Ποινικού Κώδιεα κατά κατηγορίες και

κατά γεωγραψική περιοχή

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως

δράοτες αυτών κατά εθνικότητα, ψύλο και τάξεις

ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και

αξιόπσινων συμπεριψορών που προκαλούν το

κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες, ληοτείες, κλοπές

—διαρρήξεις)

Αδικήματα που αψορούν στην παράνομη είσοδο

Και παραμονή στη χώρα

Συχνότητα εγελη μάτων ανά τύπο εγιιλή ματος

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων Που

εζιχνιάστηκαν στο σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολα εργαζομένων στη δημόσια ασψάλεια

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 κεψαλή καθαρές δαπάνες γιο αστυνομικές

υπη ρεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της

παραβατικής συμπεριψσράς ανά τομείτ (π.χ.

εγκλήματα βίας, -οικονομικά εγκλήματα,

ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

. , Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενσς
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

ι στοιχεια στοχσς (3ετια)

Αριθμός ε ισερχόμενων αστικών, εργατικών και

εμπορικών διαψορών

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος που απαιτείται γιο την επίλυση

αστικών, εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και

άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποψάοεων

)Ειρηνσδικεία, Πρωτοδικεία, Εψετεία, ‘Αρειος

Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή

(ποινικά, πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποψάοεων που



ακυρώνονται μετά από έψεση ή αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το

σύστημα του εξωδικαστικσύ συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης

δια4σρών, πχ. Διαμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας

αλλά δεν διαθέτουν πόρους (νομική προστασία)

Κόστος πρσουγής στη δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικσγράων

Ποσοστό διεκτιεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων

έναντι ειικρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση

εκκρεμστητωνί

Ποσσοτό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση,

νια τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες

σε χρήμα

Μέσο κόοτος σωρσνιστικού συστήματος ανά

κρατούμε\’σ

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (υλάκων) ανά

κρατσύμενο

Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

Πρόσ4ατα Επιδιωκόμενος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στσχος (3ετια)

Δείκτης Παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων παυ ανοίγουν ανά κλάδο

και περιφέρεια και αντίοτοιχσς αριθμός

αποσχολσυμένων σε αυτές

Αριθμός επιχεφήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο

και περιφέρεια και αντίστσιχος αριθμός

απασχαλουμένων σε αυτές

Διοικητικό κάστας σύστασης επιχειρήσεων

Μέσσς χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

‘
Πρόσφατα Έττιδιωκόμενος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ — ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στσχος (3ετια)

Μονάδες — Ετήσιες εκπομπές αερίων

ατμοσώαιρικής ρύπανσης κατά κεφαλή

Πασοστό του πληθυσμσύ που εξυπηρετείται από Ι

βιολογικούτ καθαρισμούς

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για

κολύμβηση σε σχέση με τα σύνολα των

δυνάμενων νο χρησιμοποιηθούν ακτών

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύαυ

ύδρευσης Κατ’ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών

απορριμμάτων που διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις

(π.χ ανα κό κλωο η, παραγωγή ενέργειας,

λιπασματαποίηση)

Ποσοστό διατιθέμενων απαρριμμάτων σε ΧΥΤΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράψηκαν

από πυρκαγιά / σύνολο δασικών εκτάσεων

Ποσοστό αναδααωθειοών (με ψυσικό ή τεχνητό

τρόπο) εκτάσεων /σύναλο κατεστραμμένων

δασών από πυρκαγιές



Ποσοστό πρσστατευόμενων περιοχών σε σχέση με

την συνολική έκταση της χώρας

Κατανάλωση Ενέργειας Κατά κεΦαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορψή ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας Κατά κεΦαλή

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεια στόχος (3ετία)

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα

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

ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεση,

εξηγήστε:

1) Εάν είναι έμμεση,

εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε

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

________ ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:

12
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος

με άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π Οχι Π

Ποσοστά Του προϋπολογισμού που διατώεται για

Θέματα προστασίας περιβάλλοντος

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων Θερμοκηπίου

ανά τριετία

45



Αναψέρατε ποια είναι

αυτά τα συστήματα:

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Αρϋρο Στόχος

Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η επιτάχυνση

Των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων

και μελετών με αντικείμενο την αντιπλημμυρική προστασία

περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσψατες

καταστροψικές πυρκαγιές τιρωτοψανούς έντασης και

έκτασης που έλαβαν χώρα στο διάστημα από 1.52021 έως

31.8.2021. Τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να

ολοκληρωθούν άμεσα, ώστε να θωρακιστούν

αποτελεσματικά οι πληγείοες περιοχές ήδη πριν την

εκδήλωση έντονων καιρικών ψαινομένων κατά τους

χειμερινούς μήνες του τρέχοντος έτους. Προκειμένου να

αντιμετωπιστεί αυτή η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη που

οψείλεται σε γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της

ανωτέρας βίας (πρβλ. την με αρ. Δ 107/2018 γνώμη της

Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ.) και καθιστά ανέψικτη την τήρηση των

προθεσμιών του ν. 4412/2016 για τις ανοικτές ή κλειστές

διαδικασίες, αξιοποιούνται οι εξαιρετικές διαδικασίες του

εν λόγω νόμου και καθίσταται περισσότερο ευέλικτη και

1άρα ταχύτερη η διαδικασία της ανάθεσης.

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

.

συστήματος; ΝΑ! ΟΧΙ Ί

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης



Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΠΟΛΙ7ΙΣΤΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ Ι

: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΑ/ιΟΝ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜ ΕΣΑ Εξοικονόμηση χρόνου

Μεγαλύτερη
Ι

αττοδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Άλλο

ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Βελτίωση

παρεχόμενων Χ Χ

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ Αυξημένη αΕιοπιία /
διαώάνετα θεσμών

Βελτιωμένη διαχείριση

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / πο ιοτική ατιοτίμηση:

Επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών που

ειτλήγησαν από τις καταστροψικές πυρκαγιές που έλαβαν χώρα στο διάστημα από 1,5.2021 έως 318.2021,

προς όψελος πολιτών, επιχειρήσεων, καθώς και του ψυσικού περιβάλλοντος των περιοχών αυτών.

19. Κόστος αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΓΟΡΑ,

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΦΥΣΙΚΟ,

ΚΟΣΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΛΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΗΜΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ
Σχεδισσμός/

ΟΜΛΔΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
προετοιμασία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΤΗ Σ

ΡΥΘ Μ ΙΣ ΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ

ΡΥΘ Μ ΙΣ ΗΣ

Υποδομή /
εεοπλισμός

Πρσσλήψεις /
κινητικΟτητα

Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο

ΣτήριΕη και

λειτουργία

διαχείρισης

Διαχείριση

αλλοών Κατά

την εκτέλεση

Κόστος

συμμετοχής στη

νέα ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Από την αξισλσγούμενη ρύθμιση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη.

20. Κίνδυνοι αξισλογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΑΝΤΑΓΩ Ν Θ Μ ΟΣ Ο ΜΑΔ ΕΣ ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ Ν

, ΔΙΑΟΑΝΕΙΑ

Ανογνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
ΚΙΝΔΥΝΟΙ αποτροπής /
ΡΥΘΜΙΣΗΣ αντιστάθμισης

κινδύνων

Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ Ι Πιλοτωή

ΚΙΝΔΥΝΩΝ εψαρμογή



Ί Ανάδειξη εαλών

τιρακτικών κατά

την υλσπσ[ηση
Ι της ρύθμισης

Συνεχής

αξισλόγηση

διαδικασιών

διαχε[ρισης

κινδύνων

ι λλσ

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:

Από την προτεινόμενη ρύθμιση δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη Δημόσια Διοίκηση, τους ΟΤΑ., την αγορά,
την κοινωνία και το περιβάλλον.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών

21
(ηλεκτρονική επισύναςύη).

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της

γνωμοδότησης καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.



Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο

Π (συμπεραμ6ανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
ΓΙ

Οδηγία
ΓΙ

Απόιαση
Π

26. Συναιείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Π των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Π Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

δικαστήριο
ΓΙ (αναψέρατε)

- Με την υπ’ αρ. Δ 107/2018 γνώμη της Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ.

ως προς την αρμοδιότητα της παροχής

ΓΙ προηγούμενης σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ.
Ανεξαρτητη Αρχη

, σε περιπτωσεις γεγονοτων εντασσομενων στην
(αναψερατε)

εννοια της ανωτερας βιας.

- Με την υπ’ αρ. 24 Κατευθυντήρια Οδηγία της

Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ. αναψορικά με ειδικά ζητήματα



ανάθεσης και διαχείρισης δη μοσίων συ μβάσεων,

στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής

κρίσης του ιού ΟνΙ049, καθώς και των μέτρων για

την αποτροπή της διασποράς του.

Διατάξεις αξιολο’ούμενης

ρώιμισης

«Αρθρο

Μέτρα επιτάχυνσης έργων και
μελετών για ταν έλεγχο και τη

ρύθμιση των πλημμυρικών ροών —

Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 100
του ν. 385 2/2010

Στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010

(Α’ 87) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. ‘Εργα και μελέτες για τον έλεγχο

και τη ρύθμιση των ιτλημμυρικών

ροών σε περιοχές των Περ ιψερε ιών

Απικής, Πελοποννήσου, Δυτικής

Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας που

αναλαμβάνονται από τις ως άνω

Περιψέρειες δυνάμει

προγραμματικής σύμβασης που

συνάπτεται με την αρμόδια

διεύθυνση του Υπουργείου

ισχύει

«1. α) Για τη μελέτη και εκτέλεση

έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης

μιας περιοχής, καθώς και για την

παροχή υπηρεσιών καιτην υλοποίηση

προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι

περιψέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα

δίκτυα δήμων και περιψερειών του

άρθρου 101, οι περιφερειακές

ενώσεις δήμων, η Κεντρική ‘Ενωση

Δήμων Ελλάδος και η ‘Ενωση

Περιψερειών Ελλάδας, τα νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.), τα οποία συνιστούν ή στα

οποία συμμετέχουν οι

προαναήερόμενοι Φορείς, καθώς και

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

(Ν.Π.Ι.Δ.), στα οποία συμμετέχουν ή

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό ιτεριεχόμενσ απόφασης

Νομολογία

Δικαστηρίου Ε.Ε.

Νομολογία

1 Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

; Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποισύ μενων ή καταργού μενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 100 του ν. 3852/2010, όπως



Περιβάλλοντος και Ενέργειας

μπορούν να ανατίθενται με

προσφυγή στη διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς

Προηγούμενη δημοσίευση

σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016

(Α’ 147) εάν η εκτιμώμενη αξία της

σύμβασης είναι μεγαλύτερη των

ορίων του άρθρου 5 του ν.

4412/2016 ή με προσψυγή στη

διαδικασία απευθείας ανάθεσης

του άρθρου 118 του ίδιου νόμου

σε κάθε άλλη περίπτωση. Στις

περιπτώσεις αυτές, κατά

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης:

α) το σύνολο των πράξεων της

διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται

από τον αρμόδιο περιψερειάρχη

χωρίς να απαιτείται Προηγούμενη

γνωμοδότηση ή εισήγηση άλλου

συλλογικού οργάνου,

β) η διαδικασία ανάθεσης

ολοκληρώνεται με την Κοινοποίηση

στον ανάδοχο της τιρόσκλησης της

παρ. 4 του άρθρου 105 του ν.

4412/2016 εντός σαράντα πέντε

(45) ημερών από την έναρξη της

διαδικασίας ανάθεσης κατά την

παρ. 2 του άρθρου 120 του ιδίου

νόμου, με αντίστοιχη σύντμηση

στο ήμισυ, όπου είναι αναγκαίο,

των προθεσμιών του άρθρου 102

και της παρ. 4 του άρθρου 105 του

ν. 4412/2016,

γ) ο προσυμβατικός έλεγχος του

σχεδίου της σύμβασης που

ασκείται από το Ελεγκτικό

Συνέδριο σύμψωνα με τον ν.

4700/2020 (Α’ 127) ολοκληρώνεται

εντός είκοσι (20) ημερών από τη

διαβίβαση του σχετικού ψακέλου

σε αυτό και

δ) δεν απαιτείται η προηγούμενη

σύμψωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

της υποπερ. δδ της περ. γ’ της

συνιστούν η Κεντρική ‘Ενωση Δήμων

Ελλάδος και η ‘Ενωση Περιψερειών

Ελλάδας, οι δημοτικές επιχειρήσεις

ύδρευσης και απσχέτευσης, η ‘Ενωση

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης

Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι

επιχειρήσεις των ΟΤΑ. που ανήκουν

στον δημόσιο τομέα, ούμψωνα με την

Παρ. ό του άρθρου Ι του ν. 1256/1982

(Α 65), τα δημοτικά και περιψερειακά

ιδρύματα, καθώς και κοινωψελή

ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,

μπορούν να συνάπτουν
προγραμματικές συμβάσεις με το

Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή
με τη Μονάδα Οργάνωσης της

Διαχείρισης Αναπτυξιακών

Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. ή με την

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων Α.Ε.

(ΕΤΑΔ Α.Ε.) ή με την εταιρεία με την

επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ - Ανώνυμη

Εταιρεία Αστικών Ακινήτων,

Κτηματικών, Οικοδομικών,

Τουριστικών και Συναψών

Επιχειρήσεων» (ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ),

κατόπιν σύμπραξης της εταιρείας με

την επωνυμία «Οργανισμός

Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη

Εταιρεία)> (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), όπου

απαιτείται σύμψωνα με τον ν.

3891/2010 (Α’ 188), ή με το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή με τον

ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ ή μεταξύ τους ή
με Ν.Π.Δ.Δ. ή με τους ψορείς των παρ.

1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν.

4412/2016 (Α 147), μεμονωμένα ή
από κοινού. Στις προγραμματικές

συμβάσεις στις οποίες μετέχει το

Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται

και από τον Συντονιστή της

αποκεντρωμένης διοίκησης, στην
οποία εκτελείται η προγραμματική

σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις

υπόκεινται στον προσυμβατικό

έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού

Συνεδρίου. Οι προγραμματικές

συμβάσεις, στις οποίες ένας εκ των



παρ. 2 του

4013/2011

συντρέχουν

εντάσσονται

ανωτέρας βίας.

Η παρούσα εψαρμόζεται στις

διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων

συμβάσεων που Θα εκκινήσουν

μέχρι την 30η112021»

συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ. ά ή β

βαθμού, δεν εμπίτιτουν στις διατάξεις

του άρθρου 225.

β. Στις Προγραμματικές Συμβάσεις

επιτρέπεται και η συμμετοχή

επιχειρήσεων των ΟΤΑ., σύμψωνα

με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρων

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)

με οποιαδήποτε νομική μορψή και αν

λειτουργούν, των Περιψερειακών

Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων,

επιστημονικών ψορέων δημοσίου

δικαίου, Ερευνητικών

Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ.),

συνεταιρισμών, ενώσεων

συνεταιρισμών και εργοδοτικών και

εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Γ·νίε

απόψαση των Υπουργών

Οικονομικών, Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και

Εργασίας και Κοινωνικής Ασψάλισης

μπορεί να επιτρέπεται και η

συμμετοχή τραπεζών και πιστωτικών

ιδρυμάτων.

γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη

προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ

των ψορέων της περίπτωσης α’ και

κοινωψελών ιδρυμάτων, καθώς και

κληροδοτημάτων που επιδιώκουν

κοινωψελείς σκοπούς. Κατά την

εκτέλεση των προγραμματικών

συμβάσεων που ουνάπτουν,

Θεωρούνται ψορείς κατασκευής του

έργου κατά την έννοια του άρθρου 3

του ν. 1418/1984 (ΦΕ Κ 23 Α1), όπως

ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις

αυτές με τα προβλεπόμενα στις

περιπτώσεις ϊ, στ’ και ζ του ίδιου

άρθρου όργανα και υπηρεσίες που

συνιστούν με αποψάσεις των

διοικητικών τους συμβουλίων.

άρθρου 2 του ν.

(Α’204), εψόσον

γεγονότα που

στην έννοια της

δ. Σε νησιωτικούς δήμους είναι



Ι δυνατή η σύναψη προγραμματικών

συμβάσεων με αντικείμενο δράσεις

προστασίας του περιβάλλοντος και

πολιτικής προστασίας μεταξύ των

ψορέων της περίπτωσης α της παρ. 1

του άρθρου 100 τσυ ν. 3852/2010 (Α

87) και αστικών μη κερδοσκοπικών

εταιρειών, εψόσον το μεγαλύτερο

ποσοστό του εταιρικού κεψαλαίου

τους κατέχει ένας από τους ψορείς

της περίπτωσης α και, εάν πρόκειται

για δράσεις πολιτικής προστασίας και

δασοπυρόσβεσης, κατόπιν σχετικής

πιστοποίησης τους από την

Πυροσβεστική Ακαδημία. Κατά την

εκτέλεση των ως άνω

προγραμματικών συμβάσεων οι

ανωτέρω εταιρείες θεωρούνται

ψορείς κατασκευής του έργου, κατά

την έννοια της παρ. 7 του άρθρου Ι

του ν. 3669/2008 (Α 116) και εκτελούν

τις συμβάσεις αυτές με τα

προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γ, δ

και ε του ιδίου άρθρου όργανα και

υπηρεσίες που συνιστούν με

αποψάσεις των διοικητικών τους

συμβουλίων. Με την παρούσα δεν

θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 14

του ν. 3013/2002 για τις εθελοντικές

οργανώσεις πολιτικής προστασίας,

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο

118 του ν. 4249/2014 (Α 73), καθώς

και οι διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α

245). Στο πλαίσιο των ως άνω

προγραμματικών συμβάσεων δεν

επιτρέπεται η πιστοποίηση ή
εκπαίδευση εθελοντικών ή άλλων

οργανώσεων για δραστηριοποίηση

στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Επιμέρους ζητήματα εψαρμογής της

παρούσας δύνανται να ρυθμίζονται

με κοινή απόψαση των Υπουργών

Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη.



ε. Για την εκτέλεση των

προγραμματικών συμβάσεων της

παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.

4412/2016 (Α 147), η Ελληνική

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και

Αυτοδιοίκηοης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί,

στο πλαίσιο των ουμψωνούμενων.

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των

συμβαλλομένων, να συνάπτει

συμβάσεις έργου με μηχανικούς της

απαιτούμενης ειδικότητας, κατά

παρέκκλιση του άρθρου ό του ν.

2527/1997 (Α’ 206), μέσω μητρώου

μηχανικών που η ίδια τηρεί. Ως προς

το περιεχόμενο της προγραμματικής

σύμβασης, τις εξ αυτής ευθύνες, τους

εκπροσώπους των μερών και τα

αποψαινόμενα όργανα, εψαρμόζονται

οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν.

4412/20 16.

2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις

απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο

της σύμβασης, ο σκοπός, το

περιεχόμενο των μελετών, των έργων,

των προγραμμάτων, των προμηθειών

ή των υπηρεσιών, σ προϋπολογισμός

τους, τα δικαιώματα και οι

υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της

σύμβασης, σι πόροι από τους οποίους

Θα καλυψθούν σι αναλαμβανόμενες

οικονομικές υποχρεώσεις και η

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και ο

τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για

την εκπλήρωση της προγραμματικής

σύμβασης λειτουργικών εξόδων,

καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής

τους. Για την εκπλήρωση του σκοπού

της πρσγραμματικής σύμβασης, ο

κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει

συγκεκριμένο αντικείμενο με

συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Το

Όργανο παρακολούθησης της

εψαρμογής της προγραμματικής



σύμβασης πρέπει απαραίτητα να

ορίζεται στις προγραμματικές

συμβάσεις, καθώς και σι

αρμοδιότητές του και σι ρήτρες σε

βάρος του συμβαλλομένου που

παραβαίνει τους όρους της

ιτρογραμματικής σύμβασης.

β. Με την προγραμματική σύμβαση

επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος,

στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η

διαχείριση, εκμετάλλευση και

συντήρηση των έργων του

προγράμματος μετά την ολοκλήρωση

του, εΦόσον προβλέπεται αντίστοιχο

γ. Αν σ συμβαλλόμενος σε

προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε

τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση

και συντήρηση των έργων αυτών, η

ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη

νομοθεσία που διέπει τον κατά τη

σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.

3. Οι προγραμματικές συμβάσεις

μπορεί να χρηματοδοτούνται από το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

μέσω προγραμμάτων

συγχρηματοδοτούμενων από την

Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ή/και

χρηματοπιοτωτικούς οργανισμούς ή
προγραμμάτων που

χρηματοδοτούνται αμιγώς από

εθνικούς πόρους, τον Τακτικό

Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή
περιΦερειακά προγράμματα ή τα

ειδικά προγράμματα των άρθρων 69

και 71 του ν. 4509/2017 (Α’201),

καθώς και από τους

προϋπολογισμούς των

συμβαλλόμενων Φορέων. Είναι

επίσης δυνατή η χρηματοδότηση των

συμβαλλομένων και από φορείς του

δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν

στάδιο.



στην προγραμματική σύμβαση.

4. Για τον υπολογισμό της αμοιβής

των συμβάσεων έργου της περ. ε της

παρ. 1, εψαρμόζονται αναλογικά σι

διατάξεις της υπ αρ.

137675/ ΕΥΘ Υ 1016/2018 υπο υ ργ Ικ ς

απόψασης (Β· 5968). 0 συνολικός

προϋπολογισμός των συμβάσεων της

παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.

4412/2016 (Α·147) μπορεί να

προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό

(6%) για την κάλυψη λοιπών

λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της

ιτρογραμματικής σύμβασης. Για την

εκτέλεση των προγραμματικών

συμβάσεων του παρόντος άρθρου και

στο πλαίσιο των συμψωνούμενων

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των

συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η

απασχόληση προσωπικού του ενός

συμβαλλόμενου στον άλλον, καθώς

και η μεταξύ τους παραχώρηση

χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων,

εξοπλισμού και μέσων.

5. Εψόσον τα προβλεπόμενα στην

προγραμματική σύμβαση έργα,

προγράμματα και υπηρεσίες είναι

πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η

ανάδειξη, προστασία και συντήρηση

μνημείων, οι παρεμβάσεις σε

διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και

οικισμούς, η διάσωση και διάδοση

στοιχείων του πολιτισμού, η

ανέγερση και λειτουργία χώρων

πολιτισμικών λειτουργιών, η

υποστήριξη δραστηριοτήτων και

εκδηλώσεων που αφορούν την

επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες,

συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η

οικεία Περιψέρεια και το Υπουργείο

Πολιτισμού και Τουρισμού. Η

προγραμματική σύμβαση καλείται

«προγραμματική σύμβαση



πολιτισμικής ανάπτυξης». Το τέλος

ανταποδοτικού χαρακτήρα που

μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις, για τη

χρηματοδότηση έργων, εργασιών,

προγραμμάτων και υπηρεσιών της

πρσγραμματικής σύμβασης, καλείται

«Πολιτιστικό Τέλος».

6. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1,

οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι σύνδεσμοι

δήμων, τα δίκτυα δήμων και τα

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται

με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την

υλοποίηση αυτοδιοικητικών

αρμοδιοτήτων και την παροχή

υπηρεσιών προς τους πολίτες.»

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης
Ι

ρύιμισης που προλέπουν Καταριούμενες διατάξεις
κατάρ η ση

_____________________________________

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν

επέρχεται κατάργηση ισχυσυσών

διατάξεων.

Η. ‘Εκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη
, Συναρμοδια Υπουργεια—

αξιολογου μενης , , , Αντικειμενο ουναρμοδιοτητας
, Συναρμοδιες υττηρεσιες / ψορεις

ρυθμισης

Υ

_32. ‘Εκδοση κανονιοπκών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα

Εξουσιοδοτική , , επισπεύδον , (ενδεικτική ή
Ειδος πραξης , , Αντικειμενο

διαταξη Υπουργειο η αποκλειστικη

υπηρεσία προϋεσμία)

1)



ι___
Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού

προσώπου, ανώνυμης εταιρ[ας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Γιατί τιροτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν σι υψιστάμενες
· διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης;

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

‘Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του νέου

οργάνου; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

36.

Εάν ΝΑΙ, να επισυναψθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

37. Επωνυμία ή ονομασ[α καινομική μορψή

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39. Διασψάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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Αριθμ. 270 / 21 / 2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΠΣΤΗ ΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και
κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας εισάγονται ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα:

Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης έργων και μελετών για τον έλεγχο
και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής,
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας, που αναλαμβάνονται
από τις ως άνω Περιφέρειες, δυνάμει προγραμματικής σύμβασης που
συνάπτεται με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εάν η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των προβλεπομένων ορίων
του άρθρου 5 του ν.4412/2016 ή με απευθείας ανάθεση σε κάθε άλλη
περίπτωση. Η σχετική διαδικασία διενεργείται, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων που θα εκκινήσουν μέχρι
την 3Ο.Ι1.2Ο2Ι.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του
προϋπολογισμού των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Στερεάς Ελλάδας ενδεχόμενη δαπάνη από Την, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων, ανάθεση έργων και μελετών για τον έλεγχο και τη
ρύθμιση των πλημμυρικών ροών, το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγματικά γεγονότα (αναγκαία έργα, αξία συμβάσεων, κ.λπ.).

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟ13
20.092021 19:28

Ιουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου
«Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και
κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του»

Από Τις διατάξεις της προτεινόμενης Τροπολογίας προκαλείται σε
βάρος του προϋπολογισμού των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας ενδεχόμενη δαπάνη από την,
Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ανάθεση έργων και μελετών
για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών, το ύψος της
οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αναγκαία έργα, αξία
συμβάσεων, κ.λπ.).

Η ανωτέρω ενδεχόμενη δαπάνη Θα καλυφθεί από πιστώσεις του
προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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