
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 -

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την

επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης>)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης

Ια. Αναπτύσσεται ειδική ηλεκτρονική εψαρμογή για κινητές συσκευές (ιτοΙίΙ 2ρρΗε3ϊοπ)

αποκλειστικά προς τον σκοπό της ορθής εψαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει

της κοινής υπουργικής απόψασης της παρ. Ι του άρθρου τεοσαρακοοτού τετάρτου της από

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.

4690/2020 (Α’ 104). Η ειδική ηλεκτρονική εψαρμογή λειτουργεί για όσο χρονικό διάστημα

εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του

κορωνοϊού 0ΟνΙΓ-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόψαση του Υπουργού

Υγείας. Μέσω της ανωτέρω εψαρμογής πραγματοποιείται ο έλεγχος της εγκυρότητας, της

γνησιότητας και της ακεραιότητας του Ψηψιακού Πιστοποιητικού ςονιο-ι9 της Ε.Ε. (Ε

οιι ονιο εΓιθ - υοςς του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι4ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από

30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του

ν. 4806/2021 (Α’ 95) και της βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.

4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβα[ωσης τρίτης χώρας, που ψέρει το

ψυσικό πρόσωπο - κάτοχος, δια της σάρωσης του σχετικού κωδικού ΟΊ.

Ιβ. Στο ρυθμιστικό Πεδίο των μέτρων της παρ. Ια δεν εμπίπτουν οι ανήλικοι, εψόσον, βάσει

των κριτηρίων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν εμπίπτουν σε κατηγορία ψυσικών

προσώπων προς εμβολιασμό κατά του κορωνοΙού ςΟνΙο-19.

2α. Η χρήση της ηλεκτρονικής εψαρμογής πραγματοποιείται από τους ιδιοκτήτες ή νομίμους

εκπροσώπους και από εξουσιοδοτημένους από αυτούς υπαλλήλους επιχειρήσεων εστίασης,

επιχειρήσεων προβολής κινηματογραψικών ταινιών, κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων

διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων, λοιπών παραοτατικών τεχνών ή κάθε

είδους πολιτιστικών ή αθλητικών ή εορταστικών εκδηλώσεων ή εμπορικών εκθέσεων, οι

οποίες:

) στεγάζονται ή διοργανώνονται σε κλειστούς χώρους, ή
1) λειτουργούν ή διοργανώνονται σε υπαίθριους χώρους.

Ζβ. Σε κάθε περίπτωση, τα αρμόδια κρατικά όργανα δύνανται να κάνουν χρήση της

εψαρμογής της παρ. Ια για τον έλεγχο της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της

ακεραιότητας των τιιοτοτιοιητικών ή των βεβαιώσεων της ίδιας παραγράψου.

3α. Κατά τη σάρωση του σχετικού κωδικού Ο, στην ηλεκτρονική εψαρμογή εμψανίζονται

αποκλειστικά τα εξής στοιχεία: 1) το ονοματεπώνυμο του ψυσικού Προσώπου και Η) ένδειξη



σχετικά με την εγκυρότητα, γνησιότητα ή ακεραιότητα ή μη του σαρωθέντος πιστοποιητικού

ή βεβαίωσης.

3β. Η Εθνική Αρχή Διαψάνειας ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα της παρ. 3α, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 (1 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.) κατά τη
διενέργεια των ελέγχων με χρήση της ανωτέρω εψαρμογής. Οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι

εκπρόσωποι της παρ. 2α ορίζονται επίσης ως αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των
ανωτέρω δεδομένων για τον σκοπό του ελέγχου της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της
ακεραιότητας των πιστοποιητικών ή των βεβαιώσεων της παρ. Ια.

3γ. Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ!ΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο
«Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)> ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου

28 του Γ.Κ.Π.Δ. Ως εκτελούσα την επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης και
διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
ασψάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ1 ελάχιστον, την καταγραψή και
παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασψάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή,
ενεργώντας σύμψωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμψωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ.
και τον ν. 4624/2019 (Α 137). Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
επιψορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις του Γ.Κ.Π.Δ. για τον εκτελούντα την επεξεργασία και
ιδίως:

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων
εντολών της Εθνικής Αρχής Διαψάνειας, ως υπευθύνου επεξεργασίας,
β) διασψαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό
τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ)λαμβάνειόλαταατιαιτούμενα μέτραγιατη διασψάλιση του απορρήτου καιτης ασψάλειας

της επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 32 του Γ.Κ.Π.Δ.,

δ) δύναται να προσλαμβάνει υποεκτελούντα την επεξεργασία μετά από ενημέρωση της
Εθνικής Αρχής Διαψάνειας,

ε) λαμβάνει υπόψη τη Φύση της επεξεργασίας και επικουρεί την Εθνική Αρχή Διαψάνειας με
τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την
εκπλήρωση της υποχρέωσής της να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων

στο Κεψάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) επικουρεί την Εθνική Αρχή Διαψάνειας, στη διασψάλιση της συμμόρψωσης προς τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 34 του Γ.Κ.Π.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τη
ψύση της επεξεργασίας και τις πληροψορίες που διαθέτει,

ζ) θέτει στη διάθεση της Εθνικής Αρχής Διαψάνειας, κάθε απαραίτητη πληροψορία προς
απόδειξη της συμμόρψωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του
Γ.Κ.Π.Δ., επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων,

που διενεργούνται από την Εθνική Αρχή Διαψάνειας.

Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.)) και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται

2



ως υιτοεκτελούσα την επεξεργασία για τους σκοπούς εψαρμογής του παρόντος και
αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί την ειδική ηλεκτρονική εψαρμογή της παρ. Ια.

Για τους σκοπούς του παρόντος δύναται να συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του
«Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» και της «Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ», στο οποίο εξειδικεύονται οι μεταξύ τους σχέσεις.

4. Τα πρόσωπα των παρ. 2α και 2β προβαίνουν στην απολύτως αναγκαία επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά ή τις
βεβαιώσεις της παρ. Ια για τον σκοπό του ελέγχου της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της

ακεραιότητας αυτών. Απαγορεύεται, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου

ή επαλήθευσης, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποθήκευση ή τήρηση αντιγράψων των

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων της παρ. Ια ή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που

εμψανίζονται κατάτη σάρωση.

5. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Ψηψιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύονται τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις

τρίτων χωρών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σάρωσης σύμψωνα μετην παρ. Ια.

Άρθρο 2

Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων

1. Εψόσον εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά

του κορωνοΙού Ο\/Ι0-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόψαση του Υπουργού

Υγείας και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 3Ιης.12.2021, δίνεται
οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150) σε κάθε ψυσικό πρόσωπο
ηλικίας 18 - 25 ετών που έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση
μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19. Η οικονομική διευκόλυνση χορηγείται και σε
όλους τους δικαιούχος του πρώτου εδαψίου που έχουν λάβει την πρώτη ή μοναδική δόση
του εμβολίου από την έναρξη του Εθνικού Προγράμματος μέχρι και τη δημοσίευση του
Παρόντος.

2. Η ως άνω οικονομική διευκόλυνση πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού

Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροψορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), που εποπτεύεται

από τον Υπουργό Ψηψιακής Διακυβέρνησης, στον δικαιούχο σε ψηψιακή χρεωστική κάρτα
που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό

οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
αντίστοιχα. Για την έκδοση της ανωτέρω ψηψιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωοη του
χρηματικού ποσού δημιουργείται ειδική εψαρμογή από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού

Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.»
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) στην Ενιαία Ψηψιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (8σν.- ΕΨΠ).

3. Ο δικαιούχος, αψότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του
διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

(Γ.Γ.ΠΣ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης (2Χί5πθ) σύμψωνα με το άρθρο 24
του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εψαρμογή και αιτείται την έκδοση της ψηψιακής
χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε αυτήν. Ο αιτών
συμπληρώνει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή τον προσωρινό
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασψάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36)
(Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασψάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού



(ΠΑ.Α.Υ.Π.Α.) και τα στοιχεία επικοινωνίας του και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεψώνου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των
προϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροψοριακό σύστημα της εψαρμογής διαλειτουργεί, ιδίως,

με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊσύ ςονιο-ι9 του άρθρου 55 του ν.
4764/2020 (Α 256) και το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

(Α.Α.Δ.Ε.). Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της ψηψιακής

χρεωστικής κάρτας και την τιίστωση του ποσού και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

(Κ.Ε.Π.).

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εψαρμογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.ΑΕ., η οποία, ως
υπεύθυνη επεξεργασίας, διαοψαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της

ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμψωνα με το ενωσιακό και

εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμψωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ 1 119) (Γενικού

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων — Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α’137). Η

Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ορίζεται ως εκτελούσα, για λογαριασμό της ΚτΠ Μ.Α.Ε., την επεξεργασία των
δεδομένων που καταχωρίζονται στην ως άνω εψαρμογή. Προς τον σκοπό αυτό, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.

Α.Ε., κατ’ εψαρμογή της περ. ε’ της παρ. Ι του άρθρου 6, της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9
και του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την
οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή,
την τήρηση υπό συνθήκες που διασψαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη
διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αψορά στην ομαλή λειτουργία της
εψαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην
ανωτέρω εψαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας
αποκλειστικά για τους αναψερόμενους στην παρ. 2 σκοπούς, για τη διενέργεια εκκαθάρισης
μετά την ολοκλήρωση της ως άνω ψηψιακής υπηρεσίας και για ελεγκτικούς σκοπούς που
προβλέπονται ή επιβάλλονται από τη νομοθεσία και μετην τήρηση των κατάλληλων τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για
περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράψονται. Μεταξύ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και της
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμψωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28
του Γ.Κ.Π.Δ.

5. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εψόσον πληρούνται οι ως άνω
προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρ. 2 στο
πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και ειδικότερα

το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού

τηλεψώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηψιακής χρεωστικής κάρτας.

Η ψηψιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η.12.2021, μετά την
πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται
άμεσα να την απενεργοποιήσει. Το ανωτέρω ποσό ή το εναπομείναν υπόλοιπο αυτού
επιστρέψεται στο Ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον
δικαιούχο.

6. Το χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την
πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους Τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταψορών και δεν είναι εψικτή
οποιαδήποτε μεταψορά σε τρίτο πρόσωπο εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.



7. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την εψαρμογή του παρόντος,

καταβάλλεται ποσό ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ από το Υπουργείο

Ψηψιακής Διακυβέρνησης μέσω επιχορήγησης προς την ΚτΠ Μ,Α.Ε, κατόπιν ενίσχυσης των

σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης από τις πιστώσεις του

Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και

Ψηψιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των

επιχειρήσεων της παρ. 6, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής

εψαρμογής της παρ. 2 και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της και

ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εκκαθάρισης του χρηματικού ποσού της οικονομικής

διευκόλυνσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος. Με

όμοια απόψαση δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εψαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 3

Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις

1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να συντάσσει ιατρικές βεβαιώσεις προκειμένου να

χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαψερόμενο, σε ειδική ηλεκτρονική εψαρμογή, που είναι

προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (θον.θΓ-ΕΨΠ).
2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του

ιατρού, ο οποίος εισέρχεται στην ηλεκτρονική εψαρμογή με τους μοναδικούς κωδικούς

πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγσγράψησης.

3. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εψαρμογή της παρ. 1, ο ιατρός καταχωρίζειτον Αριθμό

Μητρώου Κοινωνικής Αοψάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Αοψάλισης και

Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο του

ενδιαψερομένου και καταχωρίζει λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης του ενδιαψερομένου στα

πεδία που εμψανίζονται στο σύστημα, και κατ’ ελάχιστο: α) το ονοματεπώνυμο του

ενδιαψερομένου, β)την ημερομηνίαγέννησήςτου καιγ)τονσκοπόχρήσης, όπου αυτός κατά

νόμο προβλέπεται.

4. Η ιατρική βεβαίωση που εκδίδεται ψέρει αριθμό βεβαίωσης (2Γεοε1ε) και γίνεται

υποχρεωτικά αποδεκτή, σε ηλεκτρονική μορψή, από όλους τους ψορείς του δημόσιου και

του ιδιωτικού τομέα.

5. 0 ενδιαψερόμενος ενημερώνεται για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης με λήψη

μηνύματος (τι5) που περιλαμβάνει τον αριθμό βεβαίωσης (ΕΒΓεοιθ) στο κινητό τηλέψωνο

που έχει δηλώσει κατά την εγγραψή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράψησης και

λαμβάνει το έγγραψο της ιατρικής βεβαίωσης στην αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (ε-πίΙ).

6. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα

είδη ιατρικών βεβαιώσεων που εμπίπτουν στη ρύθμιση του παρόντος, τα τεχνικά και

οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία έκδοσής τους, ο τύπος, το περιεχόμενο και τα

ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια

για την εψαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 4

Ηλεκτρονική εψαρμογή ιιπιγΗθ8Ίι»



1. Η διαχείριση και παρακολούθηση των συνταγών και των άυλων παραπεμπτικών, που
διακινούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

το οποίο λειτουργεί και διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
την επωνυμία « ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία»

και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», σύμφωνα μετα άρθρο 13 του ν. 4704/2020 ( Α 133),

δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές (ποΙΙσ

2ρρΙίεΙοπ) «πιγΗε3ΙΗυ>, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Βον.ΒΓ
ΕΨΠ). Με την ίδια ε4αρμογή, σ ασθενής — χρήστης έχει πρόσβαση στον αριθμό και το είδος

των συνταγών ήαρμάκων καιτων παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων που τον αφορούν και

έχουν καταχωρισθεί στη βάση δεδομένων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράησης

του άρθρου ό του ν. 3892/2010 (Α’ 189), Για την χρήση της εφαρμογής απαιτείται η
προηγούμενη εγγρα4ή του ασθενούς — χρήστη στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράησης.

2. Δικαίωμα πρόσβασης στην εψαρμογή έχουν οι ασθενείς, σι οποίοι έχουν προηγουμένως

αυθεντικοποιηθεί είτε με τη χρήση των κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας

Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηψιακής

Διακυβέρνησης (2Χίπσ), είτε με τη χρήση των κωδικώνδιαπιστευτηρίων των συστημάτων

ηλεκτρονικής τραπεζικής (-πΙΙπ8), σύμψωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α 184). Για
την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (Οπσ
ΤΙπιε ΡεννοΓ- ΟΤΡ), ο οποίος αποστέλλεται μέσω του συστήματος στην κινητή συσκευή

του χρήστη.

3. Μέσω της εψαρμσγής ο ασθενής-χρήστης δύναται να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές

ψαρμάκων και τα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων, που έχουν καταχωρισθεί από τον
θεράποντα ιατρό στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράψησης, καθώς και πρόσθετα
στοιχεία αυτών, όπως το στάδιο εκκρεμότητας, την εκτέλεσή τους και τη λήξη ισχύος αυτών.
4. Ο ασθενής-χρήοτης δύναται να λαμβάνει με την ίδια διαδικασία τα στοιχεία της παρ. 3 και
για τα προστατευόμενα μέλη του.

5. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η έναρξη

της παραγωγικής λειτουργίας της εψαρμογής, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα

λειτουργίας της και καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραψής του
ασθενούς — χρήστη και καταχώρισης των προστατευομένων μελών αυτού, τα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα ασψαλείας, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την
εψαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 5

Παράταση της χρήσης χώρου του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) από το
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία

«Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου)> (Ε.Κ.Τ.)

Η ισχύς της παρ. 22 του άρθρου του άρθρου 59 του ν. 4523/2019 (Α’ 134), ως προς τη
δυνατότητα χρήσης των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) από το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.), παρατείνεται από τη
λήξη της έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.
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ΤΙΤΛΟΣ ΑΞ[ΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜ(ΣΗΣ

Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης -

Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων - Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις -

Ηλεκτρονική εψαρμογή «πιγΗθ3Ι}ι» -

Παράταση της χρήσης χώρου του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) από το
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία

«Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου»

Επισττεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης

Στοιχεία επικοινωνίας: Αντιγόνη Γιαννακάκη, Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Επικρατείας

αρμόδιου για την ψηψιακή διακυβέρνηση, τηλ.: 21Ο9Ο98ΟΟ2

Επι2 εςαε απο τον πσρανατω ι α-αλογο τον τομεα η τους τομεις νομοετησης
στος οποιους οφοροιν οι όασικες διοταξεις ης αξιολοουμενης ρυιμισης
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... ........ .Ξ

ΤοΜ:Σ Ν0ΜΟΟΕΤΗΣΕΣ

(Χ)

ΕΚΠΑ1ΆΕΣΗ ποιντΣΜοΣ1

Ε0ΝΗΗ ΑΜ ΝΑ — Ε:ΩτΕΡΠΗ ΠοΛΠΙΚΗ2

οκοΝοκιιπ / ΔΜοΣοΝοΓνΊνΗ / φοΡοΛοπκΗ ΠοΛιτικΗ3

ΚΟίΝΩΝΗ(Η ποΛΠΙΚΗ4 Χ

ΔΗΜΟΣίΑ ΔίΟΗιΗΣΗ — ΔΗΜοΣίΑ ΤΑΞΗ — ΔίΚΑΟΣΥΝΗ5 Χ

ΑΝΑΠτγ:Η_Επ:ΝΔ\τικΗΔρΑΣτ6ριοτΗτ,ό Χ

Τομέας νσμσΘέτησης επί Θεμάτων Υπσιιργείου Παιδείας & Ορηστενμάτων Και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νσμοθέεησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπσυργώου Εσωτερικών. Υπουργείου Ψηιοκής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας Του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέος νομσΘετησης Επί θε,,άτωι Υποιιργείσυ Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπσυσγείου Περιβάλλσστος & Ενέργειας. Υπουργείου
Υποδομών & Μετοώσρών, Υπουργείου Νοοτιλίος & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργειου Αγρστικής Ανάπτυξης & Τροφιιων και
Υπουργείου Τουρισμού.
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1;.. «ΕΕί\ σια δι ομα Εεννών» (Ε!Ε.ι νιττο»

2. Γιατί οσο ωλώ τιοθόληνα:

:1λα$ςα 1: Δεδανένον Ηι οο. επωεόα αναοως ταν πληθυανο1 ντι· εχουν ανέλθει οτε

και αυμεοτ στα εεα?, σον θει. σειται ιατρικά εωθεδληωινο σΤισ τοκ Εθνικη

ον»ωετωαιοθει ωιατελετντττο ο θιαααασά ταν

ααιιθνοαντσι θααιιι των εωσ νσαεων οπε σνα:τέστ Η ιτιατιιιι σουν αασοα

ν !ς::ς ν,γΙι.νιν;υ;ν

αιτων 4ωρνο αννάθοειιοκιι. Για ον διενκαλνναα τοπ οοθάν εά:αανανάε των

ο α ωιε Ε

εοτυν.ν, η αταια τιθεται ατη διθόεαπ τινν ιαιακτι·ι·ων. Των ννμιαν»ν εκταασύναων

οτι εΗυσισδστηι:ενων αα 5 ανοαός ντιαλλήλινν ιων αν.ωλριν χάαων ή

ε7ι ωειοόαεων νε ακντι5 ταν έλεαι α ταν 4ηαινικαύ Πιαταααιντικαύ ΟΟνΙθ-10 και οηε,

θεόαιω::πε εμθαλααμαύ οηε ααα. 5 ταν άσθααν 55 ταν ν. 4754/2020. 5 άλλον

ναιοαν τιατατανιτικαν ·ι·σιτε:ε τώρας ταν ψειιει τα έπνεικσ Τααωτα κνααχ:αε

καιέι τον είσοδό τον ατα χώπα

4ρθαα 2: Με τον ααατεινόμενη αόθμιαη ιταρετετα ενέω,αυκι αη σο ψνεικν

ταν ανήκανε στον ολ ικα και :Νσφία των 15-ΕΕ ετιέι

Σ ‘-.) .-.· αι ,,Ι ,

ανμθαλλσνν, κατ αντόν ταν ιμοτω, ατην ενίστναν ταν «τείαανς ανααίας» κατά ιαν

Η παραθ της αικ\αεαμνο. διενκόλνναης στη αννκεκσινένο νω ηι ατ·1ε ιτσοιτων

κρίτ εοα. ταόααρα αλλά και αναεκα1α με::αα καόώε οράκειτα. νια ηλνοιακή αμαθα

η αταια αν.μετελει έντονα ατην καινωνική και σικανααινο ωω της χινσας και

ειθνιότεσα δραατηριαααιείται. κατ· είίαχήν αε σννανλλαγεε α ι·ανς τσνείς ταν



τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών. Δεδομένης της ως άνω αυξημένης

κινητικότητας καθίσταται, ταυτόχρονα, επιβεβλημένο η ανωτέρω συμμετοχή να

λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα πλαίσιο υγειονομικά ασψαλές.

Άρθρα 3: Με την προτεινόμενη ρύθμιση απλουστεύεται η διαδικασία λήψης

ιατρικής βεβαίωσης καθώς ο τιολίτηι απαλλάσσεται από Την ταλαιπωρία και το

χρονικό βάρος της αυτοπρόσωπης προσέλευσης στον επαγγελματικό χώσο του

θεράποντος ιατρο3 νια να παραλάβει την ιατρική βεβαίωση σε περιπτώσεις όπου η

ιατρική 5ιάγνωσπ εχε% ήδη πραγματοποιηθεί σε προγενεστερο λοόνο και ο πολίτης

χρειασθεί περισσότερες ιατρικές βεβαιώσεις όμοιου ή συναψούς περιεχομένου.

προκειμένου να τις προσκομίσει στο πλαίσιο συναλλαγών με ψορείς του δημόσιου

ή του ιδιωτικού τομέα. Επιπροσθέτως, η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχειστον πολίτη

την ευχέρεια να κάνει χρήση της ιατρικής βεβαίωσης σε ηλεκτρονική μορψή,

απευθείας από το κινητό του τηλέψωνο, χωρίς να είναι πλέον υποχρεωμένος να τη

ψέρει μαζί του σε έντυπη μορψή, προκειμένου να την επιδείξει όπου του ζητηθεί

Συγχρόνως. η σι’γκειφιμένη ρύθμιση εντάσσεται στη συστηματική ποοσπθεια της

πολίτείας για τον περιορισμό της εξάττλωσης του κορωνοτού ςονιο-ιθ, δε5ομένης

της εξακολούθησης ύπαρξης άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, ποιι καθιστά

αναγκαία την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων των πολιτών και την εξ

αποστάσεως, στο μέτρο του δυνατού, διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται ένα σύγχρονο ψηψιακό

κανάλι για τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση των ασθενών στις άυλες ιατρικές

συνταγές τους και στα άυλα παραπεμπτικά μέσω της κινητής τους συσκευής το

οποίο συμπληρώνει και εξελίσσει το υψιστάμενο πλαίσιο υπηρεσιών της άυλης

συνταγογράψησης.

Άρθρο 5: Η προτεινόμενη παράταση κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι μέχρι και

σήμερα δεν έχει τελεσψορήσει η προσπάθεια ανεύρεσης νέων χώρων που θα

καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Εθνικού

Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.) ενόψει των

αυξημένων ερευνητικών και επιστημονικών δράσεων που το τελευταίο

αναλαμβάνει στο πλαίσιο εκπλήρωσης του ρόλου του ως ηλεκτρονικής και ψυσικής



ς:ς:ι :

Π

— 1 —
-—,-.‘.——— ς

οοϊ\Ωλ:ς ιο ς :·::. πσλο:στικής :λοοσο:νο

δσδοσ Ι ανα συ «ΩΚΙ Των ΊαΙστν\ στο ο,νιοικων ε4σοΠν ον

σο ατοχσρυα ουσιοων πσσσιδ:αιυο :ωας ομαοοιοαμα, υα ι στους

ς σκ σε ε

σου ααιορσυυ να οότιοα τιεσισα αοαΟ τνς όασσσσάς ναυκ σσωισιού ίΟ\λΤ-1Ε,

Το: σ\ρόο$σ Ι αιδασα στα ±υσωδ παόσνσο ασα εαττύντσον στου ολα: ιακσ αονορία·

Ιό Ιόεπονν στν στ. :νπ.ιΤ νιουν λοΊόε ··

νου αναστ δόση

ς· σ;λ:1, ΤΚ 0.\;Ί:: στο :οΩ σοωσ ονωσαισι στνα

καιν ΟΟϊΙΤΙ2, καόωο υο:ω: ΕΩΠ. ·)υσυς δσοοα λο:νστηοοο

(Ε.ΔΥ.Τ Ε. Α.Ε και δτΠ Μ4.Ει.

Τα άρθοσ ό α$ιασ ΩΤΟί3 Ιεραασντεο ιανσαυο Κα σύυο·.σ των τιαλιτων που

ποοο_: ._οα ο

ΤΩν δΚΧοοΤ;ί· Και νου ιδιωτιιιο

Το άρόσε 4 αιδασό στα σύυσλσ των ιτσλιοιδ. \οί οιουυ εννσαιοε ήδη στν οσοοεσια

της αυλης συντσγσυσό±ησος και εποδυμαύν αα όιαχοισισασύυ τις ηλεκτσσνικές

υατρυιο συυταυες τσ. ς και τα οααασευσοαό οιεα:ω νου κινητού τσυς τσλοΊυνσυ.

Τα άρΘρο 2: οιισο4::σ. στα σττοοτςι των υτιοοεοοων ΤΟν ΕδΠ, που σουν νοονται ανα ΧΡα

του κτιριο’σ του ΕΙ.Γν

Τα υα λόςω Ττηαα Εχει αντιοοτωσυστεί υσμαόεουιη ρύθμυση ανιο οιαοελόόν;

ΝΑ Χ

ο-αν ΝΑ, ποιο είναι το ισχύαν νααικο τιλαισισ που ρυόνιίει Το ητιιμσο

13
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Ε5:Ίε-ι ·::ε το ιέ Ο θ7Γ1σ:

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία Πσυία
Πρφστα Επιδιιικομενος

·___________________________________________________________________ στοιχεια στο/ος (3ετια)
λριθιισς νιιιγειριισιακλιιΙ ιτλαδικώι· κει οιιοιοειΤςη·’ε/,ιιιιτι ιων σνιιβάσ:ωι· (και

ς γ.σ σ.ε τςισ οΤι’ιιρθη Το σι-νκεκριιιει-ο ετος) Και αριθιινς/πιισοιττο τργαζοιιενωι’
τοι· καλνπτρι·ται αοσ αντες.

δριθιιος/ποροστο σ.σ.ε. πρι σι-ι’ηφθιισσσ χωρίς προσφυγή σε διιιυτσολάβηση
ιριθυος/ποσοστο σ.σ.ε. παε σννήιρθησιο· χωρις προσιρι-ιιί εεε διαιησια

ι( οσος χρόνος ολοκληρωσης διαδικασιας οεσσλαβιισης
ιί ενος χρόνος ολ0κληριισης διαδικασίας διαιτησίας

ό εση διαρκειο σ.σ.ε. (οροβλειτσιιει·ιι σεις σχετικό ιζειυεί’ιι ισυ.α Και Πρινι·ματικτι με
τιιν έννοια τιις παραεαστις ιιετα νη σνιιδοτιιιιι τοις ?.ιώη( —

Ώρες εργασιεσ αι-ο ηιιεοα. εβδοιιαδα Και ας-ο κλάδο οιιιοι’οιιιας

Αριθιιός ειιιοιβσιιειιιι νι·αερωοιωί· (σον δνιδωθιιιειί’) αι-ιι ερςιιώιιιει-τ Και κλάδο

Αριθμός ατι-γημιιτωι- Πιο ιά.άδο οικιιιιιιιιας κιιι αοιθιιος/οτοπιιστι- ιιιχηυάτωι· σον

ημοκολεσετι θετι-οτο ει ιινοοιιιρία

ΑΙΙΡΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία Σετία
Ιιρόσφτα Επιδιωιοόιεεεος
στιιιχειιι στό/ος (3ετισ)

Πιισοσ·τό ανεργίας

Ποσοστο ιιακροχρονια ανέργιον

Ποσιιστό ανεργίας ι’εωι’

Ποσοστό ανεργίας ενι’αικώι’ —

Ποσοστό ανερνιας ανα γεωγραφικη Περιφερεια

Γίοσιιιτοό ανεργίας βασει οΟρφωτικιιν ετιισεδον

Λεικτιιι τιτταιγιιι/ηνις / Δείκτης ιο ριον ειινιιριος / Δειιιττις ιιιιοιβωι· (σια (ίιισικν

τοιιέει τος οικνι’ιιιιιος π.χ. μεσαποιιιιιτ κιιτιισιιινες ι;.λτι
ιίνιιική αττοησλιιοη ως ποσοστο της είνιι.ικι( ααιινη:ολισης ίστιι σιι’αλο ταν

πληθι’σιιοιΞ και ειδικότερα νια νεανς(

Ποσοστο αοιισχολρι·μει’οιν με ο·νιιβαση ορισιιενοι- χρόι·σν (στν σ·ννολο Τον

πδηθνσιιοι· και ειδιιιοτερα ι-ια ι·έονςί

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία Πε-τία Επιδιιιικιιμενος

στοιχεια στοχιις (3ετια)
Πριημειτικό νι(ιος σννσόξεωι’ ανιι ασφαλιοτικι( οιιάδιι )ιιισδωτοί ταν ιδιωσικοι

τομέα, δημόσιοι νοιύλιιλοι, επαγγελιιατιες εΠι ειιποροι, αγριιτί ς) και αία έτη
ουι’οοιια ασφ&,ισης και αι-τιιποιχες δατιιισες

Υψος ασιριιλιοτικιιν εισφορων σε-ό ασφολιιιτιιειι ομάδα (ιιισθωτοι του ιδιωτικού

νοιινα. δημόσιοι ι-πιτλλιιλοι. ειται--ελοατιες και εμσοροι. αγροτες( Και αιτιστοιχα

έσοδα ενν ΕιΙΙίΑ

Ηλικία (πριη-ιιατικη) σι-ιταςιοδότησιις ουσ οληί]ιτιιιατή ομαδα Και επι σνιπλικι(ς

ιισφάλιοτς
Ριίεσσς χρόι·ιις αποι’οιιπς αύιταχιις
ιισησιηό ιινντιιχιοδοτικπς δατιόιης ε-ιι τος· ΑΕΠ

Πονσστι πρνοφνγαιν σχετικό ιιε Την αιιαιοιιιι σιιιταξης σον ι-ίσοι-ται νι- μέρει ό Κν

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη τηντελευταία Εετία Επιδιωκόμενος

— στοιχεια στο/εις Ι3ετια)
Γίσσοσσο πλιιδνσμοιε Πε καθιστιος φτιοχείσς. σε κινδινο φτώχειας η σε κοινωνικό

ι οσοσσο ς λικ-ι(ς στέρησης Πε Τέσσερα ή οτρισσοτερα βασικα τη-αθο η νιτηρεσιες
Ποσοστό ί’οιι1οκνμιών στο σύιιολα ταν α?.ηθυσμον παρ ινι-τιιιετωπίςονν δυσκολία
ιτντιιιετωπισηςτκτακτων ειναγκών
Ποσοστό ολιιθισιιον πον ?σμβανει επιδοιιττα Και η ατ·τίοταιχη κρατικη δσοάιη1
(συνο.ικα και ίσα τπιδαιισ)

Ασιθιιός παιδιων στ οριρανοτροιρεια —

Αοιθιιός αστεγωι (σκτίαηο·η( σον οιτιζοι-ιαι απο διιοοος Και όλί.νς νπησεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που ιιέι·νι σε προσιοριιη ιιοριοη κατοικίας (ανω κρίσης (π.χ.
σεισοός. πι·ρκιιιό(

Κόστος κατ έιτοιιο ανα πρόγραμμα ιμρονειδας (ιιητρότητσς. δι-σκσλίες μάθησης

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
- - ) καιτης ΕΛΣΤΑΤ (Ϊ:;



Ιίρόσφατο Επιδικτκόμενος
ΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τεκευταια δετια

— στοιχεια στοχος (3ετια)

λοιδιιάε εσωτερικών / νλωαετικωι ατλετωι ((((ν νται

Ποσοστά σαιλικήν θνηαιοονηται —

‘νι’αλιινες λοσανες νντιος κατά κεωα) ιι
— ϊ

Δαναετι’εν υιαρυοκωτ κιτττ κιιυαλιι

Λειδοτι ιατεωι εσα 1000 ιιοτνιιννιις

Αοιθοάς νονιοκοιιτιιικωι· κνιιωι· ισα 1000 κατοικονε

ύύκτι λιατετιν τατιιτι·ατε ι·τιοιλτιτιε

Ειλιελε ι·ντιιλνντιινύε ι·σηρτιινεε: εσωντρικαι ατ0τι·τις (οτιάλτταε αριθιιο; και «τά

λιολώττιτ κρτβιιτ 3. ιιετιι παρνετνη. στρίδαλήι) τξωτρι κων ιιτδει’κιν (εξωτερικο

- ατρεια και πτιε’ Οττο περιττατικιλ

Αριδιιας οτδτιωι· πει περιιιει’οιι· για Χ ιιηνες να εξναηρεττιδτνν (για ρη στιγτνσσ

νοιτιλτινι. τ γιο ιιονοιιτοη πτριδιώιίιιι ή νια ·πιν ιτριαιρ είττατη)

Αριδοσε ντενηλειωτ ιννά 1000 κστοίκονς
- -

Αριδιιάς αλινω ν στό ττσηλτττιει νσηρεσια — —

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη τηντελετταία δντία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεια στοχοκ (3ετιο)
Ποσοστά ατατιχαλητη; (τισ ιο/-λα

ανα τεοιιρτρεια

ανα κλαδτ τικοναεισι·

ανα ηλικιοκη αασλα

Πασαστά σεεργιας εοα ιρνλο

ανιαλι κο

ανά οτριιράρτιε

«ιιι κλάδο οικονοοιον
ιτι’ά ηλικιοκή αοάδτ

Π οστεντο οι-τοσνιοοχελαάιιενιει- ιιιτ ιρνλα

Πασοττά ερναλοτων «ιό ιο/άν —

Ποτιτσαν ιλων Κοινοβανύα. πιπωκ:ύν Και λιΙοατιεοιν ανοβονλίων (αα Σ Σ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη τηντελνκιταία δανία
Πρόσφατα Εοιδιοικόμενος

—
— στοιχεια οτοχος (3ντια(

Αιτηοειτα ασιλον — Ποσοτι-ιν ασολειγιιε — δίτσαι χα/αει νκλιιιτης ατοριάνιτων —

ιίενονοσ-εει·τικες ρα/ς ετι·ε αλλη τισαλει/χώρα τρνιεανι τ·ης/ ηλικιακ-η ν ιιιιλιι/φνλτ

Λριδοάς αάοαων ω·ά χτο τιονλτντιτις των αοελσννοοενων/αιτια οτάλααης

ΧΙνι·άλνε ιρλνξει’ίας ιιατνιιαιιννιαι- (ιιχεντ λνι·οαικάεηιας και αρογρατικαν αριδιταλ

Πεχιει-τατικα και ειλτε ατναλλαειτνιιεαλ σια ιιαναλα φιλολετ1ας —

Ορνιτνα νια ννλιε (στν ιτ ι-τασνο ννιαν ντει):ικν0ι ατνεννται!α αλλατνττνι-α ταν τρενεχνιτιν νια
αλλα ι·; λναννν (αννχιάάινι; ντνιαιιιιννοη οαοα/νττιεαττν κινι)

-

, Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία Πετία
Πρόσφατο Ετπδιωκόμννος

— — —
— στοιχεια στοχος (Οετια)

\ιιιδιινε ληιιοτιωι· τονιλλ.ήλκιν

Λιιιδοας/νιεσαττε α) ιιανιιικιν/ιλαχ βί ιλορ και γί ιτετοκλητωι· νοαλήλαιι· —

Λινκλογιιι ι·οειλληλων ανει τεηρα διενδνναη. γτι·ικι3 λιτάδνναη
—

Ϊ]αταινιν ι αιεταιινκιν ιιι αρνσδαιτ3 οτα ]ΝΤΕΕΝΕΤ — — —

Αωλαάε νοηρεαιών εεε εσωτερική λικνάωπν (ιιιεναιινιί — —
-_________________

Λνιιλτγιο Η/ϊ «τά δύτη κο3’σαίος

Αριδμάς ισταστλίλωι· δηράτικιν ντιτρταιωι· κα ιιιαρέων/ σύνολο δηιιοσίων
ντιηρταιονν Και φορεων — — —

Αριδράς κτιτρων αληροφλρητης οολιτών. αν κτιπρικε. ετεριιρερειοκο. ι’ορορχιακο
και τετικο ταιαελο καδώς και ον αίαεδο νομικων ορασωτωι·. αργιτιιαμων κλα

Λριδράς ατνρωνααν τξνσηεστοιτται ααά τις δηεοσιτς ντηρεσιες ανα ενας και ανά
νοηρταια

— — — — —

Κάστας αρτσνααικαέ (δαιταντς ιιαδαδοτίας και τροσδετες δααάντς ως οαααστά

ται της ονιελικης δααάνης στο νοαιργτίο(

Κάστειν διιηνιρισης δεοαεαιι’ τριιοωαικαε·- δετται’τς οοκαδων ο(ιτειιαοικοι· ως
αονιοσνν της ττ·ιολικης λατοιης ιιια ντο·ρτ-ειο —

-_________________
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ΔΗΜΟΣΙΑΡΣΦΑΑΕΙΑ Εξέλιξη την τελετιταία
Πρύσφιιτα Εττιδιιτιιεόμτνος

στοιχεια στοχος (3ετια)

Διιιιτριιγθιιτα σδινηιιοτο άριτιτσνς τό ιιηοάταιι Ται αι·ιιεο)’ιςι αία Ι 00 0)1’

καΤοιτ0νς

Αδιιιηιιατα ΠαιιιΚστ (λΤ ιο ιττο κατηγορίες Τία Κατα ιτωιραφικιί Πτριο):η

Δ ιιτπρειχθειτα οδιιιιοστα κιτ. θτιιροτιιτι’ο ας δραινεες αιτών Κατα εΕιι·ιιιότιτα

φι’λο κιτ τιι(τις ηί Ι

Ετήσιο ιντιντιστιιιη σπτι ιονιιιη τ ιι’ ιι0,ιι1ιιυτοι’ ται ςιλιοπιτνιιν ν’ιιιπτριφοροι’ ται

προκαλοιν το κοινο ιιισθιιιιν )ιαλρωσ οι:τοο’ιος. ληστιιες, κλιπες — ι%ιιιρρηξι ι ς)

Αδικήιιατει ται αφορουν ιττηι ττιιρσοοιιη εισοδο Και Παραιιοιτς εντι χωρο

Σιγιοτητα ε(κληιιατιιιι’ αιτ τισ Ο ηιιλιιιοτας

Ποσοστό εγκλι1ιιατιιιώι’ τιιριπτωιιεωι’ Που εξιχιιειττιι1ιιαι τισ σύνολο τωι’

ηκ/ηματαιι

Σιιολσ ερραζομινωι’ στη δημόσια ασφαλεια

Αριθμός κατοικαιν ανα ασ-τινοιιικο. οιά αιττννΟμικθ τιιΙιιιιι Και τινά πτριοχτί
αστιινοιμτιιπ1ς

λιαλογια αιντννοιιικοιι· αιτ 1000 ι;αεοικοις — οτιαλογιο καταικων αιτ αστινοιιικο

τμημο Και Περιοχη οτπινοιιοίαιις

Κατα κοφειλη καδειρος δεισιτι·τς χιτ αστινοιιι κνς νιτηρνσιτς

Κατεσ’αιιη ποραν γιο τηι·ιιιτιιιοτιιπιση της παίίοιβαττιΖης ιτιιιπεριφορας αιτ τομιι ς
(π.γ. εικόηιατο Βιας Οι κοιοιιι ιιι εγκληοατα ι·ειρκ·,οτικα τριιγαια Ινοοτε ς,
τρομοκοατιοί

· Δ1ΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελταία διτία
Πρόσφατα Επιδαλκόμος
στοιχεια στοχος (3ετια)

‘αειττ’να, οοποοικωι’ διαιαοοωι

ι περιπτώσειιι’

!Σνιο)ικος χρόι·ος ποι τιιιιιιτιίτοι τιιι την επίλυση ιτενιικων. ειιιιορ;κόιι·, νρ)ιιτικωι’

διοικητικά ιικιτι αλλει ιποθέσεκιν

Μέσος χρόνος οκόοσης διιιαοττικων ιιτοφεισεκιν )Ειρηνο)ικνιιι. Πρκιτοδιιιεια.

Ειρετειο. Αρειος Πεηος/Σνυβοιιλιν Εοι κριτοοιιις(

Μέσος Ορος ται’ ι’πνθισειιι’ οτα δικοιντη )ποιιικο. πολιτικα και διοικητικα

Πικοστηριο)

Ποσοστά δικοο’ι ικιιιν αιιοοιαστων που ιιιιορώνοιιαι ιιετά απο ιφιση η αιειίρεση

Αριθμος νπαθτσιοιι που εοιλιισιται ιιε Το σύστημα τον τξαιδικιιστικοό

‘τομβιί3ασιιού

ΠΖιοποιηοη ινοιλλακτικωι ιιεθοδωι εσίλιισης διαφορών. πχ. διαιιεσολοβηση

Στήριξη τωι τιτομων οον χρηζονι’ προττασιας άλλα δει διαθιτονν πόρους )νομικη

προστασία)

Ποστος προσφιγης οτι) δικαιοσινη — —

Ποσοστό ηλνκτμονικης νπιιβολης δικορράφων

Ποσοστά διειιοτραιονιιειωι κατ’ ετος νποθτστωι εοαντι εκιιρνιικιι· (σε ετήσιο και

σκιολική βάοη ειιιιρειιοηίτων)

Πασοστο ποιοικων νποθέσιωι Πε ετήσιο βαση, για Τις οποίες ιπιβληδηκσν ιτοιοτς

ιιετατρειίιιιιες σε χπιιυα

Μέσο κοστος ιτιαιιιροιισΤικον σοοτηιιατος τινά Κρατοι’ιιτνο

Αιαλογία ποοσαιπικοι’ φνλοξης )φνλσκων) αιτ κρατοοαειο

ι»- Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΙΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΙΙΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τι’λειιταία Πντία
Πρόσφατα Επιδιιιικομενος
στοιχεια στοχος)3ιπια)

(ιιικ’της πας κίιτιιι ας ίίΙ’Τίι’ί’κίί’Ι στί κοηιτπς

Επενδύσεις οας 04 ΑΕΠ

Αμισες ξενες τιτειδοσεις τις ‘10 ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων Που αιαιςονν ανα κλαδο Και περιφνρεια Και αιπιστοιχος
αριθμός αοαφ’ολονμένιιιν Οι ιιντές,
Αριθμός επιχειρήσεων που κλειιανι’ ανά κλαδο Και περιφνρεια Και ιιντίστοιχος
αριθμός ιτπασγολονμενωυ σι ιιντες

Διοικητικό κόστος σέιστιισης επιχειρησεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων



, Πρόσφατα ΕπιδιιοιιόμεοοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕίΑ Εξελιξη ηι τελευταια Πετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

ΙιΙ οοαλτς Ετήσιες οκιιουπττ στηιιιι οτασσουιιοι :ης ρτσσι·οτις Κατα ττοιολιι

Ποσοσιό του οληΠοσμοό π οι τΓτ τιηρτττιτσι οπτ βιολογιτοτς κσθσοιοιιοιυ

Π οοοοτο οσο αεοισο Κατ κριοσοοοι ςοτοι/ησττ γιο ιο/ τιιβηοη συ ογοιοι ιιτ τ/ι

αι·ουιλο Τα ι- λοοοοτι-ισι’ υα ηοπσιιιοαοιιλαυι οτητ

Αριθιιοττλτι-χκιι ιιιιιιυσ, οη/ος ό ιτιοι ι-δις υποτ Κιιι ηυ/ς —

Ποσοστο οι κ/αει/ι & Γιοιογια·ιεαι ιιπατοιιιιιαηι Που σιοτυδιιιυσ· συ όδδυς
γοιισυιτ (οχ ισοκνιάωτη ιι/ιιι/ι- ιι τυτ ο/υ ας λιιιιισιιστοαοιηοιΓ

ΓΙ ιιηιιηηι όιιιυιδτιιυιαι· οσοοοι ιιιιόυιοι συ ΝόΤΑ
—

— Ι
Ποτσυιτ δυιτιυιοι υκτόσυοιι ι/οι ιουαι’ορόφηιιυιι- ο/ο σι-ριισ--ισ / οι-ι-ολο λοιιιιιώι

Ποσοσσο οιολαυιωθυισοιι- (ου φυσικό η τυγιιτο τροπο) υτοιιστιιο /οόοολο

ιιοτυοτροοιιυοιιιο λοσώτ από πορκιοιιυυ
—

Ποσοστό προοτυιουοοιιυι-ωτ πυριοχωι ου σχέση ου -(ηι οι-ιοέιιιιη όιιοαοτι ιτιτ χωρσς

Ποσοστό Του προέ-σοόογισιιοι- Που όιοτιθυοοι ι-ιο θυοοοο οροσοαοιας

συριβόλλοι’οος
— —

(οτεσ’ολωιο ειυρυιιιυ τσιπ Κυοισ(η

‘έουοτ·ιιλωση υιυρι-υιος σια ιιοοωιι υιυρι-υισς
— — —

Κεσευι·όλοιυυη υουοι-υιος απο ο-ι-οι-υόισιιιυς ποιός υι·υρυυιος ι/σΤό ευφαλη —

Ποοοστσ ιιοιωοης υεοοιισώι- ουοίιυι’ ρυροσκηπιοι υπό τριυτίσ

:—ε σκ: ι — Ζ Ζ — ί

Ζ σ Ζο: Ζ

ρδΕ:εις: Α5-ΕΕΗ Χ Κ/1 Ξ!Ν-)ΕΣΤ 55

ηψια κήδιτ-ινβέριηαη

Με την ειδική τλεκτςισνικδι εφαηερτ Ζαν

τ ς ο :

κν τννπ οατκτοιτ κ: τ κτ

-η τί-ιανού Η

σιτυ/ι-τ τιτΟ -‘- ς/__\’-: ι)\)όεριιρ. όμςρτι ηυώ

5 του άαθοσυ 55 του ν 4755555020 ΤΙΖΗ/ άνιοει το

σνσκο ηώιρπ-ι’ ι τσσς ιιικτιτ την είσοδο του

οταν ε7ι ο-κιτ τον.
Ό Εάν ειτιι σετ ν -

εΕοννοτε:

Ζ Ζι

άρθρου 2. ν οποίτ εΜιτι προοδιτσιιτη υέσιι( ες

Ενιαέττς Ψηψιοιτ ης Πύ-λκς της Δημόσιας Διοκηαης

όσν5Γ-ΕΨΠ εΙντο δυνατΗ ν έκδσσκ τετ

ι5ηώιακδς τρεωστικηκ κοαττακ τ-ιο /ιτ-νοιτιοουο

διιοιιιι:νο-νιιο η τιίεοωοη το-ν εοηιτα:ιιού

οοσού ςτσ αυτήν.

1) Εάν είναι έμοεσε,

ε Εη νε οτε:

Λ-Λ



Το \ ο τιιο;.το. σον σοοβλ(τιονιοι

τυθυοεις ειναι ουυθειτο. νε

τις βαοικες ατύές και κοτεννΙνντεις ττς θάΣου

ηιτνΤεον θιετασεηατινιτν

Σ ις οτ

των 3 «Τί 4 εενταττουν στο Κεψάλοιο

τος θίβλον νε τίτλο «ΚΞ ι.οκτ Δηνόοιες

Δισσώαλάετοιη Τ λειτοςκνικοτπτα του εν λόνκν πληροψνροικού ουοτηυατυς

ειε αλιιο υαιοταμενα σστμκτιι, ΝΑΙ Χ »Τθ 53

άρθρο

Το \οοοωοοιακο συστημα τος ιλεκτοονικής

τέο» μονή.: τον άρθρου 2 όιο:λειτουρνεί νε νιλ

ουοτοματα ψοοεων του όυμόοιον τουέα και

υε το Εθνικό Μ. ητριυο ΕμΣο»οουών κατά

του οιν\Ο·υ ςΟν.Ο-1θ του άρθρου 55 του

3553 ν’κ ιο (θοοολονικό Γ\ίοτοώο

τας Ανε3όρτητης Αρι]ς· ΔηοοΧυν Εοόόινν

(Α.λΔΕΙ.

$τόγος

Το ?τρο3/ειτουενο τιληροψοοιακό οόοτημο είναι ουμόατα μετην υί)ίιε

η.ιακΙ ο·τρο:τηγική της ώοος »»λος Ψαθσο:κοθ Μεναοημιατισιού);

ΟΧΙ ΓΙ

Αναάέρατε τιοιαείναι

ουτό τα ουοτήμοτα:

»ει τιυοηνηθείιιελέτη θιωσιιιότητος του αοοβλεαόυενου ιτλυοοψοριακού
13.

συστήματος; Χ» 53 ΟΧΙ ΓΙ

εξηνήοτε:

Κατ’ άοθρο ανάλνοη αξιολογουυενης ούθμιοης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθσσυ

‘/



\Ε Τκ\: 7 αΊ::Τΐαι 3κ

Ί’ ΟΊ) ϊ,

Κιν :αοικ ‘

ικνάΕροαη για τοκ εκατ ρότ3ττς.

\τότοαια και κοι ααταιέ:ηιτ: τοκ

ΠισατΠαιΤικτ “(

ιβιασμ: ης αρ 5 άρθρου 5 ται \τ

Α 5Ε ΙΙ τλλοι σ αίαΟί) Π τοατ. υωο ίττε τα

—τ α’· — — ο—ο ο Τ

)Ι;οττΐΙς οτα:αι.ο

την αλκατ αιασα .3ωη του ακεταιστοτατ και

τυ\. τι εκ..ν 7κΙ

οτι

ω οαευθυνος ειτ:ξοω :ο.ατ 1 ΗαίΚ.Α .:Ε.

τεαο;ύσα και η ΕΔΥΤΕ. Λ.ά τ.

ετιεΕ15νοοα. υταιττεσύνται υα λαμ5άνουν

ι(σ4σσα και ανα.γκα(ο εττο ατςωττασίαυ,

αιμαράο.ανυι τιλήριυυ τω τω υαατ·οεώσεις που θέτουν

τια κτάτ ωοκ ε αυτών π ειωσιακί τύτική ναααΕ1τσ)α

και κεκτιμένα α Γ.Κ,Π.Δ. ω . 151$ (Λ 137).

ίΊΤτ.ε· Λαλατ ρητέ αααιορε:ση του καθ

αιοτΞίιτστε τρύπα αποθήκενοητ ττΓος αντιιτάήιυν

των ανωτέτω δεϋοι.ιένων που ει ανζανται κατά τη

τοκ τι.στσασκιτικα . Ωτ ορσε τον ποινική ευθύνη

Που παροοάατι:ν αΙριόέεοαι οο άρ7σσ 38 του ν.

‚1534 ΊοΙο.

2 Μετον πριπεινομενΙτ ρύθμιση ποτύλέπεται η παρΟχή

οικανσιλικηι: διευκόλυνσπςύώους εκατόν πενήντα (150)

ευρύ για τα ήπσικά ιτοοσυυτια που εμτιίιττουν στην



ς τ

εοα της

—

που ςυαατυσς:τι Εάθ7ΕΑ±, ατο:ωτςουτος τα

απολύτως απορ αιτητα αοοσωτιυιΟι του ττοιχεα, Τα ποα

— ου τ

του τρο το οτωτικοοοναυιουόοαοωειστ:κα γω

τος τκοσ τη κάρτυτ Η ονωτερω <οττο ουτοτ:

ο

Ρ!ιο:ισέ;ο ορουαυ Ξιύ:οτουα.

— α — ο—τ———τ

Ης ιυωνα της ο±ουίας η οποια οπως

οωΙεται ως εκττιτυτιτ, υποτ τουται υα

συμοριτώκτται αλόρως αε τις υποοττωαεϊς που

απορυεο υ του ευωοιακή κο:ι τω εθνική νοιιοθεςια

κοι υα λουβαυει κάθε ουαυκαιο ποος τυυτο

Με του αοοτεωι)υευη οι:ΞθαιοΙι τιαοέ;:ττοο ι δυυατότητα οε

κιεε θεράυυαα οτρό υα ουνταοουι ααομυκρυσμέυα,

ς ώυιής ολεΝτοουικός εουτοντς που διαςεφιζετα. η

ΑΕ, ται ς οποια εινο.ι ωυουροοαΙη μεσω τη:

Ευιαιας αηαικύς Πύλης της Δι; μόοιακ Διοίκηου,ς ου

ΕΜΠ ιατρυιες βεβαιώσεις. υ:υτές; υα

λοτοιμτατωθουν από τον ευδιυ4ε&ιευσ στις

ο:υτήώυυες του αε 4οοείς του δηυόοιιυ ιοιτου τόιωαυκσύ

τ%εα. Η δε 3α[υαη \α?εται υ7ιοχρεωι αα ααοδςττη. ο

ςλεκοουαη σοτοτ. από όλους τους ς:ορες του δςμόοιου

και του ιδιωτικού τομέα και Μέρε: αριυιιο βεόοωωττιτς

ιτετςοδ&. προκειμένου υα δύναται νιτ ελεντά3εί η

2!



“

ε:ο οσο

οος:Ίο :·:σ ου:ο σ.

σΊσ\ι9 σο:

οσσο: νΗσ·:Ισ

ΚΓΧ ε91ετ:σ π -

την το4σ3σο· εν5οι3εοόμε·:ου, ο οπο2ος έχει

ς —— —

—

οσο :ρσον Το τΙτοστατουόμΕνο..

Ιη οσο σ:. ··:σΞ.σ οσο τ · κςΧτ.: οσο τσν

\_...-. .:-:.-:;:-::.‘

Ε)ΊΟ;ν Ξ

ουσ

σο

Γε: σου: 3. 1.Τ.) οτ σσ5σ·ισ του ο:ο οο

Εηοσ::ών (ΕΙ Ε.) οΤι τισ οσο ιελευο:σ ουσ :υς

οτοτλ σλσον νουσοσΙ τιρσσώσο. νο9 τον σοσ;οτοίο

τον Υουοσ\ τιου Ψη4ιιτκήτ Δισ υ6έρν·σισμ με τσι ισμόσο Ι

του σο 3 322019 νΙ 1124 και 59 το: 132322019 (Α 134’:.

Ηι οοσα, σε την τσρο:εινομεσ Ι ρύ2Ηοισ σοατενεται,

οο: 32212:921, η 5σιατοισστο, των οσο :εσιων νου

33.7 οο κάσ.ο:ν ·ιούυ.σ ταν στιτίου ειΔ νη: Δε:: :οσσυ

4$, αττοολε:στσσ: ιιοριότπτισ:: του

Η.Ε., στο οτσοσ στεά3οντισ: εσ οο πσεο1ες του [3,37 αού

οταν οο ττλ:·υτα,ο ατιοτελαύσε οσεσσσνικπ υοσ’5ώα του

οσο στο οσο ο 1τι..α .ούυτα: ου εσ9οοι. ν οο οτε:ά3ονοεσ

εως εοα τησ 33.25.2421 9υναμει τεσ που, 22 του (1ρθιοου

59 του ιο 4523/201%·.
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ί. Ολη :ύθμισπ

Μείωση δαπανών

Άλλο

Βελτίωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

Ο ΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
Χ

χρόνου

Μεγαλύτερη

αποδοτικότητα / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Χ

ΕΜ Μ ΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
Χ

πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
Χ

/ διαψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλο



Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:

Άρθρο 1: Η χρήση της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής εψαρμογής αναμένεται να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των
σχετικών κατηγοριών επιχειρήσεων υπό όρους που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή υγειονομική ασψάλεια έναντι του
κορωνοϊού ονιο-ι9.
Άρθρο 2: Η παροχή της προβλεπόμενης Οικονομικής διευκόλυνσης αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊσύ ονιο -19 με τη Θωράκιση όσο το δυνατόν περισσότερων νέων πολιτών μέσω των εμβολιασμών.
Περαιτέρω, αναμένεται να συμβάλει στη τόνωση της αγοράς στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των
μεταψορών, στους οποίους υπάρχει έντονη συμμετοχή της ηλικιακής ομάδας 18-25 ετών, ειδικά τη Θερινή περίοδο.
Άρθρο 3: Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, προκειμένου
αυτοί να λαμβάνουν εύκολα, γρήγορα και με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, ιατρικές βεβαιώσεις για παθήσεις που
έχουν ήδη διαγνωσθεί από τον Θεράποντα ιατρό τους και, κατ’ αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση χρόνου από την
καθημερινότητά τους και στη διοχέτευση αυτού σε δραστηριότητες της επιλογής τους. Συγχρόνως, η ανωτέρω ρύθμιση
δημιουργεί ένα ακόμη σημαντικό ψηψιακό εργαλείο στην προσπάθεια της πολιτείας για τον περιορισμό της διασποράς
του κορωνοΙού ςονιο-ι9.
Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει έτι περαιτέρω τους ασθενείς-χρήστες της υπηρεσίας της
άυλης συνταγογράψησης, καθώς αποκτούν εύκολη, γρήγορη και άμεση πρόσβαση στις συνταγές τους και στα
παραπεμπτικά, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο, δεδομένου ότι η κινητή τους συσκευή είναι πιο εύχρηστη από τον
προσωπικό τους υπολογιστή, στον οποίο δεν έχουν όλοι, ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε, πρόσβαση.
Άρθρο 5: Αναμένεται να διασψαλισθεί ένα επαρκές χρονικό διάστημα, εντός του οποίου οι υπηρεσίες του Ε.Κ.Τ. Θα
μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους μέχρι τη μεταστέγασή τους σε χώρο που Θα
ανταποκρίνεται πλήρως και εντοπισμένα στις ανάγκες λειτουργίας τους.



Κόστος ξ ούενη ούθιοςς

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Άρθρο 1: Δεν αναμένεται Κάποιο ιδιαίτερο Κόστος όσον αφορά στην τεχνική υλοποίηση της ηλεκτρονικής εψαρμογής
δεδομένου ότι στηρίζεται σε υπάρχουσες υποδομές. Εξάλλου δεν αναμένεται να απαιτηθεί ιδιαίτερο χρονικό διάστημα για
να εξοικειωθούν, αφενός οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων, και αψετέρου οι ίδιοι οι πολίτες με τη χρήση
της εφαρμογής, η οποία είναι απλή στη λειτουργία της.
Άρθρο 2: Η προτεινόμενη ρύθμιση, πλην της δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό που θα προκληθεί γιατην πίστωση του
χρηματικού ποσού στις ψηψιακές κάρτες των δικαιούχων, δεν αναμένεται να αποδειχθεί περαιτέρω κοστοβόρος.
Άρθρα 3-4: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα κοστοβόρες, δεδομένου ότι τα
προβλεπόμενα συστήματα και υπηρεσίες στηρίζονται σε υψιοτάμενες υποδομές του δημοσίου. Συναψώς, οι υπάλληλοι -

διαχειριστές των συστημάτων δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα προσαρμογής, ενώ και οι ίδιοι οι
χρήστες (θεράποντες ιατροί ή άλλα ψυοικά πρόσωπά) είναι πλέον εξοικειωμένοι με τη χρήση της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (Εοντ-ΕΨΠ) και ειδικά με την υπηρεσία της υλης Συνταγογράψησης.
Άρθρο 5: Δεν αναμένεται κάποιο κόστος δεδομένου ότι πρόκειται για συνέχιση χρήσης υψιοτάμενων εγκαταστάσεων.

ΘΕΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΑΓΟΡΑ, ΚΟ[ΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Πρσσλόιιεις /
κινητικότητα

Ενμρωση

εκπαίδευση Χ Χ

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και

λειτουργία

διαχείρισης

ΚΟΣΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ

ΡΥΘ Ι\ ΙΣ ΗΣ

Διαχείριση

αλλαγών κατά την

εκτέλεση

Κόστος

συμμετοχής στη

νέα ρύΘμίση

Άλλο



Κι\ Πξλού ύμι

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
Ο ΚΟ ΝΟ ΜΙΑ, ΚΩ Ν Ω ΝΙ ΚΕΣ ΝΗΣΙ ΟΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /

εντοιτισμός

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ κινδύνων στους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ στόχους

Σχεδιασμός

αποτροπής /

αντιστάθμισης

κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Αλλο

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική

εφαρμογή

Ανάδειξη καλών

πρακτικών κατά

την υλοτιοίρση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Συνεχης

αξιολόγηση

διαδικασιών

διαχείρισης

κινδύνων

Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Από την εψαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων δεν αναμένεται συγκεκριμένος, εκ των προτέρων προσδιορίσιμος
κίνδυνος δεδομένου ότι κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προβλεπόμενων εφαρμογών και υπηρεσιών έχουν
ληψθεί όλα τα κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασψάλειας των διακινούμενων δεδομένων και της
διασψάλισης της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας αυτών, καθώς και της προστασίας τους από κάθε παραβίαση ή
από κάθε σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
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Σ;ολιπ τιου

υι0ετηυπ.καν

Σόλιο: που

υιοθετΓθυκαν

(ουυιπού\αυβουουενηυ

επυυοΟς οιτολόηοης)

Ρυυιυμος

Σ:λυ5λιο που

υίοθΕτήθηκαν

αξιολονούοενζ

ο ύΘ μιοης

Σχόλια που δον

υιοθετήθηκαν

(συμπεοιλαιβανομένη

ετιαηκούς απιολόηοης)



/0:. Συυ φευ: λΙαγαπτΙ\εΖ 5τυ/ευε

Οτα “ω 3 Ίυ:υ” Σραυ 5. 3 Οτα 50. Ολ 15. 17, τουρ. Πλ ιλυυ 11

καια:::Ουα 23:τυΣυυτανυυ:υτς.

,,‘
,,‘

2 3 3. 15, 17 και 35 .53

ετινοΟυυλωυ και ταν Συ3Σ)σι. του 2Πκτ

πρι/ίαυ 2015, νια την ‚ωεαατααία νις

πτοσωπων ένωντ Τ·Π επε3ευασ:αν ταν

όεόσιιένων π ασωπικαν )5αοακτήοα κα, ‘υα ταν

κυκλοιυαρύυι των όεόαυόνων αντων και

την καταρνοση της ο5κ’1ας 95/αό/ΕΚ λε’ωκός

Καναν·ντ:ιός γιο την Πσοαιααία ιΙεόαυέν\νν)

ίΚε)μενο που παρουσιάζει ενδιαώεττν ναι ταν

500) (1319/1)

Κανονισμας (ΕΕ) 2021/953 ταν Ξυυωπν:Ικαυ

καιναί3αυλΣαυ και ί&ι Σν3ανλαυ τος

ΣΟτς Ιουνίου 2021 σητνιΟ: με αλα1οισ νια ιων

εαόσοω ταν επαλιΞόενση ων. ηι αυτεαοη

Ενπλε:ιουργικων π:σναπα:ι:τικων ειιβα.λιαυυτύ

κατα τις 00010-19, διαννωα:τικού της ε7έην,αυ και

αναραωσης από αυτό (Ψηφιακό Πισταπσιητιια

00010 τηκ ΕΕ) με σκοπό να ι5.ενκαλυν5εί η

ΓΙ

125
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3. Σινιδ .1 ι :ιών /

χπκ! ιτ:ςπ

αξλνμε\ης

Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη,

Υγείας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης,

Πολιτισμού και Αθλητισμού και

Ψηψιακής Διακυβέρνησης

Οικονομικών, Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού

και Αθλητισμού, Υγείας, Υποδομών

και Μεταψορών, Μετανάστευσης κ

Ασύλου και Ψηψιακής Διακυβέρνησης

Εξειδίκευση των

πιστοποιητικών ή των

βεβαιώσεων τρίτων χωρών

που μπορούν να αποτελέσουν

αντικείμενο σάρωσης με

χρήση της ειδικής

ηλεκτρονικής εψαρμογής.

Καθορισμός των Κωδικών

Αριθμών Δραστηριότητας των

επιχειρήσεων για την

πραγματοποίηση αγορών ή

την λήψη υπηρεσιών από τις

οποίες δύναται να

χρησιμοποιείται το

χρηματικό ποσό της

οικονομικής διευκόλυνσης,

του χρόνου έναρξης της

παραγωγικής λειτουργίας της

ειδικής ηλεκτρονικής

εψαρμογής για την έκδοση

της ψηψιακής χρεωστικής

κάρτας και των τεχνικών και

σργανωτικών μέτρων για τη

λειτουργία της και ρύθμιση

των ειδικότερων ζητημάτων



εκκαθάρισης του χρηματικού

ποσού της οικονομικής

διευκόλυνσης και κάθε άλλης

αναγκαίας λεπτομέρειας για

την εψαρμογή του άρθρου 2.

: Οικονομικών, Ανάπτυξης και Παράταση του χρονικού

Επενδύσεων, Υγείας και Ψηψιακής διαστήματος εψαρμογής του

· Διακυβέρνηοης άρθρου 2.

Καθορισμός των ειδών

ιατρικών βεβαιώσεων που

εμπίπτουν στη ρύθμιση του

άρθρου 3, των Τεχνικών και

οργανωτικών μέτρων για τη

διαδικασία έκδοσής τους, του

::‘: 3 Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης τύπου, του περιεχομένου και

των ειδικότερων

χαρακτηριστικών αυτών, και

ρύθμιση κάθε αναγκαίας

τεχνικής ή άλλης

λεπτομέρειας για την

εψαρμογή του άρθρου 3.

Καθορισμός του χρόνου

έναρξης της παραγωγικής

λειτουργίας της εψαρμογής,

ρύθμιση των ειδικότερων

ζητημάτων λειτουργίας της

και καθορισμός της

4 Υγείας και Ψηψιακής Διακυβέρνησης διαδικασίας και των

απαιτούμενων στοιχείων

· εγγραψής του ασθενούς

χρήστη και καταχώρισης των

προστατευόμενων μελών

αυτού, των τεχνικών και

οργανωτικών μέτρων



ασψαλείας, καθώς και κάθε

αναγκαίας Τεχνικής ή άλλης

λετιτομέρειας για την

εψαρμογή του άρθρου 4.

1

Εξειδίκευση των

ιτιστοποιητικών ή

Εξωτερικών, των βεβαιώσεων

Προστασίας τρίτων χωρών που

του Πολίτη, μπορούν να

Υγείας, αποτελέσουν

Εσωτερικών αντικείμενο

και Ψηψιακής σάρωσης με

Διακυβέρνησης χρήση της ειδικής

ηλεκτρονικής

εψαρμογής

Καθορισμός των

Κωδικών Αριθμών

Δραστηριότητας

των επιχειρήσεων
Οικονομικών,

για την
Ανάπτυξης και

πραγματοποίηση
Επενδύσεων,

αγορών ή την
Υγείας και

λήψη υπηρεσιών
Ψηψιακής

από τις οποίες
Διακυβέρνησης

δύναται να

χρησιμοποιείται

το χρηματικό

ποσό της



οικονομικής

διευκόλυνσης,

του χρόνου

έναρξης της

παραγωγική ς

λειτουργίας της

ειδική ς

ηλεκτρονικής

εψαρμογής για

την έκδοση της

ψηψιακής

χρεωστικής

κάρτας και των

τεχνικών και

οργανωτικών

μέτρων για τη

λειτουργία της και

ρύθμιση των

ειδικότερων

ζητημάτων

εκκαθάρισης του

χρηματικού

ποσού της

οικονομικής

διευκόλυνοης και

κάθε άλλης

αναγκαίας

λεπτομέρειας για

την εφαρμογή του

άρθρου 2.

Οικονομικών,

:Δφόο
Ανάπτυξης και

Παράταση του

Επενδύσεων
χρονικού

Υγείας και
διαστήματος

Ιιι)



Ψηψιακής εψαρμογής του

Διακυβέρνησης άρθρου 2.

Καθορισμός των

ειδών ιατρικών

βεβαιώσεων ιτου

εμπίπτουν στη

ρύθμιση του

άρθρου 3, των

τεχνικών και

οργανωτικών

μέτρων για τη

διαδικασία
Υγείας και

έκδοσής τους, του
Ψηφιακής

τύπου, του
Διακυβέρνησης

περιεχομένου και

των ειδικότερων

χαρακτηριστικών

αυτών, και

ρύθμιση κάθε

αναγκαίας

τεχνικής ή άλλης

λεπτομέρειας για

την εψαρμογή του

άρθρου 3.

Καθορισμός του

χρόνου έναρξης

της παραγωγικής

λειτουργίας της
Υγείας και

εψαρμογής,
Ψηψιακή ς

ρύθμιση των
Διακυβέρνησης

ειδικότερων

ζητημάτων

λειτουργίας της

και καθορισμός



της διαδικασίας

και των

ατιαιτού μενων

στο ιχε Ιων

εγγραφής του

ασθενούς —

χρήστη και

καταχώρισης των

ιιρσστατευόμενων

μελών αυτού, των

τεχνικών και

οργανωτικών

μέτρων

ασψαλείας, καθώς

και κάθε

αναγκαίας

τεχνικής ή άλλης

λετιτομέρειας για

την εψαρμογή του

άρθρου 4.

Πσε δΙα αολούενπς ρύθμισης προλέττουν

νομικ0. ΠΟ1), εταας ή 6πμόσια υπηεσας:

Δν )ΤΞί,

Γιατ 1 αυτου του νεου ορνοο κο τρουυ σι

34. ιιά οιοτκέ 5ο ι νια υα επιτευτθείο οΊόος ττ οιολονούμειυα

ρύύμοη;

35. 4οό·οι λειτουτι ίας του νέου ορνάνου

Δεν οοΪΠ1Τ1.

2
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟ[ ΊΊΊΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του ΚράτουΖ

(άρθρο 75 παρ. 2 τυ Συντιιγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων ιιπό εγκλιμιατικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης τη τρομοκρατίας -

Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση τη ί)δηγίιι (ΕΕ)
2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. της 23ης
Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και
διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης»

Α. Με την υπόψη τροπολογία. ρυ0μιοντιι.ι Οέμιιτα αρμοδιότητα του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα:

1. Εισάγονται διατάξεις. για το χρονικό ιαστημιι. ιιντιμετι’)πισης της
πανδημίας του κορωνοΙού. με σκοπό τη ιευκοιυ\’σι] της λειτουργίας
επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης. ιιναφορικά με την ειριιρμογή των
μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης (άρθρο τεσσαρακοστό τέτα πο της από
1.5.2020 ΠΝΠ. άρθρο 2 του ν.4690/2020).

α. Αναπτύσσεται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητέ συσκευές
(ιποΙίΙ ρρΙί1οπ). με την οποία πραγμιιτοποιείτι/.ι ο :/εγχο της
εγκυρότητας. της γνησιότητας και της ακερα ι οτιι τιι.ς του ‘ί’ηφιακού
Πιστοποιητικού ίΟνΙ[)-Ι9 της Ε.Ε. (ΕΙ) Ι)ίΊυι1 (0’νΙΙ) (ι Ιίιω -

Ε13Οί) του Κανονισμού (ΕΕ). της βεβαίωσης εμβολιιισμού του άρθρου 55
του ν.4764/2020 ή ισοδύναμου πιστοποιιιτικοι) ή βεβαίκης τρίτης χιίας.
μέσω της οριζόμενης διαδικασίας.

Ορίζονται:
— σι υπόχρεοι χρήσης της πλατφόρμας (ιιιοκτήτες ή \ομιμοι εκπρόσωποι

επιχειρήσεων εστίασης. επιχειρήσει!)’ προβολής Οεαμάτων. ι·υοργάνιι)σης
εκδηλώσεων και εκθέσεων σε κλειστους ή υπαί(-)ριους χώρους κα0ώς και τα
αρμόδια Κρατικά όργανα).

— σι αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα (Εθνική Αρχή Διαφάνειας καθώς και οι ιδιοκτήτε και οι νόμιμοι
εκπρόσωποι επιχειρήσεων διεξαγωγής θεαμάτων κιιι εκιηλι)σεων κατά
περίπτωση).



— ως εκτελούσα την επεξεργασία. η ανώνυμι εταιρείιι. «1 Ιι\ΕΚ Ι ΡΟΝΙΚΙΙ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣ(Ι)ΑΑΙΣΙ ΙΣ» (11.ΔΙΚ.Δ. Α.Ε.) και ως
υποεκτελούσα την επεξεργασία η ιινώνυμη εταιρεία του Ιλληνικού Δημοσίου
«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΙΙι\Σ ΚΑΙ ΙΊΕΥΝι\Σ Α.Ε.»
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

— το πλαίσιο της κατά τα ανωτέρι) επεεργιι.σία. δεδομένιιν ιτροσ(ι)Πικού
χαρακτήρα.

β. Ι\4ε κ.υ.α.. καθορίζονται επιμέρους ιτήματα ειραι’ή τη ανωτέρω

ρύθμισης.

2.α. Θεσπίζεται. για Το διάστημα που ι)φίστιι.ται ι ιεσο κινιι)\ος δημόσιας
υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊσύ και σε κάθε περίπτιση όχι πέραν της
3 {ης.12.2021, η παροχή οικονομικής διειικόλυνσης ύιους εκατόν πενήντα
ευρώ (150) σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας Ι - 25 ετών:

— που έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιιισμου ή. σε περίπτωση
μονοδοσικού εμβολίου. τη μόνη δόση εμβολιασμού. στο πλαίσιο ΤΟΙ) Εθνικού
Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κοριι)\’οΙι)υ (()Ι1 )- 1 9.

— που έχει λάβει την πρώτη ή μοναδική δόση του εμβολίου από την
έναρξη του Εθνικού Γίρογράμματος μέχρι και τη δημοσίευση των
προτεινόμενων ρυθμίσεων.

β. Καθορίζεται η διαδικασία. με την οποία πιστωνετι.ιι η ανωτέρι!)
οικονομική διευκόλυνση από την ανώνυμη εταιρεία του Ι λληνικοό Δημοσίου
«Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη ΔΙ .. » ( Κτί Ι Μ. ι\ .Ε.) στον
δικαιούχο κάτοχο ψηφιακής χρεωστική κάρτα που εκδίδεται ειδικά για Τί)

σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστιι)τικό οργα’ισμό. μέσω
ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται από την ιΞ.Δ.Υ:ι.Ι. Α.1·. στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ον.ι·-ΙΞΨΙ 1).

γ. Προσδιορίζεται ο αποκλειστικός σκοπός χρησιμοποίησης του
χρηματικού ποσού της ανωτέρι) οικονομικής διευκόλυνσης από τον δικαιούχο
(πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιιν από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού. του πολιτισμού και των
μεταφορών). χωρίς να είναι δυνατή οποιαδηποτε μεταφορά ή ιινάληψή του.

— Για τον ανι)τέριο σκοπό. καταβάλλεται επιχορήγηση ύψους πενήντα
εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ από τον κρατικό προθποιογισμο στην ΚτΠ
Α.Ε.

δ. Με υπουργικές αποφάσεις. καθορίζονται ειδικότερα ζητήμιιτα της
ρύθμισης (χρόνος έναρξης της παραγωγικής /ειτουργίεις της ειδικής
εφαρμογής για την πίστωση της οικονομικής διει κόλυνσ ης. τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα λειτουργίας της. δυνατότητα παράτιισης του χρονικού
διαστήματος εφαρμογής των προτεινομένι)ν ί)ιαται!)ν κ.λπ.).

3. Παρέχεται τι δυνατότητα στους ιατρούς να συντασσοι)ν ιμεκτρονικές
ιατρικές βεβαιώσεις. με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακή Ι Ιύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (ον.Γ-Ε.Ψ.Π.). υπό τους ειδικά προβλεπόμενου όρους.



4. Η διαχείριση και παρακολούθηση των σι)νΤαγ()ν φαρμάκων και των

παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων για τους χρήστε της άυλης
συνταγογράφησης δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση της

εφαρμογής για κινητές συσκευές με την ονομασία «ιιιν Ι 1ειΙι1ι». προσβάσιμης

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ον.Γ-Ε.Ψ.ΓΙ.).
υπό τους ειδικά προβλεπόμενους όρους.

5. Χορηγείται παράταση της χρήσης του χώρου του κτιρίου του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) από Το νομικό πρόσωπο ι?)ιι’)τικοή ?>ικαίου με την

επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ι ίλεκτρονικού ΙΙ εριεχομένου»
(Ε.Κ.Τ.) έως και την 3 Ι η Δεκεμβρίου 202 1 (έληε στις 30.6.202 1).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών λοιπών φορι)ν Ι’ενικής
Κυβέρνησης. οι ακόλουθες δαπάνες:

Ι. Δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού. ύψους 50 εκστ. ευρώ, από την

επιχορήγηση της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της
Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κτί Ι ΑΕ). με αντίστοιχη ιιύξηση των
εσόδων αυτής, προκειμένου να παρασχεθεί η οικονομική ιιευκό υνση. ύψους
εκατόν πενήντα ευρώ (150) σε κάθε φυσικό πρόσιι)πο ηλικίας Ι - 25 ετών. για
τη συμμετοχή του στην εμβολιαστική διαδικασία.

2. Δαπάνη των προϋπολογισμών των ανι)νύ!.ιιι)ν εταιρειών
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΙΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝ Ι ΚΙΙΣ ΛΣιΙ)ΑΛΙΣΗΣ»
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΙΙΟΔΟΜΩΝ ΙΊΧΝΟΔΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). από την ιινάπτυη. ι»ο7τοίηση και
συντήρηση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον έλεγχο από τους
υπόχρεους χρήσης αυτής της εγκυρότητας. της γνισιότητα και της
ακεραιότητας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού (Ο\/ΙΠ-19 της Ε.Ε. καθώς
λοιπών οριζόμενων πιστοποιητικών! βεβαιώσεων.

3. Δαπάνη των προϋπολογισμών της Ε.Δ.Υ.1’.Ε. Δ.Ί. και της ΚτΠ ΑΕ.
από τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής στην Ενιαία Ψηφιακή Ι Ιύλη της
Δημόσιας Διοίκησης (ον.τ-ΕΨΠ) καθώς και από την εκτέλεση ενεργειών για

την καταβολή της οικονομικής διευκόλυνσης. ύψους εκατόν πενήντα ευρώ
(150) σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας Ι - 25 ετι)ν. για τη συμμετοχή του
στην εμβολιαστική διαδικασία.

4. Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., από τη δημιουργία ειδικών ηλεκτρονικών ειριιρμογών για: )
τη σύνταξη ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων από τους ί:)εράποντες ιατρούς
και 11) τη διαχείριση και παρακολούθηση των συνταγι;>ν φαρμάκιι)ν κιιι των

παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων για τους χρήστες της άυλης
συνταγογράφησης (<ιιπ ΗιΙώ»).



Για την εκτίμηση του ύψους των ι)πύ στοιχείι 2. 3 κιο 4 ιιιΕανών δεν
εστάλησαν στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο.
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο σχέδιο
νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότηση; τη; τρομοκρατίας
- Τροποποίηση του ‘.4557/2018 - Ενσωμάτωση τη; Οδηγία; (ΕΕ)
2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. της 23ης
Οκτωβρίου 2018. σχετικά με την καταπολέμηση τη; νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και
διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνη;»

Από Τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προκαλούνται επί του
Κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών λοιπών οορέων
Γενικής Κυβέρνησης. οι ακόλουθες δαπάνες:

Ι. Δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού. υψους 50 εκατ. ευρώ. από την
επιχορήγηση της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της
Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ ΑΕ).με αντίστοιχη αύξηση των
εσόδων αυτής. προκειμένου να παρασχεθεί η οικονομική διευκόλυνση, ύψους
εκατόν πενήντα ευρώ (150) σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας Ι - 25 ετών, για
τη συμμετοχή του στην εμ βολιαστική διαδικασία.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

2. Δαπάνη των προϋπολογισμών των ανωνύμων εταιρειών
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΣΦΑΛΙΣΗΣ»
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), από την ανάπτυξη, υλοποίηση και
συντήρησης της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον έλεγχο από τους
υπόχρεους χρήσης αυτής της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της
ακεραιότητας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού ΟνΙ-19 της Ε.Ε. καθώς
λοιπών οριξό μενων πιστοποιητικών! βεβαιώσεων.

3. Δαπάνη των προϋπολογισμών της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και της ΚτΠ ΑΕ,
από τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής στην Ενιαία Ψηιριακή Πύλη της
Δημόσιας Διοίκησης (ονϊ-ΕΨΠ) καθώς και από την εκτέλεση ενεργειών για
την καταβολή της οικονομικής διευκόλυνσης. ύψους εκατόν πενήντα ευρώ
(150) σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας Ι - 25 ετών. για τη συμμετοχή του
στην εμβολιαστική διαδικασία.

4. Δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. από τη δημιουργία ειδικών ηλεκτρονικών εφαρμογών για: ί)
τη σύνταξη ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων από τους θεράποντες ιατρούς
και ίί) τη διαχείριση και παρακολούθηση των συνταγών φαρμάκων και των



παραπεμπτικών ιατρικών εετάσεων για τους χρήστε της άυλης
συνταγογράιρησης («ιπ ΗΙΐΙι»).

Οι υπό στοιχεία 2, 3 και 4 ι3απάνε. Θα αντιμετωπισθούν από τις
πιστώσεκ του κρατικοί) προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών
φορέων τη Γενική Κυβερνησης κατά περίπτωση.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021
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