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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
«Αναμόρψωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροψών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση
επενδυτών και ψηψιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής Και διαδικασιών χορήγησης
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Μετακινήσεις προσωπικού
1. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Ν 116), ως προς τις μετακινήσεις του πάσης
ψύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), παρατείνεται από τη λήξη
της έως την 31η.12.2021, εψόσον το προσωπικό συμμορψώνεται με την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού του άρθρου 206 του ν, 4820/2021 (Α’ 130).

2. Η ισχύς του άρθρου δεύτερου της από 2522020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4632/2020 (Α’ 76), κατά το μέρος που αψορά σε μετακίνηση
ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η.12.2021.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 203.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4633/2020 (Α’ 83), ως προς τη
μετακίνηση επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών
ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
4. Ενόσω εξακολουθεί να υψίσταται ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία λόγω της διασποράς του
κορωνοϊού ΟνΙΟ49 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 3Ιης.12.2021, ο Πρόεδρος του Εθνικού
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται, με απόφασή του, να μετακινεί νια χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) μήνες ακόμη, προσωπικό του ΕΚΑΒ για τη
διασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεντρικής και των περιψερειακών υπηρεσιών με σκοπό
την προστασία της δημόσιας υγείας. Μη συμμόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού
προσωπικού

ή

του προσωπικού του ΕΚΑΒ με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης

ή

άρνηση

να εκτελέσει υπηρεσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή της
περ. β της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α 26).
5. Ενόσω εξακολουθεί να υψίσταται ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία λόγω της διασποράς του
κορωνοϊού £ονιο-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η,12.2021, ο
Διοικητής της Υγειονομικής Περιψέρειας δύναται να μετακινεί για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα,
με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως
προσωπικό από Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ,ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας

ή

άλλους υγειονομικούς ψορείς,

για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού ςονιο-ι9. Ο ανωτέρω

προγραμματισμός απασχόλησης του προσωπικού δεν επιτρέπεται να εμποδίζει τη λειτουργία μιας

πλήρους βάρδιας συγκροτημένης Τ.Ο.Μ.Υ., εψόσον αυτή συγχρηματοδοτείται από επιχειρησιακά
προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. Τα άρθρα εικοστό όγδοο του ν. 4737/2020 (Ν 204) και 16 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), ως προς τη δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως
προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας
Φορείς, καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

ή

άλλους υγειονομικούς

Άρθρο Ζ
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), οι ψορείς, το προσωπικό των
οποίων εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοΙού ςΟνΙο-19, σύμψωνα μετην παρ. 2 του ίδιου
άρθρου, καθώς και οι Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που απασχολούν προσωπικό το
οποίο εμβολιάζεται υποχρεωτικά, σύμψωνα μετην κοινή υπουργική απόψαση της παρ. 7 του ίδιου
άρθρου, δύνανται να προσλαμβάνουν: α) παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό
προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού
του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Ν 81) και β) ιατρικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων
επικουρικού ιατρικού προσωπικού του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134), προκειμένου να
διασψαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους. Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού δεν
απαιτούνται προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας και της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006
(Α’ 280) και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευοης πίοτωσης. Η δαπάνη που προκύπτει από την
εψαρμογή του παρόντος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε Φορέα με έκτακτη
επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας,
2. Οι ψορείς ενημερώνουν την οικεία κατά περίπτωση Δ.Υ.Πε., σχετικά με τον αριθμό των προς
αναπλήρωση θέσεων ανά κλάδο και κατηγορία για την περ. α) και ιατρών για την περ. β), η οποία,
έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών των εγγεγραμμένων σε αυτούς
υποψηψίων, εκδίδει απόψαση τοποθέτησης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Το εν λόγω
προσωπικό συνάπτει τρίμηνη σύμβαση εργασίας με τον ψορέα, στον οποίο τοποθετείται, η οποία
δύναται να Παραταθεί για τρεις (3) μήνες ακόμα. Για την τοποθέτηση επικουρικών ιατρών στο Εθνικό
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ.) απαιτείται αιτιολογημένο αίτημα του Προέδρου του, που
υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση.
3. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εψαρμογή του παρόντος δεν διαγράψεται από τους ως
άνω τηρούμενους καταλόγους, αλλά διατηρεί τη σειρά κατάταξής του σε αυτούς. Σε περίπτωση
έγκρισης πρόσληψης, σύμψωνα με τα άρθρα 10 του ν. 3329/2005 και 21 του ν. 3580/2007, αψού
λυθεί η τρίμηνη σύμβαση, το προσωπικό αυτό διορίζεται εκ νέου σύμψωνα με τη σειρά κατάταξής
του και ακολούθως συνάπτει νεότερη σύμβαση μετον ψορέα, στον οποίο τοποθετείται. Η θέση που
κενώνεται από τη λύση της τρίμηνης σύμβασης δύναται να καλύπτεται από τον επόμενο σε σειρά
κατάταξης υποψήψιο για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη συμπλήρωση των τριών (3)
μηνών.
4. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εψαρμογή του παρόντος προσκομίζει τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται στην περ. α) του άρθρου 207 του ν. 4820/2021.
5. Με απόψαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εψαρμογή
του παρόντος.
Άρθρο 3

Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους
1. Οι διοικήσεις των δομών υγείας και ψορέων της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)
και των δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που απασχολούν Προσωπικό το οποίο
εμβολιάζεται υποχρεωτικά, σύμψωνα μετην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του ίδιου άρθρου,
δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με
αιτιολογημένη απόψασή τους, να προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη
Θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εψαρμογή του ανωτέρω άρθρου διοικητικού προσωπικού (όπως
γραμματεία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, γραψείο κίνησης ασθενών, τακτικά εξωτερικά
ιατρεία, λογιστήριο, μισθοδοσία, προμήθειες και διαχείριση υλικού-παραγγελίες/αποθήκες) και
υποστηρικτικού προσωπικού (όπως καθαριότητα, ψύλαξη, εστίαση, ιματισμός, συντήρηση
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και πληροψοριακών
συστημάτων), με τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των σχετικών υπηρεσιών.
2. Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εψαρμογή του
άρθρου 206 του ν. 4820/2021 παραΙατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα, οι διοικήσεις
των δομών της παρ. 1 δύνανται, με αιτιολογημένη απόψασή τους, να αναθέτουν άμεσα τις σχετικές
υπηρεσίες σε συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
εργαστήρια, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων.
3. Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από την εψαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, οι
διοικήσεις των Υγειονομικών Περιψερειών δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών
διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτουν συμβάσεις με ψυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοψόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εξυπηρετούν
δευτερογενείς διακομιδές (όπως εξιτήρια και επανεξετάσεις) των δομών υγείας αρμοδιότητάς τους.
4. Η σύναψη σύμβασης προμήθειας υπηρεσιών κατ’ εψαρμογή των παρ. 1 έως 3 γίνεται με
απευθείας ανάθεση μετά από την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ψορέα για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών. Η σύμβαση συνάπτεται με κριτήριο τη χαμηλότερη
προσψορά.
5. Η διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται κατ’ εψαρμογή του παρόντος είναι τρίμηνη, με
δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, καιτο κόστος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό
του εκάστοτε ψορέα με έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας.
6. Το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων που συνάπτονται κατ’

εψαρμογή των παρ. 1 έως 3 προσκομίζει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. α) του
άρθρου 207 του ν. 4820/2021.
Άρθρο 4
Ιίαρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω
της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊσύ £ΟΊΟ-19

3-

1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς την πρόσληψη
επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη
της έως την 31η.12.2021.
2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 134.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς τη δυνατότητα
απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία νια την αντιμετώπιση έκτακτων ανανκών
δημόσιας υγείας λόνω της διασποράς του κορωνοΙού ςονιΟ-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως
την 31η.12.2021.
3, Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), ως προς τα ζητήματα δημοσίων
συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η.12.2021.
4. Η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.22020 Πράξης Νομοθετικού
περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την ένταξη

στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας
του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και την αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά
διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την
κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
5. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), ως προς την απασχόληση
συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
από τη διάδοση του κορωνοΙού ςονιο-ι9, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
6. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) ως προς τη διάθεση επιμέρους χώρων
ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας) κέντρων αποκατάστασης,
καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας
προς το Δημόσιο, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 31η.12.2021.
Άρθρο 5
Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης ψροντίδας και
εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο
Εψόσον εξακολουθεί να υΦίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού ςονι 0-19 και πάντως για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.10.2021 δύναται να παραχωρούνται, με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, άνευ αντιτίμου, στο Δημόσιο για κάλυψη
αναγκών δημόσιας υγείας οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξημένης φροντίδας
και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.ΙΜ.Τ.Σ. για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού ςονο-ι9, εψόσον
αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαψορετικό τρόπο. Με όμοια απόψαση ορίζονται οι
συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο
χρόνος δέσμευσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών

ή

και

εγκαταστάσεων, ο διοικητικός ψορέας εποπτείας ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και κάθε
σχετική λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.
Άρθρο ό
Αύξηση καταβαλλόμενης επιχορήγησης για τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων των
εμβολιασθέντων ατόμων

—

Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021

Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί του ποσού που καταβάλλει το Υπουργείο
Ψηψιακής Διακυβέρνησης μέσω επιχορήγησης προς την Κοινωνία της ΠληροΦορίας (ΚτΠ) Μ.Α.Ε.,
τροποποιείται ως προς το ανώτατο ύψος της καταβαλλόμενης στην ΚτΠ Μ.Α.Ε, επιχορήγησης και η
παρ. 7 του άρθρου 34 διαμορψώνεται ως εξής:
<(7. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την εφαρμογή του παρόντος, καταβάλλεται ποσό
ύψους μέχρι εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (70000.000 €) από το Υπουργείο Ψηψιακής
Διακυβέρνησης μέσω επιχορήγησης προς την ΚτΠ ΜΑ.Ε,, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών
πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.».
Άρθρο 7
Παράταση χρονικού διαστήματος εκμίσθωσης με οδηγό Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέσω προκράτησης
Αποκλειστικά γιατο έτος 2021, η ισχύς του δεύτερου εδαψίου του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018
(Α 5), σύμψωνα μετην οποία, ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας,
η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως, ορίζεται σε
μισή ώρα, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η10.2021.
Άρθρο 8
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων γιατο έτος 2021
Γιατο έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν.

4548/2018 (Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’
91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την
υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών
καταστάσεων στο Γ. Ε.Μ Η. παρατείνονται αναλόγως.
Άρθρο 9
Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4782/2021
142 του ν. 4782/2021

—

Τροποποίηση του άρθρου

Στο άρθρο 142 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), περί έναρξης ισχύος των διατάξεων σχετικά με τα θέματα
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, α) από την περ. β της παρ. 1 διαγράψονται
οι αριθμοί των άρθρων «55» και «134», β) η περ. γ της παρ. 1 καταργείται, γ) προστίθεται περ. ε στην
παρ. 1 καιτο άρθρο διαμορψώνεται ως εξής:
(<Αρθρο 142

Έναρξη ισχύος Μέρους Α’
1. Η ισχύς των διατάξεων:
α) του άρθρου 4, Κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016,
β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά το μέρος που τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 92 του ν.
4412/2016, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66 έως 79, 82 έως 86, 89 έως 93, 95 έως 98, 100, 131 και 138,
γ) [Καταρείται].
δ) του άρθρου 109, κατά το μέρος που τροποποιεί Την παρ. 7 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016,
αρχίζει από την Ιη.9.2021.
ε) των άρθρων 55, 108 κατά το μέρος που τροποποιεί την περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016, και 134 αρχίζει από την Ιη.3.2022.
2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν.
4412/2016,7,8)9,11,12,13,42,49,62,65,80,81,87,88,94,99,101, 108, εκτός της πΕρ. α’ της παρ.
11, 121 και 127 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην ΕΦημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει από την 1η.6.2021, εκτός αν ορίζεται
διαψορετικά στις επιμέρους διατάξεις του)>.
Άρθρο 10
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊσύ ςονια-ι9

-

Παράταση

ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’ 74), ως προς τη χορήγηση άδειας
παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού £Ο10-19, παρατείνεται έως την
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Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Υγείας
Στοιχεία επικοινωνίας: ΓραΦείο Υπουργού, τηλ. 2132161352, π,πΊ5?&@ΓηοΙον.Γ
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣτΗΡΙοτΗτΑ6
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Α. Αιτισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρηοκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & ΑΘλητιομού.
2

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Και Υπουργείου Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου Προστασίας Του Πολίτη και
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νσμοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

η

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται τα εξής ζητήματα:
Παρατείνονται οι μετακινήσεις του πάσης Φύσεως προσωπικού νια την
κάλυψη των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης
πανδημίας του κορωνοϊού ςσνιοι (άρθρο 1),
προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού από τις
δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, το προσωπικό Των οποίων
εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοΙού ςον!049, σύμψωνα με το
άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) (άρθρο 2),
ρυθμίζεται η δυνατότητα των διοικήσεων των δομών υγείας και Φορέων της
παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α 130) και των δομών
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που απασχολούν προσωπικό το οποίο
εμβολιάζεται υποχρεωτικά, σύμψωνα μετην κοινή υπουργική απόψαση της
παρ. 7 του ίδιου άρθρου, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων
περί δημοσίων συμβάσεων, με αιτιολογημένη απόψασή τους, να
προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση σε
αναστολή καθηκόντων κατ’ εψαρμογή του ανωτέρω άρθρου διοικητικού και
υποστηρικτικού προσωπικού, με τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των
σχετικών υπηρεσιών καθώς, επίσης, και σε συμβάσεις με ψυσικά ή νομικά
Πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοψόρων του ιδιωτικού τομέα,
προκειμένου να εξυπηρετούν δευτερογενείς διακομιδές (εξιτήρια,
επανεξετάσεις, κ.λπ.) των δομών υγείας αρμοδιότητάς τους (άρθρο 3),
παρατείνεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς έκτακτων ρυθμίσεων, που
αψορούν στην αντιμετώπιση του κορωνοιού ςονυ-ι9 (άρθρο 4), και
συγκεκριμένα, στην πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού βοηθητικού προσωπικού (παρ. 1), στην απασχόληση ιδιωτών ιατρών
σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας
υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού 00ν1019 (παρ. 2), σε ζητήματα
δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) (παρ. 3),
στην ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας, των
νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(Ε.Σ.Υ.) και στην αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου
ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό
τομέα για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας (παρ. 4), στην
απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού
ςονιο-ιθ (παρ. 5), και, τέλος, στη διάθεση επιμέρους χώρων ιδιωτικών
θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων
αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού
προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο (παρ.
7),
προβλέπεται η δυνατότητα να παραχωρούνται, με κοινή απόψαση των
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, άνευ αντιτίμου, στο Δημόσιο για
κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες

νοσηλείας, κλίνες αυξημένης ψροντίδας και εντατικής θεραπείας των
στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.ΙΜΤ.Σ. για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού ςονιο-ι9, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με
διαψορετικό τρόπο (άρθρο 5),
αυξάνεται από πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50000000 €) σε εβδομήντα
εκατομμύρια ευρώ (70.000.000 €), κατ’ ανώτατο όριο, το ύψος της
επιχορήγησης που καταβάλλεται στην ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία είναι υπεύθυνη
για την πίοτωση στους εμβολιασθέντες δικαιούχους της οικονομικής
διευκόλυνσης της παρ. Ι του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) (άρθρο
6),
παρέχεται, για το έτος 2021, παράταση δύο (2) μηνών του χρονικού
διαστήματος κατά το οποίο επιτρέπεται στα νησιά, πλην της Κρήτης και της
Εύβοιας, η ολική εκμίσθωση Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (εφεξής Ε.1.Χ.)
αυτοκινήτων με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση
ελαχίστου διάρκειας τριάντα (30) λεπτών έναντι ελάχιστου μισθώματος
(άρθρο 7),
παρατείνονται οι προθεσμίες διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των
άρθρων 119 του ν. 4548/2018, 69 του ν. 4072/2012 και 10 του ν. 3190/1955
για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου οι επαγγελματίες
ψοροτεχνικοί να διευκολυνθούν, εκτάκτως, στο έργο τους που έχει
πρόσκαιρα επιβαρυνθεί λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και
λόγω της ταυτόχρονης λήξης των προθεσμιών υποβολής ψορολογικών
δηλώσεων (άρθρο 8),
μετατίθεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των άρθρων 55 και 134 του ν.
4782/2021 (Α’ 36) περί πεδίου εψαρμογής του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016
(Α’ 147), περί έννομης προστασίας. Η μετάθεση του χρόνου έναρξης ισχύος
των ανωτέρω διατάξεων κρίνεται απαραίτητη λόγω των συνεπειών της
πανδημίας, αλλά και των πρόσκαιρων ελλείψεων στη στελέχωση της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσψυγών που αναμένεται να αντιμετωπιστούν
εντός του πρώτου τριμήνου του 2022. Παράλληλα, επιδιώκεται η διατήρηση
της συνοχής του συστήματος έννομης προστασίας που προβλέπεται από τον
ν. 4782/2021 (Α’ 36) μετην τροποποίηση του άρθρου 142 του ιδίου νόμου,
προκειμένου να παραταθεί η ισχύς παλαιότερων διατάξεων του ν.
4412/2016 (Α’ 147) που θα καταργούνταν μετην έναρξη ισχύος των άρθρων
55 και 134 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (άρθρο 9),
παρατείνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων που ήδη κατέχουν άδεια
παραγωγής ψαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων, και μόνο ως προς
την παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου Ι για ανθρώπινη χρήση
είτε σε μορψή υγρή ή γέλης είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, των οποίων η
διάθεση στην αγορά και η χρήση διέπονται από τον Κανονισμό ΕΕ 528/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να συνεχίσουν να
παράγουν αυτά σε επαρκείς ποσότητες, καθώς η διατήρηση των υψηλών
επιπέδων παραγωγής των προϊόντων αυτών είναι επιβεβλημένη, εξαιτίας
της αύξησης των κρουσμάτων και της πιθανολογούμενης επιδείνωσης της

πανδημίας, ώστε να αποψευχθεί ο κίνδυνος έλλειψης της αγοράς από τα
ανωτέρω προϊόντα αντισηψίας πρώτης ανάγκης (άρθρο 10).

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 1-5 αντιμετωπίζονται ζητήματα, όπως
είναι η ενίσχυση του Ε.Σ.Υ και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας με
ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επικουρικό Προσωπικό, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες δημόσιας υγείας, από τη διάδοση του
κορωνοιού Ο)Β-19 καιτων μεταλλάξεώντου.
Με την προωθούμενη ρύθμιση του άρθρου 6, καθώς τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ
(50000.000 €) που είχαν αρχικά διατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 τείνουν να
εξαντληθούν, δεδομένου ότι υπεβλήθησαν περισσότερες αιτήσεις δικαιούχων από
τις εκτιμώμενες, ενισχύονται κατά είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000 €), κατ’
ανώτατο όριο, οι σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης από
τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023- 711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του
Υπουργείου Οικονομικών.

Με την προωθούμενη ρύθμιση του άρθρου 7, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της
ανάγκης επέκτασης του χρονικού πεδίου εψαρμογής υψιστάμενης ρύθμισης για την
ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμίσθωοης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης

(Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό μέσω προκρατήσεως, καθώς η εκκίνηση της
τρέχουσας τουριστικής περιόδου, η οποία έλαβε χώρα αργότερα από το
συνηθισμένο συνεπεία των περιορισμών στα ταξίδια προς και εντός της Ελλάδας στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού ΟνΙΒ-19, επηρέασε

άμεσα

και

δυσμενώς

τους

επαγγελματίες

στον

τομέα

του

τουρισμού,

συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που παρέχουν το έργο της ολικής

εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη
σύμβαση ελαχίστου διάρκειας μισής ώρας στα νησιά της χώρας.

Με την προωθούμενη ρύθμιση του άρθρου 8, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της
σύμπτωσης του καταληκτικού χρόνου

υποχρέωσης σύγκληοης των γενικών

συνελεύσεων νομικών προσώπων των άρθρων 119 του ν. 4548/2018, 69 του ν.
4072/2012 και 10 του ν. 3190/1955 και του χρόνου υποβολής ψορολογικών
δηλώσεων ψυσικών και νομικών προσώπων γιατο οικονομικό έτος 2020, το οποίο
προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στο έργο των ψοροτεχνικών που καλούνται να

διεκπεραιώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για τον σκοπό αυτό.
Με την προωθούμενη ρύθμιση του άρθρου 9, αντιμετωπίζεται η ανάγκη μετάθεσης
του χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 4782/2021, η οποία κρίνεται
απαραίτητη λόγω της συνεπειών της πανδημίας, αλλά και των πρόσκαιρων
ελλείψεων στη στελέχωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσψυγών που
αναμένεται να αντιμετωπιστούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2022.

Ι2

__________

Με την προωθούμενη ρύθμιση του άρθρου 10, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού
ςΟνΙο-19 συνεχίζει να βρίσκεται σε έξαρση, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της
διατήρησης υψηλής διαθεσιμότητας αντισηπτικών και απολυμαντικών προϊόντων,
η οποία είναι κρίσιμη νια την προστασία της δημόσιας υγείας.
3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρα 1-5: Στο ιατρικό, επικουρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό,
το Ε.ΚΕΑ., το ΕΚ.Α.Β., και το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.
Άρθρο 6: Στα ψυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην ηλικιακή κατηγορία 18—25 ετών
και τα οποία έχουν λάβει ήδη, τουλάχιστον, την πρώτη δόση εμβολιασμού ή τη μονή
δόση εμβολιασμού (μονοδοσικό εμβόλιο) κατάτου κορωνοΙού ςονιο-ι9, καθώς και
στους ψορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία χρηματοδότησης του μέτρου της
οικονομικής διευκόλυνσης (Υπουργεία Οικονομικών και Ψηψιακής Διακυβέρνησης
και ΚτΠ ΜΑ.Ε).
Άρθρο 7: Στα τουριστικά γραψεία, στα γραψεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων των παρ.
4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), στις εταιρείες και συνεταιρισμούς
Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων που έχουν συσταθεί σύμψωνα με το
άρθρο ότου ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 και που έχουν
λάβει άδεια να εκμισθώνουν ολικώς, με οδηγό, Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα μέσω
προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριάντα (30) λεπτών
έναντι ελάχιστου μισθώματος στην νησιωτική Ελλάδα, πλην της Κρήτης και της
Εύβοιας, καθώς, επίσης, καιστα πρόσωπα που μισθώνουν, κατά τα ανωτέρω, Ε.Ι.Χ.
αυτοκίνητο με οδηγό.
Άρθρο 8:’Ολες τις επιχειρήσεις που οψείλουν να συγκαλέσουν γενικές συνελεύσεις
σύμψωνα με τα άρθρα 119 του ν. 4548/2018, 69 του ν. 4072/2012 και 10 του ν.
3190/1955, καθώς, επίσης, και τον κλάδο των ψοροτεχνικών στους οποίους έχει
ανατεθεί η ανάληψη των σχετικών διαδικαστικών ενεργειών.
Άρθρο 9: Το σύνολο των αναθετουσών αρχών της χώρας, τους οικονομικούς ψορείς
που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσψυγών.
Άρθρο 10: Το σύνολο των πολιτών της χώρας και τις εταιρίες παραγωγής των
αντισηπτικών και απολυ μαντικών προϊόντων ενδιαψέροντος.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
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4

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
Οχι
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι Το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρα 1-5: ν. 4820/2021 (Α’ 130), ν. 4812/2021 (Α’ 110), ν. 4693/2020 (Α’ 116), ν.
4682/2020 (Α’ 76), ν. 4683/2020 (Α’ 83), ν. 4737/2020 (Α’ 204), ν. 4684/2020 (Ν 86), ν.
4753/2020 (Α’ 227).
Άρθρο 6: παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Ν 118).
Άρθρο 7: άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5).
Άρθρο 8-10: Όχι.

05.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιοτάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιοτικής
πράξης;
ϊ!) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Μπορούν

πραγματοποιηθούν

να

μόνο

μέσω

νομοθετικής οδού, καθώς αψορούν σε ζητήματα τα οποία
δεν μπορούν να ρυθμιστούν με σχετικές εξουοιοδοτικές
διατάξεις.
Οι στόχοι που

επιδιώκονται

με την

αξιολογούμενη

ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
διοικητικής
δυνατότητας

πρακτικής,
νέας

συμπεριλαμβανομένης

της

προσέγγισης

της

ερμηνευτικής

υψιστάμενης νομοθεσίας.

Οι στόχοι που

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη

ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσοτερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναψείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Π

Οχι

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

της

ή

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

111

______

__

__

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολσγοόμενης ρύθμισης
7

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

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρα 1-5: Εξασψάλιση της επάρκειας
ανθρώπινων Και υλικών πόρων των δομών
δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της
συνεχιζόμενης υγειονομικής Κρίσης.

1) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 6: Εξαοψάλιση των αναγκαίων
χρηματοδοτικών πόρων για την επιτυχή
ουνέχιση και ολοκλήρωοη της εψαρμογής του
μέτρου της οικονομικής διευκόλυνσης των
εμβολιασθέντων ψυσικών προσώπων ηλικίας
18-25 ετών, σύμψωνα με το άρθρο 34 του ν.
4816/2021.
Άρθρο 7: Αδιάλειπτη έως την 31η10.2021
παροχή από τους δικαιούχους της υπηρεσίας
της ολικής εκμίσθωσης Ε.ΙΧ, αυτοκινήτων με
οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη
σύμβαση ελαχίστου διάρκειας τριάντα (30)
λεπτών της ώρας και διασψάλιση της ομαλής
λειτουργίαςτης υπόψη αγοράς.
Άρθρο 8: Παράταση των προθεσμιών
διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των

άρθρων 119 του ν, 4548/2018, 69 του ν,
4072/2012 και 10 του ν. 3190/1955 για
ημερολογιακές
ημέρες
πενήντα
(50)
προκειμένου οι επαγγελματίες οροτεχνικοί
να διευκολυνθούν, εκτάκτως, στο έργο τους
που έχει πρόσκαιρα επιβαρυνθεί λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και λόγω της
ταυτόχρονης λήξης των προθεσμιών υποβολής
ψορολογικών δηλώσεων
Άρθρο 9: Πρόληψη των ενδεχόμενων
συνεπειών των πρόσκαιρων ελλείψεων στη
στελέχωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσψυγών οτο εθνικό σύστημα δημοσίων
συμβάσεων.
Άρθρο 10: Διατήρηση υψηλών επιπέδων
αντισηπτικών
και
παραγωγής
των
απολυμαντικών προϊόντων που είναι κρίσιμη
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
περαιτέρω διασποράς της νόσου ςονιυ-ι9
αλλά και εξασψάλιοη επαρκούς προσψοράς
για την κάλυψη της υψηλής ζήτησής τους.
Άρθρα 1-5: Ενίσχυση των δομών δημόσιας
υγείας, ιδίως, με ιατρικό, νοσηλευτικό και
λοιπό επικουρικό προσωπικό.
Άρθρο 6: Συμβολή στην κινητροδότηση των
ιατρικά
πολιτών
του
επίτευξη
για
επιβεβλημένου επιπέδου ανοσίας του
γενικού πληθυσμού της χώρας ενάντια στον
κορωνοϊό ονι 0-19.
ίΙ) μακροπρόθεσμοι:

,

Αρθρο 7: Στηριξη, στο πλαισιο της επειγουσας
ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
ςονιο-ι9, των δικαιούχων παροχής του
έργου του άρθρου 219 Ατου ν. 4512/2018 (Ν
5), προκειμένου να εξασψαλιστεί η
εξαιρετικές
στις
τους
προσαρμογή
οικονομικές συνθήκες που διαμορψώνονται
από τη δραστηριότητα της τρέχουσας
τουριστικής περιόδου.

ιι2

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

9.

Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Ειτιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόσψατα

Εττιδιωκόμκνος

στοιχεια

οτοχος (3κτια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό οιιοιδοίτων γ’βαθμιας νκιιαίδνυυης ιων βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους κ/τό ς μηνών από την
έναρξη_αναζήτησης
Αριθμός νιιοτσιισιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (150 κλν(
Αριθμός συμμετοχών ον ιιραγράμμαναλρνννας, Τνγ,ολογίας &
Κοινστομίας (διεθνή & εθνικό) ανά Πανεπιστημνανή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετώνπου έχουν ανατεθεί από τον ιόιωνικ ό
τομέα. ανό Πανεπιστημιανή / Τκχνολαρννή Σχολή
Δαπάνη ανό Φοιτητή τριτοβόθμνας νκπαίδκυαης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (οτα σύνολ οτου ενν ργού πληθυσμού) που
οομμκτέχαυν οκ ινρογράμματα δια βί ον τκπαώκυσης
8. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

Ι Α0Μ1Α / ΒΟΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π αοοοτό οναλφόβητων/σύναλο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων που κγκαταλνίπσαν Το σχολείο Πριν την
ολοκλήρωση της β βόθ μιας καια βάθμισςκκπαίδκυοης/ έτσς
Αριθμός δκα-παλτττομικών αχσλκίων ανά Πτρνι4ιέρνια (ποσοστό
μαθητών οτοσέναλο σωνμαθηνών) που ήιοντούνσν
διαπσλιτιαμικά_σχολεία
Ποσοστό α2ιοδαπών μού ητών στο σύνολο των μαθητών)
Κατανομή ανά περιψέρνια
—

Αρνθμός σλοήμνρυνν / απαγνυματινών σχαλκί ων κατα ρνθμός
μαθ ητών που Φ ανταύν οκ αυτα
Μέσο ςόρος καθηγητών/ούνσλο μαθητών
Μέοος όρος Η/Υ

/ σύνολα

μαθητών

Αριθμός μαθ ητών που κπωψκ λσύντ ον απο Προγράμματα
ενισχυτνι ής εκπο ίδκυαης / έτος
Δαπάνη ανό μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια, Β’θμιο(
ειπαίδνυαης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εξέλιξη την τελΕυταίο

Πραχματοποιηθνίονς
αναονοψές
οτιονκλέαμοτα, και αριθμός ευρημάτων

κοτά

είδος

5ντία

και

Χρημοταδοτή σεις ανοσιοψώ ν, κατά ψορέα, και παρά παν
διατέθηκαν
Πτοτώανκς για ανοοκοψές. ηου διατέθηκαν σν ΕΦορείες
Αρχαιοτήτων
κήραξηαρχανολογιιών χώρων, μνημείων, παραδ ααναιώνκαι
νοταρικώναικιομών
Πραγ μανοπαιηθκ(σνς αναλλοτριώαννς καν κατα βληθν(σκς
απυζη μνώοννς. γιοοκίνητα αρχονολογικού ενδιαφέροντας
Δανά ννς έρνων που έχουν εκτελεσθεί ον μνη μνία καν
αρχαιολογικού ς χώρους, καν δαπάνες έργων ποιν βρίακανναν αν
εξέλιξη
Δαπάνες έρ γων που έχουν εκτελεσθεί ον μουσεία καν λοιπά
ινίριακαν δαπάνες έ ρ γων που βρ(σνοντοι οκ κξέλιξη
Αριθμός βιβλνοθ ηκών κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιαθήκης. ανάλογα με το θέμα. κ ατά ρκωγροήιιιά
διαμέρισμα

Ειλ,ική άμυνα Εεωτερική πολιτική:
-

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του εττισπεύδοντος

υπουργείου, ανάλογα μετα συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
Οικονομική /Δημοσιονομική /Φορολοική πολιτική:
Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Προοφατα
στοιχεια

Εστώιωκόμενσς

Αισθάριστα Ειχιωριο προίόν Τε αρορα )ζ Τιμές (δισ

Ρυθμός μετσβολης ΑΕΠ

Τρ Π·Τ0 θρρός

Τι μες

)σουγι0Τρε χουοών συν ον.σγιλει 1% ΑΕΠ)
ισυριο ρινιιης ινέρνησ )χς Τις τρόσεςες.

ΑχΠ:

Χρέος γεωι ης εινβέουηρης (Κατά ΜααοΤ0ιχΤ. % ΑΕΠ)
Πρινιορενές ηλ ριινανιιο

ως % ΑΕΠ:

Ι

Ενσρμονιομόννς άςίειης Τ·μών Καταναλωτή

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

ΦΟΡΟΛοΓΙΑ

οτοχσς (3ετια)

Φορο)αγιειι έσολ σας Ταν οςιιη ισ ι Α€ΓΙ
θυαλονίΤνό ·ιισης ισΤ Πιρς σητ ΦυρολογιΤτί
Ποσό ιιοτ ειστρότσοννα ι μέχρι Τήμερ σαιτό Τον Φόρα

ή

Τους

φέρεινςοταυ ςοιτυίυνς οψεριΤναι Οι διατάξεις Τον
ν0μΤοχΚλιΟΙι

Πασό τους ινιτσαχιό ηΤαν ει Τι

4ιερολονινούς ελέγχους

Π εισοστό ιιρόλεων ότοικητινητ ιισητ&ιοριοτισυ φόρου
επιβσλής ιιρεστίιιωι ιιτυ αιιιιρώθηιαιι εν μέρει ό ει όλα από
ιο διιιαατι)ρια

> Κοινωνική πολιτική:

Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αριθμός ειιιχιιρηρισεών ιιλαδικώνεαιομοιαειιυρρελμαιιεώ Τ
συμβόοεωτ (Και Ε ι-Τ Τ ς. εάν ρυνήήιθ ηςο συγκειριμένο έως)
ιοιαρι θμός/τηοοοσιό ερραζομέτιωνιτσε καλά πιονταιαιτόαυςές.
Αριθμόςτιασαστό

σ.ε.κ.ε ου

ουνήψθηταν χωρίς προοψιιγή 0!

διαμεσολόβηση
Αριθμός/πασ&στ ό Τ. Τ Ε. Π υα υιενήδθηοον χωρίς προσ ήιυρή Τι
διαιτησία

Μόνος χρότιαςολοελήρωοης διαδιυααίος μεσολάβηοης

Μέρος όυχ.ς οθσιςηρωσης διαδ ιιισοίας διοιτηοέυς
Μένη διορεειυ σ-Τ-ρ. (ιιρσβλειτόμεο ηττα υχΞΤτεό εείυο-. &σλά
Ται ρραγχιατ·..η με Την όν-υσια της τιιοόχασος μετά Τι

συμΡ-οςιηή

τοιιτλέ.ίηί
Ώρες ιργα σίσς ανά ημέρα εβδοειόδα και ανά ελάδα ονιοιυιέας

Αριθμός ομειόμυι,ιιιν νπιρ’εχιέιν (του δηλώθηκαν) ανά ερχαζό μένα
εοιελαόο οιιανομίας
Αριθμός α;ρηημότων ουσ ιδόδο σνρονομίος Ται
οιυχη(ι

Των Τον τραρόλεσαν θόνςιςο
-

ή

σοιθμόνη οσοστό

αναπηρία

Πρόσψοτο
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδκωκόμενος
στσχσς (3ετια

Πρόσφατα

Επώιωκόμενσς

στοιχεια

ατοχος (3ετιαί

Ποσοστό ανεργίας
Πσσσοτό μακροχρόνια ανέ μγων
Ποσοστό ανιργίστ νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Πσσ0στό αντργία τονά γεωγραφική ιιεριφέρεισ
Ποσοστό ανεργίας βόσει μσρφωτκκσύ επιπέδσυ
Δείκτη ς απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίσς / Δείκτης
σμσιβών (ανθ βασικό τομέα της οινσνσ μίας ιι-χ- μεταποίηση.
κατασιευέςιν_λπ.)
Με ρινή σπαοχόλ ηση ως οσο οστό Της συνολική ςαπσσχόληοης
(στο σύνολα του ιιληθσσμσύ Και ειδικότερα γιο νέους)
Πσσσστό αιιασχσλσυμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο τσα πληθυσμού και ειδικότερα νια νέ συτ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πραγματικό ύφος συντάξεων στό ασήιαλ ιστική σμόδα
(μια θωτσί του ιδιωτιεσύ τομέα δημόσιοι υπόλληλοι,
επαγγελματίες ται έμπσρσι. αγρότες) ται ανά έτη συνολικής
ασφάλισης_ναι_αντίστσιχες_δ απόνε ς
‘εψσς αα φαλιστεκώνε ιο Φορών ανα ασιιιύιιοτιεή ομόδα (μισθωτοί
Τ ου ιδιωτικού τσμέα δημόσι σι υποιιλατι επαγγελματίες και
έμπσρσι, αγρότες) ναι αντίστοιχο ι σσδσ εσα
ΕΦΚΑ

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και έτη συνολικής ασψόλισης
Μέσος γρό νσς απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξκο δστικ ής δαπάνης επί ταν ΑΕΠ
Ποσοστό ινροσφσ γών σχιτικ ό με την απονομή σύνταξης που
γίνονται ιν μέρει ή εν όλω διετές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθυσμού σι καθεστώς φτώχειας, ατ κίνδυνο
Φτώχειας ή σ ετοινωνινό απσιλειομό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικό
αγαθά_ή_σπηρισίες
Πσοσστ ό νο ικοκσρι ώ νστσ σύνολο του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έτιακτωναναγκών
Ποσ οστό πληθυσμού που λαμβό αει επιδό ματα ναι ηαντίστοιχη
κρατική δαπάνη (οανσλενό και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορανστραψείσ
Αριθμός αστέγων (ειτίμηση) πατι σιτίζονται από δήμους και
ό)υ\ις νπηρτσίες
Πσσοοτ ό πληθυσμού ασα μένει στ προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω_κρίσης_(π.χ._σκισμός._πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ ότσ μσ ανό πρόγραμμα Φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

ΥΕΕΙΛ

στοιχεια

Εστιδιωκόμενος

στοχος

(3ετια)

Αριθμός ισιιτερι ιών! εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστό ιταιδιμής θσησιμάτητας
συνολνες διντιάνις υ ρειας κατά ενέσλή
Δαπάνες Φαρμά Κων Κατα επφσλή
Αριθμός ατρών ανά 1880 κατοίκους
Αριθμός νοοοκσ μειαιών κλινών ανά ΙοοΟ κατοίκου ς
Μιση διάρνεια νπείγοοσας νο0-ηλείας
ιιδ·ιό ςναοιχλε-ντικές Μι ησιοτετ: εσωτε ρνεοί ααθ Ενας (σιιάλυτος
αριόιιος ται ανά διαθέσιμο ιε-ελάτι( μέση παμομονή. ιιιρίθαλιλη
εξιντεριεώττ ασθενών ελων. ερινά ιατρεία νοι επείγοντα
ιαεριαταιικιι.ι
Αριθμέ ςατθονιν ιιοτ- νιριιιέ-νσνν νια Χ ρήνε ςνοοξυσιχμειηθού-ι
(ιέια μη επι-ί-μακεα νεο ηλείο ή για μονομιρή περίθαλψη ή ριατ ην
Π μωτη νηττασ νι)
Αριθμός ναοηλ σΑν ανά

ΙοΟο κατοίκου ς

Αριθ μός κλινών ανά νσοηλευτικ ή

Ι

ιιιιηρεοίο

προσψατα
στοιχεια

Εξέλιξη την τελευταία 5ιτία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Επιδιωκόμενας
στοχας (θετική

Ποσσστότιιιααχήληοης ανά φύλο
συνολικά
ανάνερ ιιίικςικιει
ανιίι λαδοσ’ιιμνοιιίας
ονε
Ποσευτισα νιμιίας ανά
υυνολιτ0
τινιιινςαιι!ιόοιιο
οκά ιλαδσηιεσνοιιίαρ
ανά

ιιλιι ιιι κή

ομαδα

Ποσστιόαυισιιηιααχαλούιι εναν ανά φύλο

Ι

Πασσατό εργολοτών ανθ ό-όλο
Ποσοστό

μεάώι

Α ξ. ιταιρρτοίν ναό φύλα

Πσσκσιά μελών Κοιτεβονλίομ. ιιιριψι ρςισιώνται δημοτικών
αιιμβοελίων ανά_φύλο

Αιττμαισ ασύλου
αποφάσεων

—

Ποσοστά αποδοχής

—

Πρόσφατα
στοιχεια

Εξέλιξη την τελευταία ετία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εμτιδεωκόμενας
σταχας (3ετεα(

Μέσος χρόνος έκδοσης

Μιτανα στεμτιεές ροός αιιά πύλη εισόδου! χώρα τι ρσέλειισ ης/

ηλικ ιιιιιή ομάδα/φύλο
σκιά
Αριθμός
στιλό σιων
αιινριιιινομέσων/οιτία αιιέλαο ης

χώρα

σροόίιτκισιχς

Των

Μονάδες φιλσξενια ς μκςαναστών (σχέση δυσομικόν ηιυςιαι

πραγιι αιικού αριθμοί φοξινουμένωνί
Ποοηαι:. Κα Και είδος ηαροδατιιότηταχ ανά μονά δα όιλσίι Μαν.
Ποαφυκ-ιίσ: Οτα τεθία αυτό Αα μινόρνιικιιιν-αι οττςςιίστμιτ
ικιοσιδειιονιτιτσοϋιιτιεόινταιιλιτ)

-νοατίυ-οειι·ς

σλλσδ

σέςιτιτιινρσέιςήννταινπό άλ½ε·τ&ίιττσς (ιατναχόληαιι.

2

Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάΕη —Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόσφατα

Ετκιδιωκόμενσς

στοιχεια

στοχσ (3κτία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετΙα

Πρόσφατα
στοιχεια

Εττιδιωιώμενσς
στοχος (3ετια(

Εξέλιξη την τελευταία 5κτία

Πρόσψατα
στοιχεια

Ετκιδιωκόμκνσς
στσχσς (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός’πσσυστό α( μονίμων/ιδαχ β( εδοχ εσ
υπαλλήλων

νΙ

μετακλητών

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Πσα0στά υπαλλήλων με ινρόσβοση στο ιΝΤ(ΡΝΕΤ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίπτεανε
Αναλογία Η/Υ ανά Θέση εργασίας
Αριθ μάς εστασε λίδων δημόσιων υπη ρεσιών καε Φορέων! σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και Φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, ακκεντρινό,
ιιεριφερειακό, νομαρχιακό Και τοιιικό ειιίπεδο καθώς και σε
επίπεδα νσμιεώνπρσσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατό μων νου εξυηηρκταύνταε από Τις δημόσιες
νηηρεσίες ανά έ κας και ανά υπηρεσία
Κόστος πρσαωπικσύ (δαπάνες μισθαδοαίας και πρόαθκτες
δαπάνες ως ποσοστό επίτης συνολικής δαπάνης ανάυπαυ ργείσ)
Κόστος διαχείρισης Θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστά της συνολικής δαπάνης ανάυπσυργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αναπραχθέντα αδικήματα, δ ράστες αδικη μάτων και αναλογία
ανά Ισα,αθα κατοίκους
Αδικήματα Π αινικαύ Κώδικ σκαεά κατηγαρ’ιες και Κατά
γεωγραψισή_περιοχή
όιαπραχθέντα αδική μαπα και θκωρούμενσιως δ ράστες αυτιίν
κατά εθνικότητα. φύλ σεσι τάξει ς ηλικιών
Ετή σια στατιστική απεικόνισητωναδιεη μάτωνκαισξιόποινων
συμπεριφσρώνπσυπρακαλ αύγ τα κσινά αίσθημα

(ανθρωπαετσνι‘ες, ληστει‘ες,_κλαπές’-δεαρρήξεις(
Αδικήμ στα παν αφαρσύν ατην παράνομη είσσδ σκαι παραμονή
στη_χώρα
τυγ1)α‘τητα εγελη μάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστά εγκλη ματικών περιπνώσκωνπσυεξιγνιάστηκυνστσ
σύνολα των ογκλημάτων
Σύυσλα εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθ μάς κατα ί κων σνκλ αστυνομικό, ανά αατυναμικά τμή μακαε
ανά περιοχή_αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά ιοοο κατοίκους—αναλογία
τσεαίκωνανάειουυναμιυάτμή μα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομιΚές υπηρεσίες
Καταναμή πόρων για την αντιμετώπιση της παρσβατικής
σνμπκριφοράς ανά τομείς (ηχ, εγελήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρσμοκρατία(

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμκνων α στικώ ν, εργατικών και εμπορικών διαφορών
Αριθμός εισερχόμενωυ όν ανκητικών περιπτώσεων
τυναλικό ς χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργτιτιεών, δ ιοικητικών καεά λλων υποθέσεων
Μέσας χ ρόνας έκδοσης δ ικαστεκ ών αποφάσεων (θιρηνοδιεεία,
Πρωταδικεία,_Εψετεία,_λιρεισς_Πάγος/Συμβούλια_επικρστει’ας(
Μέσος όρο ςτων υπαθέ σεων ανα’ δικαστή (ποινικά, πσλετικάιαι
διοικητικά_δικαστήρια)
Ποσοστά δικα στιτών αποι(ιάσεων που ακυρώναντα ι μετά από
έφκση_ή_αναίρεση
Αριθμό ςυπσθέσεωυ που επιλύονται με τα ούστη ματου
εζωδικαστικού συμβιβασμσύ
Αξιοποίηση ενσλλαττικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
δισμεσολάβηση
Στήριξ ητων ατ ό μων που χρή ζουν πρσστασίας αλλά δεν
διαθέτουνπ όρους (νομική προστασία)
Κάστας προσφυγής στη δικαισσύνη
Πυσυστό ηλεκτρανικ ής υποβολής δικαγράφων
Ποσοστό διεκπεραεασμέπειν κατ’έ κας υποθέσεων έναντι εκιρεμών
(σε_ετή σια και_συνολική_βάση_εκκρεματήτων)
Π σσαστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, γιατι ς οποίες
επεβλήθ ηκαν παινε‘ς_μετατρέ φιμες σε χρήμα
Μέ σο κάστα ς σωφ ρσνιστικσύ συστή μστας ανα’ κρσταύμκνα
Αναλογία προ αωπικοιγ φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατσύμενα

Ανάπτυξη

—

Εττενδυτική δραστηριότητα:

ΕΓΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΙ-Ι/ΕΓΙΕΝ8ΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥΕ4ΤΑ

Επινδόσε ις ως % ΑΕΠ

δέ εις

Ποα
στοιχεια

Επιόιωκόμενος
οτοχος (3ετια)

Ι
Ι

Δείιιητ πιιγκέομιας αννυγιιιντατιιιά τηΤας

Αγιοι ς

Εξέλιξη Την Τελευταία 5ετία

ιπινέύητις ες % ΑΕΠ

Αριθ μοςιπιχιιρή τιων πτν ανοίγουν ανα κλάδο

ται

υ_ριδιέ ια

Και αντίατ0ιχ0ς τιαιθμός αΠαυτολ0υγέεων οεουι)έ(
Αρεθμος επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο Και τν0ι±α€ια
ιοί αντιστ0ιχας αριθμός αηαυχ0λ ουμεοωνσεαυιέε
άιοιιε ητιΚα ιοσνες ου0τ ης ιπιχιιρήι ιων
Μέσος χγάιι0ς Πό0Τα αης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝ

—

Εξέλιξη Την Τελευταία δετία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρόαψατο
στοιχεια

Επιδιωκόμενσς
στοχος (3ετια)

Πρόοψιατο
στοιχεια

επιδιωκόμενος
στοχος (3ετιαί

Μονάδες επήν ιεςειιι σιετιετ αεχιων ατειτσένσιε-ικι-ίτ χιτεαν-ιετ
Κατά ιιε φυλή
-

Π οτεατά ου νλεθ ιτνιεσότ 0 υτξι.ι νιηιτεεείται χειά
εσθααια(ια έες
Ποσοστό ιων Οκτώ: οσοι ριεσνται εαταλ\ηλες νια
Πε σχέση χγ ασύι&ο τον &ιτνέιτιενων να χρηαιεισ

ια&ών-α.κν ώ.

Ι

Αριθμός ελέγχων ιεσε αλληλότητος διιιύ συ ύδρενο ης εαέ έτ0ς
Π0οσατάοιιειαιώ ν & θιηρηχεινιιών τεεερρτμμεενων Που διατέθηεαν
νι αλλες χρήσεις νι χανακύ ιιλωση. ιταρτιχωγή
ενέργειας. λιιταοιιονι)ιιοίηυ η)
Ποσοστε διατιθε νεων σιτογιγιιιμτων αε ΧΥΤΑ
Ποσοστά είσιε όν ιιι άαειει: ιιι) υενεταατράψ ηεαν αειόνιιιρεαγιά
/σύνολοδσνιιιώνιιινύυτων
Ποοοατ ό αναδντι σωθειγεών (ιιι ψυσιεό ή τεχνητό τρόπο)
εετάοτ ων /τιύνολο ιπτιεστρειμμένων δαεών από Πυρκαγιές
Ποσοστό Γι ροστατευεχνιεεων τιτριοχών Πε σχέση με νηνσυνολιεή
έ ετασητ ης_γιίιχας
Ποσοστόνου ιι ρεέιισλαγισμσέ που διατίθεται για Θέματα
προστασίας ιντριβαλλοννσς
Κατανάλωση ενέρ γειας Κατά τεψαλή
Κειτανάλωση ενέργ ειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανέλωσς ενέργειας αιιά ανανέώαιμεςπηγέςενέργεναςνατά
νεψαλή
Πσοσοτά νιείωιιη ςειηαιιπών αερίων θερμονηπί ου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ άΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη Την τελευταία 5κτίο

Ι

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.
________

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ ΓΙ
ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ
1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__ΓΙ
Οχι__ΓΙ

11.

Εξηγήστε:

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιοτάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΓΙ
ΟΧΙ ΓΙ

12
·

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:
Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
Οχι ΓΙ
συστήματος;
ΝΑΙ ΓΙ
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Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
ΆρΟρο
Ι

2

Στόχος
Με την προτεινόμενη διάταξη, παρατείνονται οι μετακινήσεις του πάσης
ψύσεως προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί
εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοΙού Ονιυ-19.
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης
επικουρικού προσωπικού από τις δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας,
το προσωπικό των οποίων εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού
ςΟνιο-19, σύμψωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), προκειμένου
να διασψαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους, σε περίπτωση θέσης σε

____
_____
_____

3

4

5

ό

7

αναστολή καθηκόντων του προσωπικού τους που δεν Θα συμμορψωθεί μετην
υποχρέωση εμβολιασμού.
Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται στις διοικήσεις των δομών υγείας και
ψορέων της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α 130) και των δομών
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που απασχολούν προσωπικό το οποίο
εμβολιάζεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση της
παρ. 7 του ίδιου άρθρου, η δυνατότητα να προβαίνουν στην κάλυψη των
αναγκών που θα προκύψουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων
προσωπικού με τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των σχετικών υπηρεσιών,
μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται έως και τις 31.12.2021 η ισχύς
έκτακτων ρυθμίσεων, που αφορούν στην αντιμετώπιση του κορωνοιού ςονιο
19, και συγκεκριμένα, στην πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού βοηθητικού προσωπικού (παρ. 1), στην απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε
δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας
υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοΙού ςονιο-ι9 (παρ, 2), σε ζητήματα
δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) (παρ. 3), στην
ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας, των νοσοκομείων
και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και στην
αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού
και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των
αναγκών δημόσιας υγείας (παρ. 4), στην απασχόληση συνταξιούχων ιατρών
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
από τη διάδοση του κορωνοϊού ςονιο-19 (παρ. 5), και, τέλος, στη διάθεση
επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων
υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού,
νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας
προς το Δημόσιο (παρ. 7).
Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα να παραχωρούνται, με
κοινή απόψαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, άνευ αντιτίμου, στο
Δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι,
κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξημένης ψροντίδας και εντατικής θεραπείας των
στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται μετην αντιμετώπιση του κορωνοΙού
ςονιο-ι9, εψόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαψορετικό
τρόπο.
Δεδομένης της αυξημένης ανταπόκρισης των δικαιούχων ηλικιακών
κατηγοριών καιτης συμμετοχής τους στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, με
την προτεινόμενη ρύθμιση διασψαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την ομαλή
εφαρμογή του υποστηρικτικού μέτρου της χορήγησης οικονομικής
διευκόλυνσης στα δικαιούμενα πρόσωπα.
Παρατείνεται, γιατο τρέχον έτος, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 31.10.2021, η
χρονική περίοδος κατά την οποία επιτρέπεται η ολική εκμίσθωση, με οδηγό,
Ε.1.Χ. αυτοκινήτων μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου

24.

_____

διάρκειας τριάντα (30) λεπτών έναντι ελάχιστου μισθώματος στα νησιά, πλην
της Κρήτης καιτης Εύβοιας.

8

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παράταση των προθεσμιών
διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των άρθρων 119 του ν. 4548/2018, 69
του ν. 4072/2012 και 10 του ν. 3190/1955 νια πενήντα (50) ημερολογιακές
ημέρες,

προκειμένου

εκτάκτως,

στο

έργο

οι

επαγγελματίες

τους

που

έχει

ψοροτεχνικοί να

πρόσκαιρα

διευκολυνθούν,

επιβαρυνθεί

λόγω

των

επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και λόγω της ταυτόχρονης λήξης των
προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η μετάθεση του χρόνου έναρξης
ισχύος των άρθρων 55 και 134 του ν. 4782/2021 (Ν 36) περί πεδίου εψαρμογής
του Βιβλίου ιν του ν. 4412/2016 (Α’ 147), περί έννομης προστασίας. Η μετάθεση

9

του χρόνου έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων κρίνεται απαραίτητη λόγω

των συνεπειών της πανδημίας, αλλά και των πρόσκαιρων ελλείψεων στη
στελέχωση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσψυγών που αναμένεται να
αντιμετωπιστούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2022, Παράλληλα,
επιδιώκεται η διατήρηση της συνοχής του συστήματος έννομης προστασίας
που προβλέπεται από τον ν. 4782/2021 (Α’ 36) μετην τροποποίηση του άρθρου
142 του ιδίου νόμου, προκειμένου να παραταθεί η ισχύς παλαιότερων
διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147) που θα καταργούνταν με την έναρξη
ισχύος των άρθρων 55 και 134 του ν. 4782/2021 (Α’ 36).
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παράταση της δυνατότητας των
επιχειρήσεων που ήδη κατέχουν άδεια παραγωγής ψαρμακευτικών ή
καλλυντικών προϊόντων, και μόνο ως προς την παραγωγή απολυμαντικών
προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορψή υγρή ή γέλης είτε
εμποτισμένα μαντηλάκια, των οποίων η διάθεση στην αγορά και η χρήση
διέπονται από τον Κανονισμό ΕΕ 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, να συνεχίσουν να παράγουν αυτά σε επαρκείς ποσότητες. Η
διατήρηση των υψηλών επιπέδων παραγωγής των υλικών αυτών είναι κρίσιμη
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της περαιτέρω διασποράς της νόσου
ςονΙο-19, αλλά και για την εξασψάλιση επαρκούς προσψοράς για την κάλυψη
της υψηλής ζήτησής τους.
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Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
οΦΕΛΗ
ΡΥΘΜιΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ

.

Αυξηση εσοδων

ΑΓοΡΑ
οικοΝοΜιΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝιΣΜοΣ

Χ (6)

ΚΟΝΩΝΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΑΣτικο
ποΛτικο
ΠΕΡΒΑΛΛ0Ν

Μείωση δαπανών

Χ (1-5)

Εξοικονόμηση χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ (7)

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ (7)

Δίκσιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Χ (1-3,6)

Χ (1-5, 6)

Αυξημένη αξιοπιστία
Ι διαψάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ (1-5,

Άλλο

Σχολιασμός

19.

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΟΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμος /
προετοιμιεσια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΟΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

χ (1 5)

Υποδομή Ι
εξοπλισμός
ΠΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤπΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
.

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσληψεις /
κινητικοίητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Άλλο
ΓΙΑ ΤΙ-Ι
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

)( (35)

-

Χ (6)

Χ (5)

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΠΟΛΙΤ Τ Κ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστσς
συμμετσχής
στη νέα
ρύθ μιση
Άλλσ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντσπισμός
κινδύνσυ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στσυς
στόχσυς
Σχεδιασμός
απστρσπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Αλλσ
ΚΙ ΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλστική
εψαρμσγή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλσπσίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξισλόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλσ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την εψαρμογή ιων προτεινόμενων ρυθμίσεων.

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γνώμες

ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 1-5 Παρ. 5 άρθρου 5,

9Α,

19 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος

Άρθρο 6: Παρ. 1 και 5 τού άρθρου 5, παρ. 3 του άρθρου 21 και παρ. 1 του άρθρου
80 του Συντάγματος.

25.

Π

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

ι

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία_& Βασικό περιεχόμενο_απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

Π
28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & Βασικό περιεχόμενο απόφασης

ΓΙ

ΓΙ

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

ή

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων

ή

η

29.

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύϋμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Αύξηση καταβαλλόμενης επιχορήγησης
για τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων

Παρ. 7 του άρθρου 34 του ν.
4816/2021

των εμβολιασθέντων ατόμων

—

Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου

34 του ν. 4816/2021
Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021
(Ν 118), περί του ποσού που καταβάλλει
το Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης
μέσω επιχορήγησης προς την Κοινωνία

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

Της καταβαλλόμενης στην ΚτΠ Μ.Α.Ε.

προς την ΚτΓΙ Μ.Α.Ε., κατόπιν
ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων
Ψηφιακής
Υπουργείου
του

επιχορήγησης και η παρ. 7 του άρθρου

Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις

34 διαμορφώνεται ως εξής:

του

της

Πληροψορίας

Μ.Α.Ε,,

(ΚτΠ)

τροποποιείται ως προς το ανώτατο ύψος

Ειδικού

Φορέα

1023-

711-

0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες)
«7. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της

του Υπουργείου Οικονομικών.

παρ. 2 και την εψαρμογή του παρόντος,
εκατομμυρίων
€)

(70000.000

από

ευρώ
Υπουργείο

το

μέσω

Διακυβέρνησης

Ψηφιακής

επιχορήγησης προς την
κατόπιν

μέχρι

ύψους

ποσό

καταβάλλεται
εβδομήντα

ενίσχυσης

ΚτΠ

των

Μ.Α.Ε.,
σχετικών

πιστώσεων του Υπουργείου Ψηψιακής
Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του
Ειδικού
(Γενικές

Φορέα

1023

Κρατικές

711-0000000
του

Δαπάνες)

Υπουργείου Οικονομικών».

Άρθρο 9
Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος

διατάξεων του ν. 4782/2021
Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν.
4782/2021

Άρθρο 142 ν. 4782/2021
Έναρξη ισχύος Μέρους Α’

—

Στο άρθρο 142 του ν. 4782/2021 (Α’
ισχύος των
περί έναρξης
36),
διατάξεων σχετικά με τα θέματα

1. Η ισχύς των διατάξεων:
α) του άρθρου 4, κατά το μέρος που
τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 36
του ν. 4412/2016,

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά
υπηρεσιών και έργων, α) από την περ. το μέρος που τροποποιεί την παρ. 2
β της παρ. Ι διαγράψονται οι αριθμοί του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, 55,
των άρθρων «55» και «134», β) η περ. 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66 έως 79, 82
γ της παρ. 1 καταργείται, γ) έως 86, 89 έως 93, 95 έως 98, 100,
προστίθεται περ. ε στην παρ. 1 και το 131, 134 και 138.
άρθρο διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 142

Έναρξη ισχύος Μέρους Α’
1. Η ισχύς των διατάξεων:
α) του άρθρου 4, κατά το μέρος που
τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 36
του ν. 4412/2016,
β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά
το μέρος που τροποποιεί την παρ. 2
του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, 57,
58, 59, 60, 63, 64, 66 έως 79, 82 έως
86, 89 έως 93,95 έως 98, 100, 131 και
138,
ν) [Καταργείται].
5) του άρθρου 109, κατάτο μέρος που
τροποποιεί την παρ. 7 του άρθρου
258 του ν. 4412/2016, αρχίζει από την
Ιη.9.2021.
ε) των άρθρων 55, 108 κατά το μέρος
που τροποποιεί την περ. α’ της παρ.
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,
και 134 αρχίζει από την Ιη.3.2022.
2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το
μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5
του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, 7,8,
9, 11, 12, 13, 42,49,62,65,80,81,87,
88, 94, 99, 101, 108, εκτός της περ. α’
της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από
τη δημοσίευση του παρόντος οτην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων
του παρόντος αρχίζει από την
Ιη.6.2021,
εκτός
αν
ορίζεται
διαψορετικά
στις
επιμέρους
διατάξεις Του».
30.

του άρθρου 108, κατά το μέρος
που τροποποιεί την περ. α’ της παρ.
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,
5) του άρθρου 109, κατά το μέρος
που τροποποιεί την παρ. 7 του
άρθρου 258του ν. 4412/2016, αρχίζει
από την Ιη.9.2021.
2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το
μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5
του άρθρου 38 του ν. 4412/2016,7,8,
9, 11, 12, 13, 42,49,62,65,80,81,87,
88, 94, 99, 101, 108, εκτός της περ. α’
της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από
τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων
του παρόντος αρχίζει από την
Ιη62021,
εκτός
αν
ορίζεται
διαψορετικά
στις
επιμέρους
διατάξεις του.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης που
προΒλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις
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ΓΕΝΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών
πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών
νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης
διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»
Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται μεταξύ άλλων
τα ακόλουθα:

Ι.α.

Παρατείνεται, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη

διασπορά του κορωνοϊού, έως την 3Γ.12.2θ21, αντί έως την 30η92021 όπως
ισχύει, η δυνατότητα μετακίνησης του πάσης φύσεως προσωπικού των
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), του ιατρικού, νοσηλευτικού
και λοιπού βοηθητικού προσωπικού καθώς και του επικουρικού ιατρικού,
νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και
κέντρων υγείας.
Παρέχεται, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη
β.
διασπορά του κορωνοΙού, έως την 3Γ.12.2021 η δυνατότητα:
στον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) να
μετακινεί για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης
για τρεις (3) μήνες ακόμη, προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. για τη διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών και η
-

μη συμμόρφωση του προσωπικού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που
επισύρει κατ’ ελάχιστον πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών.
στον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας να μετακινεί για χρονικό
διάστημα ενός (1) μήνα, με δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) μήνες
ακόμη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές
Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονομικούς φορείς.
-

(άρθρο 1)
2.

Παρέχεται, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, η δυνατότητα στους

φορείς, το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση εμβολιασμού
κατά του κορωνοϊού, προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών που θα προκύψουν
από τη θέση προσωπικού σε αναστολή καθηκόντων, να προσλαμβάνουν με
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τρίμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δύναται να παραταθεί για τρεις (3) μήνες
ακόμα:
παραΙατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό
μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού
προσωπικού του άρθρου 10 του ν.3329!2005,
ιατρικό προσωπικό μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού
(άρΟρο 2)
ιατρικού προσωπικού του άρθρου 21 του ν.3580/2007.
-

-

3.α. Παρέχεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η δυνατότητα
στις διοικήσεις των δομών υγείας, φορέων και δομών αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας, το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση
εμβολιασμού Κατά του κορωνοΙού, προς το σκοπό κάλυψης των αναγκών που
Θα προκύψουν από τη Θέση προσωπικού σε αναστολή καθηκόντων:
να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των υπηρεσιών
διοικητικού προσωπικού (γραμματεία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
γραφείο κίνησης ασθενών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία, λογιστήριο, μισθοδοσία,
παραγγελίες/αποθήκες κ.ά.) και
προμήθειες και διαχείριση υλικού
υποστηρικτικού προσωπικού (καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, ιματισμός,
συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού και πληροφοριακών συστημάτων κ.ά.),
να αναθέτουν άμεσα τις υπηρεσίες παραϊατρικού προσωπικού στον
εργαστηριακό τομέα σε συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.ΓΙ.Υ.Υ.) εργαστήρια,
να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόχους
αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να
εξυπηρετούν δευτερογενείς διακομιδές (εξιτήρια, επανεξετάσεις, κ-λπ.) των
δομών υγείας αρμοδιότητάς τους.
Διενεργείται με απευθείας ανάθεση και κριτήριο τη χαμηλότερη
β.
προσφορά η σύναψη των ως άνω συμβάσεων προμήθειας υπηρεσιών μετά από
την ανάρτηση σχετικών προσκλήσεων στην ιστοσελίδα του φορέα για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών.
Ορίζεται τρίμηνη διάρκεια των συμβάσεων που Θα συναφθούν κατά τα
Υ.
ανωτέρω, με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, και
καλύπτεται το κόστος από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα με έκτακτη
(άρθρο 3)
επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας.

-

-

-

Παρατείνεται, με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας
4.
υγείας, λόγω της διασποράς του κορωνοϊού, έως την 31.12.2Ο21, αντί έως την
30η92021,
η ισχύς των διατάξεων που αφορούν:
στην πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
βοηθητικού προσωπικού,
στη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία,
στα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.),
στην ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των
νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Ε.Σ.Υ. και την αποζημίωση
-

-

-

-

3ς.

εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και
βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα,
στην απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Ε.Σ.Υ.,
στη διάθεση επιμέρους χώρων Ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας,
παρόχων υπηρεσιών υγείας, Κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού,
νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας
προς το Δημόσιο.
(άρθρο 4)
-

-

Παρέχεται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
5.
διασποράς κορωνοΙού ίΟνΙΒ-19 και για χρονικό διάστημα έως και την
3Γ.10.2021, η δυνατότητα διάθεσης με κ.υ.α., άνευ αντιτίμου, στο Δημόσιο
εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, αυξημένης φροντίδας και
εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).
(άρθρο 5)
6.
Αυξάνεται μέχρι είκοσι (20) εκατ. ευρώ, (από 5θ σε μέχρι 70 εκατ.
ευρώ), η καταβαλλόμενη στην ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου
«Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.)
επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, για τη λήψη υποστηρικτικών
μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων [οικονομική διευκόλυνση, ύψους εκατόν
πενήντα (150) ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18-25 ετών, για τη
συμμετοχή του στην εμβολιαστική διαδικασία].
(άρθρο 6)
7.
Παρατείνεται, για δυο ακόμη μήνες έως την 3Γ1.Ιθ.2θ21, η ισχύς του
άρθρου 219Α του ν.4512/2018, αναφορικά με την ελάχιστη διάρκεια (μισή
ώρα) της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκράτησης Ε.Ι.Χ.
αυτοκινήτων, που επιτρέπεται να συνάπτουν τα τουριστικά γραφεία, τα
γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων κ.λπ., στα νησιά της χώρας (με τις
προβλεπόμενες εξαιρέσεις).
(άρθρο 7)
8.
Παρατείνεται για το έτος 2021 κατά πενήντα (50) ημερολογιακές
ημέρες η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ανωνύμων εταιρειών,
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.
(άρθρο 8)
9.
Μετατίθεται για την 14.3.2θ22, αντί από την 111.9.2021 όπως ισχύει, ο
χρόνος έναρξης ισχύος των αναφερόμενων άρθρων του ν.4782!2021, ήτοι του
άρθρου 55 (αφορά στην αύξηση του παραβόλου σε 5% επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης, από ένα τοις 1% που ισχύει, για την άσκηση της αίτησης
ακύρωσης και της αίτησης αναστολής για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία κατώτερη ή ίση των ειδικότερα οριζόμενων ορίων) και του άρθρου 134
(αφορά στους όρους επιστροφής και απόδοσης του παραβόλου στο Δημόσιο).
(άρθρο 9)
Ιθ.
Παρατείνονται έως την 3Γ.12.2021 ειδικοί όροι αδειοδότησης της
παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
(άρθρο Ιθ)
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Β.
Από τις προτεινόμενες
οικονομικά αποτελέσματα:
1.

διατάξεις

προκαλούνται

τα

ακόλουθα

Επί του κρατικού τιρσότιολογισμού

Δαπάνη, ύψους μέχρι 20 εκατ. ευρώ, για την οικονομική
Ι.
διευκόλυνση, ύιρους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο
ηλικίας 18-25 ετών, για τη συμμετοχή του στην εμβολιαστική διαδικασία
[μέσω πρόσθετης επιχορήγησης της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού
Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.ΓΙ. Μ.Α.Ε.)]
(άρθρο 6)
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από τη μετάθεση για την Ι.3.2Ο22 του
2.
χρόνου έναρξης ισχύος των άρθρων 55 και 134 του ν.4782/2021, εξαιτίας της
διατήρησης: α) του ύψους του παραβόλου σε 1% επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης για την άσκηση προσφυγής για δημόσιες συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ειδικότερα οριζόμενων ορίων και β) του
ισχύοντος πλαισίου για τους όρους επιστροφής και απόδοσης του παραβόλου
στο Δημόσιο, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί, καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός προσφυγών, εκτιμώμενη αξία
συμβάσεων κ.λπ.) (άρθρο 9)
ΙΙ.
Επί του κρατικού τιροϋπολογισιιού και του ποοϋτιολογισμού
φορέων της Γενικής Κυβέρνησηι
Ενδεχόμενη δαπάνη:
Ι.
από τη δυνατότητα των διοικήσεων των δομών υγείας, φορέων και
α)
δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, το προσωπικό των οποίων
υπόκειται στην υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού:
να προσλαμβάνουν με τρίμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δύναται να
παραταθεί για τρεις (3) μήνες, ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό
και υποστηρικτικό προσωπικό, (άρθρο 2)
να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των υπηρεσιών
διοικητικού προσωπικού και υποστηρικτικού προσωπικού, να αναθέτουν
άμεσα τις υπηρεσίες παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα σε
συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εργαστήρια και να συνάπτουν συμβάσεις με
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του
ιδιωτικού τομέα. (άρθρο 3)
β)
από την παράταση, έως την 31.12.2021, της δυνατότητας:
μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού, σε νοσοκομεία ισχυρά πληττόμενων περιοχών από την έξαρση
του κορωνοϊού ή σε επιχειρησιακά κέντρα του Ε.Κ.Α.Β. εκτός περιφερειακής
ενότητας, με καταβολή ειδικής αποζημίωσης, (άρθρο 1)
απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία,
πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικου,
-

-

-

-

-

σύναψης δημοσίων συμβάσεων από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.), κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων,
ένταξης στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των
νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(ΕΣ.Υ.) και την αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου
ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα
για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας,
απασχόλησης συνταξιούχων ιατρών στο ΕΣΥ,
διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας,
παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού,
νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας
προς το Δημόσιο. (άρθρο 4)
Το ύψος της ενδεχόμενης δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν είναι
δυνατό να εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
μετακινούμενου προσλαμβανόμενου προσωπικού, κ.λπ.).
-

-

-

-

-
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Η Γενική Διευθύντρια
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Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας στο σχέδιο νόμου «Αναμόρψωση διαδικασιών
απελάσεων και επιστροψών πολιτών Τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και
ψηψιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη)>
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη1 ύψους μέχρι 20 εκατ. ευρώ, για την οικονομική διευκόλυνση, ύψους
εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε κάθε ψυσικό πρόσωπο ηλικίας 1825 ετών, για τη συμμετοχή
του στην εμβολιαστική διαδικασία [μέσω πρόσθετης επιχορήγησης της ανώνυμης εταιρείας
του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροψορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.)) (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.)].
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυψθεί από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.
2.
Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από τη μετάθεση για την 1η32022 του χρόνου
έναρξης ισχύος των άρθρων 55 και 134 του ν,4782/2021, εξαιτίας της διατήρησης: α) του
ύψους του παραβόλου σε 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για την άσκηση
προσψυγής για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ειδικότερα
οριζόμενων ορίων και β) του ισχύοντος πλαισίου για τους όρους επιστροψής και απόδοσης
του παραβόλου στο Δημόσιο, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί, καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός προσψυγών, εκτιμώμενη αξία συμβάσεων
κ.λπ.).
Η ανωτέρω ενδεχόμενη απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
ΙΙ.
Επί του κρατικού προϋπολονισμού και του προϋπολογισμού ψορέων της
Γενικής Κυβέρνησης
1.
Ενδεχόμενη δαπάνη:
α)
από τη δυνατότητα των διοικήσεων των δομών υγείας, ψορέων και δομών
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, το προσωπικό των οποίων υπόκειται στην
υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού:
να προσλαμβάνουν με τρίμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δύναται να παραταθεί
για τρεις (3) μήνες ιατρικό, παραΙατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό
προσωπικό,
να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων προμήθειας των υπηρεσιών διοικητικού
προσωπικού και υποστηρικτικού προσωπικού, να αναθέτουν άμεσα τις υπηρεσίες
παραΙατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα σε συμβεβλημένα με τον Ε,Ο,Γ1.Υ.Υ.
εργαστήρια και να συνάπτουν συμβάσεις με ψυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόχους
αδειοδοτημένων ασθενοψόρων του ιδιωτικού τομέα.
β)
από την παράταση, έως την 31η122021, της δυνατότητας:
μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, σε
νοσοκομεία ισχυρά πληπόμενων περιοχών από την έξαρση του κορωνοϊού ή σε
-

-

-

επιχειρησιακά κέντρα του ΕΚΑΒ. εκτός περιψερειακής ενότητας, με καταβολή ειδικής
αποζημίωσης,
απασχόλησης ιδιωτών ιστρών σε δημόσια νοσοκομεία,
πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού,
σύναψης δημοσίων ουμβάσεων από το Εθνικά Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕ.Α.), κατ’
εξαίρεση των κείμενων διατάξεων,
ένταξης στο δυναμικά της πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και
κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ.) και την αποζημίωση
εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού
προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα νια την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας,
απασχόλησης συνταξιούχων ιατρών στο ΕΣΥ,
διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων
υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού,
βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο.
-

-

-

-

-

-

Το ύψος της ενδεχόμενης δαπάνης εκ των ανωτέρω αιτιών δεν είναι δυνατό να
εκτιμηθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός μετακινούμενου
προσλαμβανόμενου προσωπικού, κλπ.)
Οι ανωτέρω ενδεχόμενες δαπάνες Θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και του προύπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
-

Αθήνα, 1.9.2021
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