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Άρθρο Ι
Επέκταση χρηματοδοτικής μίσθωσης στους ιδιώτες

—

Τροποποίηση παρ. Ι και 2 άρθρου Ι

ν. 1665/1986
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 (Α’ 194) τροποποιούνται ως προς α) τη
διαγραψή στο πρώτο εδάψιο της Παρ. Ι των λέξεων «που προορίζεται αποκλειστικά για
επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλόμενου», β) τη διαγραψή του δεύτερου εδαψίου της
παρ. 2 και οι παρ. 1 και 2 διαμορψώνονται ως εξής:
«1. Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ο κατά την παράγραψο 1 του άρθρου 2
εκμισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος, κινητού ή

ή και των δύο μαζί, παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενό του συγχρόνως το
δικαίωμα είτε να αγοράσειτο πράγμα είτε να ανανεώσειτη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι
συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί
και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης.
ακινήτου,

2. Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι κινητό
προηγουμένως ο εκμισθωτής από τον μισθωτή.»

ή

ακίνητο που αγόρασε

Άρθρο 2
Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και νια εργασία
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των Οργάνων ελέγχου
της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) —Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου
20 ν. 4354/2015
1. Στο τέλος της Περ. α’ της παρ. 2 του Μέρους Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
προστίθεται νέο εδάψιο και η περ. α’ της Παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα
στο έτος, ως εξής:
α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο.

Ι

Για τα πληρώματα ασθενοψόρων του ΕΚΑΒ. σι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες
(200) ανά υπάλληλο. Για το προσωπικό των οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας
Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία λειτουργεί,
βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται, ειδικά για το έτος 2022,
μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ώρες ανά υπάλληλο»
2. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 2 του Μέρους Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015,
προστίθεται νέο εδάψιο και η περ. β’ της παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
ιιβ. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες

ή

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες

ημέρες.
Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες
τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες
για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέοιμες ημέρες,
ανά υπάλληλο.
Για το προσωπικό των ΟΤΑ. πρώτου βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι
οποίες λειτουργούν, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται. μέχρι
εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά υπάλληλο. Γιατο προσωπικό των οργάνων ελέγχου της
Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, η οποία λειτουργεί, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες
ορίζονται, ειδικά για το έτος 2022, μέχρι εκατόν πενήντα (150) ώρες για τις νυκτερινές και
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.)>

Άρθρο 3
Λειτουργία γενικών αποθηκών του ν.δ. 3077/1954
Κατά την αληθή έννοια των άρθρων 48ΣΤ και 48Ζ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), στο πεδίο
εψαρμογής τους δεν υπάγονται οι γενικές αποθήκες, για την ίδρυση, λειτουργία, επέκταση
και παράταση διάρκειας λειτουργίας των οποίων εψαρμόζονται αποκλειστικά τα άρθρα 3, 4,
14 και 18 του ν.δ. 3077/1954 (Α’ 243).

Άρθρο 4
Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές υπαίθριου εμπορίου
Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4849/2021

—

Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), τροποποιείται η περ. β’, με τη διαγραψή
της ψράσης «έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα» και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως
εξής:
«3. Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά εκδίδεται από τον οικείο
ψορέα λειτουργίας προκήρυξη εκτός από την περίπτωση της αγοράς ρακοσυλλεκτών. Οι
Θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών της παρ. 1 με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης
δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και
επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) τσ δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο
στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.»

Άρθρο 5
Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσψαίρου του Τομέα Α της Περιοχής
Ανάπλασης 11 στον Βοτανικό Τροποποίηση Παρ. 7 άρθρου 45 ν. 4809/2021
-

Το πρώτο και Τρίτο εδάιο της παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 4809/2021 (Α’ 102)
τροποποιούνται ως προς το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και η παρ. 7 διαμορφώνεται
ως εξής:
«7. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την
εκμετάλλευση των διαψημιστικών χώρων του γηπέδου καταβάλλεται στο σωματείο, για την
εξυπηρέτηση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, για χρονικό
διάστημα σαράντα εννέα ετών (49) ετών από την έναρξη της παραχώρησης σε αυτό, λόγω
της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του σωματείου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με
σκοπό την εψαρμογή του προγράμματος «Διπλή Ανάπλαση» καιτη δημιουργία υπερτοπικού
πόλου πρασίνου, μη εψαρμοζόμενων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου
και τρίτου εδαψίου της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Μετά την πάροδο
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το ως άνω ποσοστό αποδίδεται στον Δήμο Αθηναίων,
ο οποίος αναλαμβάνει τη συντήρηση του γηπέδου. Το ως άνω χρονικό διάστημα των
σαράντα εννέα (49) ετών δύναται να παρατείνεται με Κοινή απόψαση του Υπουργού
Οικονομικών καιτου αρμόδιου γιατον αθλητισμό υπουργού.»

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»
—

—

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού, κα Νατάσα Πετρούλια, τηλ. 2103332227
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Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους Τομείς νομοιέτησης
στους οποίου ς αφορούν σι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
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Τομέας νσμοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητιομού.
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψη4πακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωτιίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο Ι
Η αγορά των υπηρεσιών χρηματσδοτικής μίσθωσης κρίνεται ότι είναι ωφέλιμο για
το δημόσιο συμψέρον να ανοίξει σε κάθε αγαθό, κεψαλαισυχικό ή καταναλωτικό,
ανεξάρτητα εάν ο μισθωτής Είναι επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιώτης.
Άρθρο 2
Ο ελεγκτικός μηχανισμός της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Συνεπώς,
απαιτείται η πρόβλεψη της αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού της.
Άρθρο 3
Κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια δικαίου η διευκρίνιση ότι οι γενικές
αποθήκες εμπίπτουν στο Πεδίο εψαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 3077/1954 (Α’
243) και όχι στο Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 4ΞΣΤ και 48Ζ του ν. 4442/2016 (Α’
230) περί κέντρων αποθήκευσης και διανομής.
Άρθρο 4
Με την αξισλογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η διόρθωση της περ. β’ της παρ. 3 του
άρθρου 37 του ν. 4849/2021 (Ν 207), όπου διαγράψεται η ψράση «έως καιτέσσερις
(4) ημέρες την εβδομάδα», προκειμένου η διάταξη να συμψωνεί με την Παρ. 1 του
ίδιου άρθρου. Επισημαίνεται ότι η διόρθωση αυτή είχε λάβει χώρα στην παρ. Ι με
νομοτεχνική βελτίωση που, εκ παραδρομής, δεν έλαβε χώρα και στην παρ. 3 του
ίδιου άρθρου.

Άρθρο 5
Τροποποιείται το χρονικό διάστημα, για το οποίο Θα καταβάλλεται στο σωματείο
με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α0ΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΛΟ)», στο οποίο
παραχωρείται κατά χρήση το γήπεδο ποδοσψαίρου του Τομέα Α’ της περιοχής
Ανάπλασης ΙΙ στο Βοτανικό, ποσοστό Επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την
εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου, από δεκαπέντε (15) σε
σαράντα εννέα (49) έτη από την έναρξη της παραχώρησης σε αυτό, λόγω της
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του σωματείου από τη Λεωψόρο Αλεξάνδρας.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο Ι
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται το άνοιγμα της σχετικής αγοράς και η
παροχή περισσότερων διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων διευθέτησης των
υποχρεώσεων δανειοληπτών μη εξυπηρετούμενων δανείων.

ς

Άρθρο 2
Η έλλειψη επαρκούς αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης των ελεγκτικών
κλιμακίων μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού
μηχανισμού τις ώρες εκτός κανονικού ωραρίου εργασιών (βραδινές ώρες και
εορτάσιμες ημέρες).
Άρθρο 3
Τα ερμηνευτικά προβλήματα που ανακύτττουν προκαλούν ανασάλεια δικαίου
στον Τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ιδίως στον τομέα της
αποθήκευσης εμπορευμάτων και της εψοδιαστικής αλυσίδας.
Άρθρο 4
Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) πρέπει να διορθωθεί,
προκειμένου να συμφωνεί με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ούτως ώστε να
επιτυγχάνεται ασψάλεια δικαίου και σαψήνεια για τους εψαρμοοτές της διάταξης.

Άρθρο 5
Λόγω της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του σωματείου με την επωνυμία
ιιΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΛΟ)» από τη Λεωψόρο Αλεξάνδρας και
προκειμένου να εξασψαλιστεί η βιωσιμότητά του, κρίνεται αναγκαία η επιμήκυνση
της χρονικής περιόδου, για την οποία θα καταβάλλεται σε αυτό ποσοστό επί των
εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαψημιοτικών χώρων του
γηπέδου στο Βοτανικό.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο Ι
Τις επιχειρήσεις, τα ψυσικά πρόσωπα, τους δανειολήπτες καιτο τραπεζικό σύστημα.
Άρθρο 2
Τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΔΙ.Μ.Ε.Α. καιτο καταναλωτικό κοινά.
Άρθρο 3
Τις γενικές αποθήκες του ν.δ. 3077/1954 (Α’ 243), καθώς καιτην Διοίκηση.
Άρθρο 4
Τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές υπαίθριου
εμπορίου και τους ψορείς λειτουργίας των αγορών αυτών.

Άρθρο 5
Το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
(Π ΛΟ) ».

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωΠιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΟΧ1Ι
ΝΑΙ

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

Άρθρο 1
Άρθρο 2

—

—

άρθρο Ι ν. 1665/1986 (Α’ 194)
‘Οχι

Άρθρο 3 ‘Οχι
-

Άρθρο 4— άρθρο 37 ν. 4849/2021 (Α’ 207)

Άρθρο 5

5.

—

άρθρα 45 και 60 ν. 4809/2021 (Α’ 102)

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού Η επίλυση των ζητημάτων απαιτεί ρύθμιση με διάταξη
τυπικού νόμου.
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
Δεν υψίσταται δυνατότητα διαψορετικής ερμηνείας
Πρακτικής
ισχύουσας νομοθεσίας.
της
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση

,
περισσοτερων
ανθρωπινων και
,
,
υλικων πορων;

Τα ζητηματα τα οποια επιδιωκουν να ειτιλυσουν οι
διατάξεις δεν οψείλονται οε έλλειψη ανθρώιτινων και
υλικων πορων.
,

,

,

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

Σημειώστε Ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
Π

ιι

1ι

Π

π

Π

Π

8.

ί±;
Π

Π

Π

ίιιΙ

π

Π

%$

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρα 1-4
Δεν εντοπίζονται ειδικότεροι βραχυπρόθεσμοι στόχοι.

ι) βραχυπροθεσμοι:

Άρθρο 5
Επιδιώκεται, σε σύντομο χρονικό διάστημα, η επίσπευση των
διαδικασιων για την ολοκληρωση του προγραμματος της
Διπλής Ανάπλασης και τη δημιουργία υπερτοπικού χώρου
πρασίνου στο Βοτανικό.

Άρθρο Ι
Επιδιώκεται, μακροσκοπικά, το άνοιγμα της αγοράς των
υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης σε κάθε αγαθά,
κεψαλαισυχικό ή καταναλωτικό, ανεξάρτητα εάν ο μισθωτής
είναι επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιώτης, ώστε
π) μακροπροθεσμοι:
να τεθει οτη διαθεση των πολιτων ενα προσθετο εναλλακτικο
χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση των αναγκών
τους, το οποίο, μάλιστα, δύναται να καλύπτει τη συνολική
αγοραστική αξία των σχετικών αγαθών, με τις εντεύθεν
ευρύτερες θετικές συνέπειες στη χρηματοδότηση και τη
ρευστότητα της αγοράς και, τελικώς, στην τόνωση της
οικονομίας και την ανάπτυξη. Παράλληλα, με την
θεσμοθέτηση της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής
μίσθωσης προς ιδιώτες, οι ιδιώτες δανειολήτττες με δάνεια σε
καθυστέρηση θα έχουν στη διάθεσή τους μία περαιτέρω
,

του
διευθέτησης)>
οριστικής
«λύσης
δυνατότητα
ττροβλήματός τους, όπως ορίζεται στην παρ. (γ) του Τμήματος
του Παραρτήματσς 1 της υπ’ αρ. 195/1/29072016
απόψασης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (Κώδικας
Δεοντολογίας Τραπεζών νια τη διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οειλών).
Άρθρο 2
Η εξασψάλιση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών
μηχανισμών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την προστασία του
καταναλωτικού κοινού μέσω της επαρκούς εποπτείας της
αγοράς.
Άρθρο 3
Επιδιώκεται η διασψάλιση του δημοσίου συμψέροντος, μέσω
της ασψάλειας δικαίου ως προς τον τρόπο αδειοδότησης και
λειτουργίας των γενικών αποθηκών και κατ’ επέκταση της
προώθησης της αναπτυξιακής δραστηριότητας, καθώς επίσης
και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας.
Άρθρο 4
Η αξιολογούμενη διάταξη προάγει αψενός την ασψάλεια
δικαίου και α4ετέρου παρέχει σαφήνεια για τους
εψαρμοστές του άρθρου 37 του ν. 4849/2021 (Α’ 207).

Άρθρο 5
Εξασψαλίζεται η βιωσιμότητα του σωματείου με την
Επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΑΘ.)»
μέσω της κάλυψης επί μακρότερο χρονικό διάστημα των
εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του
σωματείου με την καταβολή σε αυτό ποσοστού από τα
εισιτήρια και τις διαψημίσεις στο γήπεδο του Βοτανικού.

Κατ3 άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρϋρο
Ι

Στόχος
το άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών
χρηματοδοτικής μίσθωσης σε κάθε αγαθά, κεψαλαιουχικό ή
καταναλωτικό, ανεξάρτητα εάν ο μισθωτής είναι επιχείρηση,
ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιώτης, ώστε να τεθεί στη διάθεση
των πολιτών ένα πρόσθετο εναλλακτικό χρηματοδοτικό
εργαλείο για τη χρηματοδότηση των αναγκών τους, το οποίο
Επιδιώκεται

δύναται να καλύπτει τη συνολική αγοραστική αξία των σχετικών
αγαθών, με τις εντεύθεν ευρύτερες θετικές συνέπειες στη
χρηματοδότηση και τη ρευστότητα της αγοράς και, τελικώς,
στην τόνωση της οικονομίας και την ανάπτυξη. Παράλληλα, με
τη θεσμοθέτηση της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής
μίσθωσης προς ιδιώτες, οι ιδιώτες δανειολήπτες με δάνεια σε
καθυστέρηση Θα έχουν στη διάθεσή τους μία περαιτέρω
δυνατότητα «λύσης οριστικής διευθέτησης» του προβλήματός
τους, όπως ορίζεται στην περ. γ του Τμήματος ΙΙΙ του
Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αρ. 195/1/29.7.2016 απόψασης της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών
για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οψειλών).
2

Επιχειρείται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του
ελεγκτικού μηχανισμού της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου
Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.). Ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΔΙΜ.Ε.Α.
λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση και όλες τις ημέρες της
εβδομάδας. Συνεπώς, Προκειμένου για την προσέλκυση αλλά
και διατήρηση κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού,
απαιτείται πρόβλεψη αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης.

3

Διευκρινίζεται ότι κατά το αληθές νόημα των άρθρων 48ΣΤ και
48Ζ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), οι οποίες προστέθηκαν με το
άρθρο 160 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), δεν υπάγονται στο πεδίο
εψαρμογής τους οι γενικές αποθήκες του ν.δ. 3077/1954 (Α’
243). Για την ίδρυση, λειτουργία, επέκταση, καθώς και για την
παράταση της διάρκειας λειτουργίας των γενικών αποθηκών,
εψαρμόζονται αποκλειστικά τα άρθρα 3, 4, 14 και 18 του ν.δ.
3077/1954, οι οποίες δεν έπαυσαν ποτέ να ισχύουν, και όχι οι
γενικές διατάξεις των άρθρων 48ΣΤ και 48Ζ του ν. 4442/2016, οι
οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 160 του ν. 4512/2018, που
αψορούν οτα κέντρα διανομής και αποθήκευσης. Ειδικότερα, το
ν.δ. 3077/1954 αποτελεί ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που

ρυθμίζει την ίδρυση, λειτουργία και επέκταση των γενικών
αποθηκών, καθώς και τον τρόπο άσκησης της δραστηριότητάς
Τους. Στα άρθρα 3, 4, 14 και 18 του ν.δ. 3077/1954, προβλέπεται
ότι νια την ίδρυση, λειτουργία και επέκταση των γενικών
αποθηκών, καθώς και για την παράταση της διάρκειας
λειτουργίας τους, απαιτείται απόψαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με το άρθρο 160 του ίδιου νόμου,
προστέθηκε το Κεψάλαιο 1’ στον ν. 4442/2016, το οποίο
καθορίζει το Πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων γενικά των
Κέντρων αποθήκευσης και διανομής και όχι και των γενικών
αποθηκών του ν.δ. 3077/1954. Στα άρθρα 48ΣΤ και 48Ζ του ν.
4442/2016, προβλέπεται ότι για την εγκατάσταση και
λειτουργία των κέντρων αποθήκευσης και διανομής απαιτείται
κατά περίπτωση έγκριση εγκατάστασης και γνωστοποίηση
λειτουργίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η προτεινόμενη
διάταξη κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διευκρινισθεί ότι
νια την ίδρυση, λειτουργία και επέκταση των γενικών αποθηκών
του ν.δ. 3077/1954, καθώς και για την παράταση της διάρκειας
λειτο υργίας τους, εψαρμόζονται αποκλειστικά ο ι ειδικές

4

διατάξεις του ως άνω νομοθετικού πλαισίου, το οποίο δεν
έπαυσε ποτέ να ισχύει, και όχι σι γενικές διατάξεις που ισχύουν
για τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής.
Διορθώνεται η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.
4849/2021 (Ν 207), με τη διαγραψή των λέξεων <(έως και
τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα», προκειμένου να
συμψωνεί με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Η διόρθωση είχε
γίνει στην παρ. Ι με νομοτεχνική βελτίωση που, εκ
παραδρομής, δεν έλαβε χώρα και στην παρ. 3 του ίδιου
άρθρου.

5

Με την προτεινόμενη διάταξη, προβλέπεται επιμήκυνση του
χρονικού διαστήματος, από δεκαπέντε (15) σε σαράντα εννέα
(49) έτη, κατά το οποίο θα καταβάλλεται στο σωματείο με την
επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο.»>,
στο οποίο παραχωρείται κατά χρήση το γήπεδο ποδοσψαίρου
του Τομέα Α’ της περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στο Βοτανικό,
ποσοστό επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την
εκμετάλλευση των διαψημιστικών χώρων του γηπέδου, λόγω
της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του σωματείου από τη
Λεωψόρο Αλεξάνδρας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:’Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΓΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Α
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΆΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρονου
Μεγαλύτερη
αττοδοτικοτητα
/
απυτελεσματικοτητιτ

χ

Αλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

χ

Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Χ

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΛΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΛΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία
Υτισδομή /
εξοπλισμός
ΤΗΝ
ΓΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενη μέρωση
εκπαίδευση
μπλεκομένων

Αλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
ΤΗ
ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

αλλαγών κατά
την εκτέλεση

Κόστος
ουμμετοχής
στη νέο
βύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Αποτυπώνεται αναλυτικά στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρί.ου του Κράτους (Γ.Α.Κ.).

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναώριση
εντοπισμσς
κινδυνου

ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

/

Διαπίστωση
συνεπειων
κινδύνων στους
στόχους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σχεδιασμός
αποτροπής

/

αντιστάθμισης
κινδύνων

ιλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή
Ανάδειξη καλών
ττρακτικών κατά
την υλοποίηση
της

ρύθμισης

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Συνεχής
οξιολογηση
διαδικασιων
διαχειρισης
κινδυνων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται. κίνδυνοι από την εψαρμοή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.

ΦΥΣΙΚΟ,
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΒάΛΛΟΝ

____

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:’Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 5, 24 και 102 του Συντάγματος

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμ8ανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
ν)

Δικαιωμάτω

Κανονισμός

Οδηγία

Ατϊό4αση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Ευρωτταϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

1’

ή συμψωνιών

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης

Άρθρο 1
Επέκταση χρηματοδοτικής
μίσθωσης στους ιδιώτες
Τροποποίηση παρ. Ι και 2 άρθρου Ι
ν. 1665/1986

—

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 1.
Έννοια.

—

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν.
1665/1986 (Α’ 194) τροποποιούνται
ως προς α) τη δι.αγραψή στο πρώτο
εδάψιο της παρ. 1 των λέξεων «που
προορίζεται
αποκλειστικά
για
επαγγελματική
χρήση
του
αντισυμβαλλόμενου»,
β)
τη
διαγραφή του δεύτερου εδαψίου της
παρ. 2 και οι παρ. Ι και 2
διαμορψώνονται ως εξής:
«1. Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής
μίσθωσης ο κατά την παράγραψο Ι
του
άρθρου
2
εκμισθωτής
υποχρεούται να παραχωρεί έναντι
μισθώματος τη χρήση πράγματος,
κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο
μαζί,
παρέχοντας
στον
αντισυμβαλλόμενό του συγχρόνως
το δικαίωμα είτε να αγοράσει το
πράγμα είτε να ανανεώσει τη
μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι
συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια
να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς
μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη
λήξη του χρόνου της μίσθωσης.
2.
Αντικείμενο χρηματοδοτικής
μίσθωσης μπορεί να είναι κινητό ή
ακίνητο
που
αγόρασε
προηγουμένως ο εκμισθωτής από
τον μισθωτή.»

‘1. Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ο
κατά την παράγραψο Ι του άρθρου 2 εκμισθωτής
υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος
τη χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και
των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για
επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλομένου,
παρέχοντας
αντισυ μβαλλόμενό
στον
του
συγχρόνως το δικαίωμα είτε να αγοράσει το
πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση νια
ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την
ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς
μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του
χρόνου της μίσθωσης.
2. Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί
να είναι κινητό ή ακίνητο που αγόρασε
προηγουμένως ο εκμισθωτής από τον μισθωτή.
Εξαιρείται η αγορά ακινήτου από ελεύθερο
επαγγελματία.
3. «Στην έννοια των κινητών πραγμάτων της
παραγράψου 1 περιλαμβάνονται τα αεροσκάψη,
καθώς και τα ιδιωτικά ή επαγγελματικά πλοία
αναψυχής, όπως κάθε ψορά αυτά ορίζονται από
τις κείμενες διατάξεις, και εξαιρούνται λοιπά
πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, ενώ στην έννοια
των ακινήτων πραγμάτων συμπεριλαμβάνονται
οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και κάθετες
ιδιοκτησίες με κτίσματα μετά του ποσοστού του
γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα
κτίσματα σε σχέση με τη δομήσιμη ειτιψάνεια του
γηπέδου και γενικά τα κτίσματα ή το συγκρότημα
κτισμάτων μετά των λοιπών εγκαταστάσεων,
συ μπεριλαμβανομένου
του
γηπέδου
που
αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα, σε
συνάρτηση με το εμβαδόν του και τη συνολική
δομήσιμη
επιψάνεια
που
μπορεί
να
πραγματοποιηθεί στο γήπεδο και επιπλέον ο
ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις
ιτολεοδομικές διατάξεις ως χώρος στάθμευσης

Άρθρο 2
Αποζημίωση για εργασία καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου και για εργασία προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου του προσωπικού των
Οργάνων ελέγχου της
Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου
Αγοράς (Δ1.Μ.Ε.Α.) —Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 20 ν. 4354/2015
1. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 2 του
Μέρους Α’ του άρθρου 20 του ν.
4354/2015 (Α’ 176), προστίθεται νέο
εδάιο και η περ. α’ της παρ. 2
διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’

αυτο κινήτων. Επιτρέπεται η χρη ματοδοτική
μίσθωση ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων
αναψυχής. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται σι ειδικοί
όροι που ρυθμίζουν τη χρηματοδοτική μίσθωση
ως προς τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία
αναψυχής.»
Η σχετική σύμβαση, καθώς και κάθε τροποποίησή
της καταρτίζεται
υποχρεωτικά, στην περίπτωση ακινήτων, με
συμβολαιογραψικό έγγραψο, στις δε άλλες
περιπτώσεις με ιδιωτικό έγγραψο. Οι συμβάσεις
αυτές εγγράψονται στα βιβλία μεταγραψών της
περιψέρειας του μισθούμενου ακινήτου και στα
μητρώα αεροσκαψών, σύμψωνα με τις διατάξεις
που ισχύουνγιατις
και αεροσκαψών,
ακινήτων
μεταβιβάσεις
της
συμβάσεις
Ολες
οι
αντίστοιχα.
παραγράψου αυτής καταχωρίζονται, σύμψωνα
με το άρθρο 4 παρ. 2, στο
βιβλίο του άρθρου 5 του ν.δ/τος 1038/1949 του
Πρωτοδικείου Αθηνών”.
“4. ‘Οπου στην ισχύουσα νομοθεσία θεσπίζονται
περιορισμοί ως προς την
υπηκοόητα του ιδιοκτήτη ακινήτων ή κινητών
πραγμάτων κάθε είδους, οι
περίπτωση
στην
αυτοί,
περιορισμοί
χρηματοδοτικής μίσθωσης, κρίνονται
και στο πρόσωπο του μισθωτή1.
“5. Το Δημόσιο δύναται, μέσω της Κτηματικής
Εταιρίας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), η οποία ενεργεί
ως πληρεξούσια του, κατόπιν σχετικής απόψασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, να
συμβάσεις
μισθωτής,
ως
συνάπτει,
χρηματοδοτικής μίσθωσης επί ακινήτων.’1
Άρθρο 20
Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση
ωραρίου Αποζημίωση
για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου
-

Α. Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου.
1. Η καθιέρωση με αποζημίωση Εργασίας καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των
την
μόνο
για
επιτρέπεται
υπαλλήλων,
αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών.
Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού

υπέρβαση
υποχρεωτικού
του
ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο,
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα
αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2)
εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:
Απογευματινή
υπερωριακή
α.
εργασία
Για απογευματινή
υπε ρω ρ ια κή
εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120)
ανά υπάλληλο.
Για τα πληρώματα ασθενοψόρων
του ΕΚΑΒ. οι ως άνω ώρες
ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά
υπάλληλο. Για το προσωπικό των
οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής
Μονάδας
Ελέγχου
Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία
λειτουργεί
βάσει
νόμου,
σε
εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω
ορίζονται
ώρες
εκατόν
μέχρι
ογδόντα (180) ώρες ανά υπάλληλο,
γιατο έτος 2022.)>
2.Στοτέλοςτηςπερ. β’τηςπαρ. 2του
Μέρους Α’ του άρθρου 20 του ν.
4354/2015, προστίθεται νέο εδάψιο
και η περ. β’ της παρ. 2
διαμορψώνεται ως εξής:
ιιβ. Υπερωριακή εργασία κατά τις
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες.
Για υπερωριακή εργασία κατά τις
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές
και
εξαιρέσιμες
για
ημέρες,
υπαλλήλους που
ανήκουν σε
υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει
νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα
σε
είτε
δωδεκάωρη
ή
εικοσιτετράωρη
μέχρι
βάση,
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις
νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι
(96) ώρες για τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.
Γιατο προσωπικό των ΟΤΑ. πρώτου
βαθμού που ανήκει σε υπηρεσίες
καθαριότητας,
οποίες
οι
λειτουργούν, βάσει νόμου, σε
εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω
ορίζονται
ώρες
εκατόν
μέχρι
ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά
υπάλληλο. Για το προσωπικό των
οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής

εγκρίνεται με απόψαση του καθ’ ύλην αρμόδιου
Υπουργού, στην οποία αναψέρονται σαψή και
συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την
ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην εν λόγω
απόψαση δεν απαιτείται η σύμπραξη του
Υπουργού Οικονομικών, όπως προβλέπεται από
τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν.
4270/2014
(Α’ 143).
Για το προσωπικό των Απσκεντρωμένων
Διοικήσεων
απόψαση
καθιέρωσης
η
υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Για τους ΟΤΑ. πρώτου και δεύτερου βαθμού η
απόψαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
εκδίδεται από το Δήμαρχο ή τον Περιψερειάρχη,
αντίστοιχα ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς
όργανο.
Γιατο προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η
απόψαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το
όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από
αυτό όργανο.
Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών
Αρχών (Α.Δ.Α.) αρμόδιος για την έκδοση
απόψασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
του προσωπικού είναι ο Πρόεδρος ή το
εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.
Στις αποψάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες
υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη
επιτρεπομένης
της
επιβάρυνσης
του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω αποψάσεις δημοσιεύονται στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη
δημοσίευσή τους.
« Ειδικά αποψάσεις έγκρισης υπερωριακής
απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, προσωπικού των
Ο.Τ.Α. β βαθμού, σε εργασίες που αψορούν
έκτακτες
ή μη προβλέψιμες ανάγκες
αποχιονισμού, παρεμβάσεων σε πλημμυρικά
ψαινόμενα,
εργασίες
αποκατάστασης
λειτουργίας
ψωτεινής
ση ματοδότησης
ή
ηλεκτροψωτισμού ή οδικού δικτύου, καθώς και
υπηρεσίες έκτακτων ελέγχων δημόσιας υγείας ή
κτηνιατρικών ελέγχων, μπορούν να ισχύουν
αναδρομικά από την έναρξη του εξαμήνου του
έτους το οποίο αψορούν».
«Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές
αποψάσεις των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που
έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν

Αγοράς
Ελέγχου
Μονάδας
Υπουργείου
του
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία
σε
νόμου,
βάσει
λειτουργεί
εικοσιτετράωρη βάση, σι ως άνω
εκατόν
μέχρι
ορίζονται
ώρες
ώρες για τις
(150)
πενήντα
νυκτερινές και μέχρι εκατόν είκοσι
(120) ώρες για τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.»

εντός του α’ εξαμήνου του έτους, ισχύουν
αναδρομικά από 1.1.2016.»
Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του
προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες είναι δυνατή
μόνο με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών,
μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη,
με εξαίρεση τους ΟΤΑ. πρώτου και δεύτερου
βαθμού.
«Συγκεκριμένα για το έτος 2016 οι σχετικές
αποψάσεις των ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού, καθώς
και των νομικών προσώπων αυτών, οι οποίες
έχουν δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν
μέχρι 31.12.2016, ισχύουν αναδρομικά από
1.1.2016.»
«Συγκεκριμένα για το έτος 2017, οι σχετικές
από το
εποπτευόμενων
αποψάσεις των
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουν δημοσιευτεί
ή πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του α
εξαμήνου έτους 2018, ισχύουν αναδρομικά από
1.1.2017 κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί
ανάληψης υποχρεώσεων.»
«Συγκεκριμένα για το έτος 2017, η σχετική
υπερωριακής
της
καθιέρωσης
απόψαση
απασχόλησης για το απασχολούμενο προσωπικό
στο «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» εκδίδεται από το
διοικητικό του συμβούλιο εντός τριάντα (30)
ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και
ισχύει αναδρομικά από 1.1.2017.».
2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο,
χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης
μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως
εξής:
α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο.
Για τα πληρώματα ασθενοψόρων του ΕΚΑΒ. οι
ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά
υπάλληλο.
β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που
λειτουργούν, βάσει νόμου είτε όλες τις ημέρες
του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη
βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις
νυ κτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.
Για το προσωπικό των ΟΤΑ. πρώτου βαθμού

που ανήκεισε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες
λειτουργούν, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη
βάση, σι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι εκατόν
ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά υπάλληλο.
3. Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμψωνα με
τις διατάξεις των παραπάνω παραγράψων
ορίζεται ως εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών
ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το
ωρομίσθιο.
β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που
παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την δη πρωινή,
ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο τριάντα τοις εκατό
(30%).
γ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες:
αα) Από την δη πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με
το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό
(40%).
ββ) Από την 22η ώρα μέχρι την δη πρωινή, ίση με
το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα πέντε τοις
εκατό (45%).
Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοοτό
ογδοηκοοτό (1/280) του βασικού μισθού του
μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής
κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.
Το ίδιο ωρομίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους,
που δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος,
οι οποίοι αποσπώνται σε υπηρεσίες του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ΟΤΑ.. Ο
υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση το
μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί οτα έτη
υπηρεσίας τους, σε συνάρτηοη με τα τυπικά τους
προσόντα.
«Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής
αποζημίωσης στους Γενικούς και Ειδικούς
Γραμματείς, στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των
Υπουργείων και στους Διευθυντές των Ιδιαίτερων
Γραψείων, καθώς και στους μετακλητούς
ΠροΙοταμένους κάθε επιπέδου της Προεδρίας της
Κυβέρνησης.»
Επιτρέπεται
καταβολή
η
υπερω ρ ια κή ς
αποζημίωσης, σύμψωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράψους Α1, 2 και 3, στους ειδικούς
συ μβούλους,
ειδικούς
συνεργάτες
και
επιστημονικούς
συνεργάτες
των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ.
πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Β. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου.
1. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με
αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις

-

ημέρες, προς
Κυριακές και εξαιρέσιμες
ς
εβδομαδιαίας,
υποχρεωτική
της
συμπλήρωση
γ.α υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που
λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες
του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη
βάση, με τη διαδικασία και προϋποθέσεις της
παραγράου ΑΙ του παρόντος.
«2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που
απασχολούνται σύμψωνα με τις διατάξεις της
προηγούμενης παραγρά4ου ορίζεται ως εξής: α)
για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με
το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου, β) για
εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του
ωρομισθίου.». Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από
1.1.2017.
Γ. Ειδικές περιπτώσεις.
Ι. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της
ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής
(επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό
των δέκα (ΙΟ) ευρώ και για μέχρι είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως.
2. 0 αριθμός των ωρών της απογευματινής
υπερωριακής απασχόλησης, καθώς καιτων ωρών
της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που
αποσπώνται ή διατίθενται ή διορίζονται για την
εξυπηρέτηση των κατωτέρω Γραφείων και
καλύπτουν οργανικές Θέσεις, σύμψωνα με τις
ισχύουσες περί αυτών διατάξεις, ορίζεται ως
εξής:
« (α) για το προσωπικό, την προσωπική
ασψάλεια και τους οδηγούς που είναι
αποσπασμένοι ή διατίθεται ή διορίζονται στην
Προεδρία της Κυβέρνησης του άρθρου 29 του ν.
4622/2019, στα ιδιαίτερα γραψεία του ιδίου
νόμου και στην Προεδρία της Δημοκρατίας,
συνολικά τον μήνα για κάθε υπάλληλο, ως
ακολούθως: αα) Υττερωριακή εργασία (μέχρι 22ης
ώρας) 20 ώρες. ββ) Νυχτερινή υπερωριακή
εργασία (από 22ης ώρας μέχρι όης πρωινής) 8
ώρες. γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες (από όης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 12
ώρες,».
« (β) Για τους συνεργάτες των ιδιαίτερων
γραψείων, την προσωπική ασψάλεια και τους
οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται
στα ιδιαίτερα γραψεία Γενικών ή Ειδικών
Γραμματέων Υπουργείων ή στα γραψεία των

Υπηρεσιακών Γραμματέων ή στο γραψείο του
Γενικού Αρχειοθέτη του Κράτους, συνολικά το
μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως: αα)
Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 15 ώρες,
β) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης
ώρας μέχρι όης πρωινής) 7 ώρες, γγ) Εργασία τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από όης
πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 8 ώρες.».
Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω
εργασία των περιπτώσεων α’ και β’ βαρύνει τις
πιστώσεις των προϋπολογισμών των ψορέων
στους οποίους σι ανωτέρω παρέχουν τις
υπηρεσίες τους.
γ) Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι
ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραψείων
των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς
καιτου Γραψείου του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο,
ως ακολούθως:
αα) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 14
ώρες,
ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης
ώρας μέχρι όης πρωινή ς) 5 ώρες.
γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
(από όης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) ό ώρες.
«δ) για το προσωπικό που υπηρετεί στο
Υπουργείο
Μετανάστευσης
και
Ασύλου,
συνολικά για κάθε υπάλληλο, το μέγιστο όριο
υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής υπερωριακής
εργασίας και εργασίας τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, ορίζεται ως ακολούθως:
δα) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 120
ώρες ανά εξάμηνο.
δβ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης
ώρας μέχρι όης πρωινής) 96 ώρες ανά εξάμηνο
και
δγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
(από όης πρωϊνής μέχρι 22ης ώρας) 96 ώρες ανά
εξάμηνο. Η διάταξη της παρούσας Ισχύει έως
3112.2021.
«ε) Το όριο υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής
υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι των ανωτέρω
ορίων της περίπτωσης δ’ και κάθε άλλη
λεπτομέρεια Θα καθορίζεται με κοινή απόψαση
των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης
και Ασύλου.)).
Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απογευματινή,
νυκτερινή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των παραπάνω
υπαλλήλων της περίπτωσης γ των οποίων η

μισθοδοσία βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό
Υπουργεία,
Διοικήσεις,
(Απο κεντρωμένες
στον
εγγράψονται
κ.λπ.)
Νοσοκομεία
προϋπολογισμό των ανωτέρω ψορέων για την
πληρωμή των αποζημιώσεων.
Για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή
αποσπώνται στα παραπάνω Γραψεία της ίδιας
περίπτωσης γ’ από νομικά πρόσωπα και ΟΤΑ.
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των οποίων η
Κρατικό
τον
βαρύνει
δεν
μισθοδοσία
καταβάλλεται
αποζημίωση
σμό,
η
Προϋπολογι
από τις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά οι
παραπάνω υπάλληλοι, για όσο χρονικό διάστημα
ή διατίθενται στα
αποστιασμένοι
είναι
προαναψερόμενα γραψεία.
Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για
τους υπαλλήλους όλων των προαναψερόμενων
περιπτώσεων α’, β’ και γ’, καθορίζεται σύμψωνα
με τις διατάξεις της τταραγράψου Α3.
3. Ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών,
πέραν του τιενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας για το ψυλακτικό προσωπικό
και το προσωπικό καθαριότητας των μουσείων
και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Κέντρου
Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού
(ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.), των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού του
προσωπικού των καταστημάτων κράτησης
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαψάνε ιας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
«του προσωπικού των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.
που υπάγεται στο πεδίο εψαρμογής του
Κεψαλαίου Β’ του παρόντος νόμου» των
τελωνειακών και ψοροελεγκτικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των
υπαλλήλων του Γενικού Λογιοτηρίου του
Κράτους, καθορίζεται με απόψαση του καθ’ ύλην
αρμόδιου Υπουργού, κατ’ εξαίρεση των
διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράψου
Α2, στα πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών
πιστώσεων.
Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για
όλους τους ανωτέρω υπαλλήλους καθορίζεται
σύμψωνα με τις διατάξεις της παραγράψου Α3.
«Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του
πενθημέρου είναι ίδια με αυτή που παρέχεταιγια
υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και
μέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά 25%».
Η ιτροκαλούμενη δαπάνη για τις πέραν του
πενθημέρου αποζημιώσεις του ψυλακτικού
προσωπικού και του προσωπικού καθαριότητας
των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του

Άρθρο 4
Πωλητές που δραστηριοποι.ούνται
σε βραχυχρόνιες αγορές υπαίθριου
εμπορίου Τροποποίηση άρθρου
37 ν. 4849/2021
—

Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.
4849/2021 (Α’ 207), τροποποιείται η
περ. β’, με τη διαγραψή της Φράσης
«έως και Τέσσερις (4) ημέρες την
εβδομάδα»
και
παρ.
3
η
διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Για την απόδοση θέσεων
πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά
εκδίδεται από τον οικείο Φορέα
λειτουργίας προκήρυξη εκτός από
την
περίπτωση
αγοράς
της
ρακοσυλλεκτών.
Οι
θέσεις
αποδίδονται στις κατηγορίες των
πωλητών της παρ. Ι με την
ακόλουθη ποσόστωση:
α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό
(75%) των θέσεων στους κατόχους
βεβαίωσης
δραστηριοποίησης
ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες
αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των
θέσεων στους κατόχους άδειας
παραγωγού
πωλητή
και
επαγγελματία
πωλητή
που
δραστηριοποιούνται στις λαϊκές
αγορές,
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των
θέσεων στους κατόχους άδειας
δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή
στο πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των
θέσεων στους κατόχους άδειας
χειροτέχνη καλλιτέχνη.»

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται
από αυτό.
Άρθρο 37
Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε
βραχυχρόνιες αγορές
Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε
βραχυχρόνιες αγορές
-

Ι. Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να
δραστηριοποιούνται ως πωλητές. Φυσικά και
νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:
α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας
διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία
πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές
αγορές,
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο
πλανόδιο εμπόριο,
δ) άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.
2. Κάθε πωλητής της παρ. Ι δεν μπορεί να
κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε κάθε
βραχυχρόνια αγορά.
3. Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε
βραχυχρόνια αγορά εκδίδεται από τον οικείο
Φορέα λειτουργίας προκήρυξη εκτός από την
περίπτωση της αγοράς ρακοσυλλεκτών. Οι θέσεις
αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών της
παρ. 1 με την ακόλουθη ποσόστωση:
α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των
Θέσεων
στους
κατόχους
βεβαίωσης
δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις
βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους
κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και
επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται
στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες
την εβδομάδα,
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους
κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο
ή στο πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους
κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.
4. Για την απόδοση της θέσης οι υποψήψιοι
πωλητές
υποβάλλουν
τη
βεβαίωση
δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
5. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης σε
κυριακάτικη αγορά, η οποία έχει εκδοθεί δυνάμει
προγενέστερης του παρόντος ρύθμισης, μπορούν
να καταλάβουν Θέση στην κυριακάτικη αγορά για
την οποία ισχύει η άδεια χωρίς να συμμετέχουν
-

-

στη διαδικασία απόδοσης Θέσης μέσω έκδοσης
προκήρυξης, καταβάλλοντας το τέλος της Θέσης,
σύμψωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό
λειτουργίας της οικείας αγοράς. Η τοποθέτηση
γίνεται από τον ψορέα λειτουργίας της αγοράς.
6. Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι
Θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια
αγορά καταβάλλουν το τέλος Θέσης, όπως
ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων.
7. Πριν από την ημερομηνία έναρξης της
βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού
καταλόγου κατόχων Θέσεων που προκύπτει μετά
από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω
έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον ψορέα
λειτουργίας απόψαση έγκρισης συμμετοχής στην
αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην
ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του
ψορέα λειτουργίας με μέριμνα του τελευταίου.
έγκρισης
απόψαση
ανωτέρω
Στην
περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή,
β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην
αγορά, σύμψωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1,
γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη
βραχυχρόνια αγορά.
8. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης
ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές
επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα
σε περισσότερες από μία (1) βραχυχρόνιες
αγορές, μέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης
υπαλλήλων, σύμψωνα με το με άρθρο 22.
Άρθρο 45
Άρθρο 5
Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου
Παραχώρηση κατά χρήση του
ποδοσψαίρου του Τομέα Α’ της Περιοχής
γηπέδου ποδοσψαίρου του Τομέα
Ανάιτλασης ΙΙ στον Βοτανικό
Α’ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον
Βοτανικό

-

Τροποποίηση παρ. 7

άρθρου 45 ν. 4809/2021

Το πρώτο και τρίτο εδάψιο της παρ.
7 του άρθρου 45 του ν. 4809/2021
(Α’ 102) τροποποιούνται ως προς το
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και
η παρ.

7 διαμορψώνεται ως εξής:

«7. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό

(15%) επί των εσόδων από τα
εισιτήρια και την εκμετάλλευση των
διαψημιστικών χώρων του γηπέδου

1. Σε εκτέλεση του από 29.4.2013 π.δ. (ΑΑΠ 161),
ο Δήμος Αθηναίων δύναται να παραχωρήσει υπό
όρους τη χρήση, τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και
των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου
ποδοσψαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α’ της
περιοχής Ανάπλασης Η στον Βοτανικό, καθώς και
τις προβλεπόμενες στην Περιοχή Ανάπλασης Ι της
Λεωψόρου Αλεξάνδρας εγκαταστάσεις στο
επωνυμία
την
με
σωματείο
«ΠΑΝΑΟΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΛΟ)»
(εψεξής «σωματείο»), που ιδρύθηκε με την υπ’
αρ. 227/1924 απόψαση του Πρωτοδικείου

αθλητικό

Αθηνών με έδρα την Αθήνα. Η διάρκεια της

καταβάλλεται στο σωματείο, για την
εξυπηρέτηση
των
εξόδων
συντήρησης και λειτουργίας των
εγκαταστάσεων,
για
χρονικό
διάστημα σαράντα εννέα ετών (49)
ετών
την
από
έναρξη
της
παραχώρησης σε αυτό, λόγω της
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων
του σωματείου από τη Λεωφόρο
Αλεξάνδρας,
με
σκοπό
την
εφαρμογή
προγράμματος
του
Ανάπλαση»
«Διπλή
και
τη
δημιουργία υπερτοπικού πόλου
πρασίνου, μη εψαρμοζόμενων των
παρ. 2,3 και4του άρθρου 56 καιτου
δεύτερου και τρίτου εδαψίου της
παρ. Ι του άρθρου 67 του ν.
2725/1999 (Α’ 121). Μετά την
πάροδο του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, το ως άνω ποσοστό
αποδίδεται στον Δήμο Αθηναίων, ο
οποίος αναλαμβάνει τη συντήρηση
του γηπέδου. Το ως άνω χρονικό
διάστημα των σαράντα εννέα (49)
ετών δύναται να παρατείνεται με
κοινή απόψαση του Υπουργού
Οικονομικών και του αρμόδιου για
τον αθλητισμό υπουργού.»

παραχώρησης ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99)
έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραψής
της προβλεπόμενης στην παρ. 2 σύμβασης. Οι
μοναδικοί λόγοι λήξης της παραχώρησης προ των
ενενήντα εννέα (99) ετών είναι εάν το σωματείο
διαλυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση, ή παύσει για
οποιονδήποτε λόγο να ασκείτον καταστατικό του
σκοπό. Μετά τη λήξη της παραχώρησης η χρήση,
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών
λειτουργιών του γηπέδου ποδοσψαίρου, όπως θα
έχει διαμορψωθεί και σε όποια κατάσταση
βρίσκεται τον χρόνο εκείνο, επανέρχονται στον
Δήμο Αθηναίων, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως
του σωματείου ή οποιουδήποτε τρίτου.
2. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του
Δήμου Αθηναίων καιτου σωματείου δύναται, να
καθορίζονται
οι
ειδικότεροι
όροι
και
προϋποθέσεις
των
παραχωρήσεων
που
προβλέπονται στην παρ. 1, οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις
της
εκχώρησης
τυχόν
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμψωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που
προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης των
αθλητικών
λειτουργιών
του
γηπέδου
ποδοσψαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α’ της
Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ της παρ. 1, μπορούν να
εκχωρηθούν
από
το
σωματείο
στην
Ποδοσψαιρική Ανώνυμη Εταιρία (Π.Α.Ε.) του για
την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της και
τη χρήση του γηπέδου ποδοσψαίρου ως έδρας
της ομάδας της για όλους τους ψιλικούς και
επίσημους αγώνες της, στο πλαίσιο συμμετοχής
της στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.
4. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του
Δήμου Αθηναίων και της ως άνω Π.Α.Ε., δύναται
να επιτρέπεται σε αυτήν να μισθώνει απευθείας
τους ελεύθερους και μη προοριζόμενους για
άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι
ευρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις του
γηπέδου του Τομέα Ανάττλασης Α’ της Περιοχής
Ανάπλασης ΙΙ, με σκοπό την εμπορική
εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Το ίδιο
δικαίωμα δίδεται και για τις συμβάσεις

ονοματοδοσίας των αθλητικών χώρων και των
εγκαταστάσεων αυτών.
5. Η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ως άνω
από 29.4.2013 π.δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Ο Δήμος Αθηναίων έχει την ευθύνη να
κινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη σύναψη
των συμβάσεων παραχώρησης ή εκμίσΘωσης του
χώρου και την κατασκευή του γηπέδου
ποδοσψαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α της
Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ. Η έκδοση της σχετικής
οικοδομικής αδείας Θα γίνει με επιμέλεια του
Δήμου Αθηναίων. Η εκτέλεση των σχετικών
εργασιών κατασκευής Θα γίνει με επιμέλεια και
δαπάνες του Δήμου Αθηναίων. Το γήπεδο
ποδοσψαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α της
Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ δεν υπάγεται ως προς τον
τρόπο λειτουργίας και διοίκησής του στις
διατάξεις του ν. 423/1976 (Α’ 223).
Ειδικά για την περίπτωση του Προγράμματος
Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωψόρου
Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου
Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή του παρόντος
διατάγματος, η δημοπράτηση του έργου μπορεί
να διενεργηθεί πριν τη συζήτηση της αίτησης περί
καθορισμού
οριστικού
ή
προσωρινού
αποζημίωσης. Οικοδομικές άδειες εκδίδονται και
οικοδομικές εργασίες εκτελούνται μόνον επί των
Τμημάτων του Τομέα Ανάπλασης Α’ της Περιοχής
Ανάπλασης ΙΙ επίτων οποίων υψίσταται εκάστοτε
κυριότητα του Δήμου Αθηναίων».
6. Τα έσοδα από κάθε μορψής εμπορικές
ποδσσψαίρου
γηπέδου
του
λειτουργίες
κατανέμονται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και
Δήμου Αθηναίων κατά εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%) και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)
ποσοστά
άνω
ως
Τα
αντιστοίχως.
ανταποκρίνονται στην αξία συνεισψοράς των
μερών του προγράμματος διπλής ανάπλασης στο
έργο κατασκευής του γηπέδου και στην πρόσθετη
αξία που ψέρουν σι Περιοχές Ανάπλασης Ι και ΙΙ
σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος, σε συνδυασμό με τις
υποχρεώσεις, που αναλαμβάνει ο Δήμος
Αθηναίων για τη συνολική επιμέλεια της
Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ.

Η.

‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων
Σχετική
διάταξη
αξιολογουμ
ενης
ρύθμισης

/ υπηρεσιών / Φορέων

Συναρμόδια Υπουργεία
Συναρμόδιες υπηρεσίες / Φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιοτητας

Οικονομικών
Εσωτερικών
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
Υψυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
32.

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτι
κή διάταξη
Άρθρο 5

Είδος
πράξης
Κοινή
υπουργική
απόψαση

Αρμόδιο ή
ετιισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργός
Οικονομικών
Αρμόδιος
για
τον
αθλητισμό
Υπουργός

Αντικείμενο

Χρονικό
διάστημα
καταβολής εσόδων στο
σωματείο,
για
την
εξυπηρέτηση
των
εξόδων συντήρησης και
λειτουργίας
των
εγκαταστάσεων

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προιεσμία)
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 7 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»
—

Α.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροτιολογίας ρυθμίζονται τα ακόλουθα Θέματα:

1.
Προβλέπεται η επέκταση της εφαρμογής του πλαισίου των συμβάσεων
χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 και σε ιδιώτες.
Προβλέπεται αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
2.
ωραρίου και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του
προσωπικού των οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ορίζεται ο ανώτατος
αριθμός ωρών ανά υπάλληλο για απογευματινή εργασία και για νυχτερινές ώρες ή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υτιερωριακή εργασία.
Ρυθμίζονται Θέματα αναφορικά με: 1) το εφαρμοζόμενο νομοθετικό πλαίσιο για
3.
τη λειτουργία γενικών αποθηκών του ν.δ. 3077/1954, 11) την απόδοση θέσεων
πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές του άρΘρου 37 του ν.4849/2021.
4.
Επεκτείνεται σε σαράντα εννέα (49) έτη από δεκαπέντε (15) έτη που ισχύει το
χρονικό διάστημα, κατά το οποίο προβλέπεται η καταβολή ποσοστού δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των
διαφημιστικών χώρων του μνημονευόμενου γηπέδου προς το αθλητικό σωματείο
Π.Α.Ο. για τους οριζόμενους σκοπούς.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
Β.
αποτελέσματα:
Ι.

Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

1.
Ετήσια δαπάνη, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο, κατ’
ανώτατο όριο στο ποσό των 150 χιλ. ευρώ, από την καταβολή αποζημίωσης για
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και για εργασία προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των οργάνων ελέγχου της
ΔΙ.Μ.Ε.Α.

31ι.

2.
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την καταβολή ανταττοδοτικών τελών, λόγω της
διεύρυνσης των δικαιούχων για την κάλυψη του ποσοστού του 10%, των θέσεων
πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά σε περίπτωση της μη επάρκειάς τους για την κάλυψη
των εν λόγω θέσεων υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις.
ΙΙ.

Επί του προυτιολογισμού του Δήμου Αθηναίων (ο.τ.α. α’ βαθμού
Γενικής Κυβέρνησης)

—

Φορέας

Απώλεια εσόδων λόγω της χρονικής υστέρησης (μετά από 49 έτη αντί μετά από
15 έτη που ισχύει) της είσπραξης από τον Δήμο Αθηναίων του ποσοστού δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των
διαφημιστικών χώρων του γηπέδου ποδοσφαίρου.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
1013ΠΑ Α1ΜΑΟΟΤ3
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Ιουλία Γ. Αρμάγου

3\

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο
νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»
—

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλούνται τα
ακόλουθα Οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ετήσια δαπάνη, κατ’ ανώτατο όριο ποσού 150 χιλ. ευρώ, από την
καταβολή αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του
προσωπικού των Οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου
Αγοράς (Δ1.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η εν λόγω δαπάνη Θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
ΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων (ο.τ.α. α’ βαθμού
Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

—

Απώλεια εσόδων λόγω της χρονικής υστέρησης (μετά από 49 έτη αντί
μετά από 15 έτη που ισχύει) της είσπραξης από τον Δήμο Αθηναίων του
ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια και
την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου ποδοσφαίρου του
Τομέα Α’ της Περιοχής Ανάπλασης Η στον Βοτανικό.
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές
εσόδων του Δήμου Αθηναίων.

Αθήνα, 21 Ιανουάριου 2022
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