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Άρθρο 1

Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων συνδικαλιστικών

Οργανώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας — Τροποποίηση παρ. Ι και προσθήκη παρ. 15

στο άρθρο 30α ν. 1264/1982

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 (Α’ 79) α) διαγράψονται σι λέξεις

«αυτός, όπως Ισχύει σήμερα)>, β) μετά το άρθρο «0» προστίθεται η λέξη «παρών», γ)

προστίθενται σι λέξεις «το εδάιο δεύτερο της παρ. Ι του άρθρου 11, το άρθρο 12», δ)

βελτιώνεται νομοτεχνικά η παράθεση των άρθρων και των παραγράων και η παρ. Ι του

άρθρου 30α διαμορφώνεται ως εξής:

«1. 0 παρών νόμος, εκτός από την παρ. 3 του άρθρου 1, τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7, το

εδάιο δεύτερο της παρ. Ι του άρθρου ΙΙ, το άρθρο 12, τις παρ. 3 έως 10 του άρθρου 14,

το άρθρο 15, την παρ. 5 και τις παρ. 7 έως 9 του άρθρου 16, το άρθρο 17, την παρ. Ι του

άρθρου 18, τα άρθρα 19 έως 22, τις Παρ. Ι και 2 του άρθρου 23, τα άρθρα 24, 26, 27 και

30, εψαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες

παραγράψους, και στους εν ενεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της

Ελληνικής Αστυνομίας>).

2. Στο άρθρο 30α του ν. 1264/1982 προστίθεται παρ. 15 ως εξής:

«15. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιοτικών οργανώσεων γίνεται

από Ενιαίο ψηψοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήψιοι. Κάθε

εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό οταυρών ίσο με το ένα Τρίτο (1/3) του αριθμού των

εδρών του διοιιιητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε

περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών οτρογγυλοποιείται στον

αμέσως προηγούμενο ακέραιο. Ψηψοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης

ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήψιοι που συγκέντρωσαν

τους περισσότερους σταυρσύς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών

του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε

περίπτωση ισοψηψίας γίνεται κλήρωση. ‘Οσοι δεν εκλέγονται, θεωρούνται επιλαχόντες

κατά τη σειρά των ψήψων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών

μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους».

3. Το παρόν τυγχάνει άμεσης εψαρμογής, ανεξαρτήτως τυχόν διαψορετικής ρύθμισης

του καταστατικού των οργανώσεων, το οποίο πάντως πρέπει να προσαρμοσθεί σύμψωνα

με την παρ. 2 εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
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Άρθρο 2

Σύσταση θέσης Συνδέσμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία

της Ελλάδας στην ΕυρωπαΙκή’Ενωση (ΜΑ/ΕΕ) για Θέματα ανάπτυξης δυνατοτήτων και

προγραμμάτων στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της ΕΕ (ΡΕ50)-

Προσθήκη παρ. 19Α στο άρΘρο 19 του ν. 2292/1995

Στο άρθρο 5 του ν. 2292/1995 (Α’ 35) προστίθεται παρ. 19Α ως εξής:

«19Α. Συστήνεται Θέση Συνδέσμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Μόνιμη

Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση (ΜΑ/ΕΕ) για Θέματα ανάπτυξης

δυνατοτήτων και προγραμμάτων στο πλαίσιο της Μόνιμης ΔιαρΘρωμένης Συνεργασίας της

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (ΡοΓπποπ οοροτΙοπ [ΡΕΟ]), ο οποίος υπάγεται

απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ως Σύνδεσμος ορίζεται με απόψαση του Υπουργού

Εθνικής Άμυνας πρόσωπο με εμπειρία στα θέματα του πρώτου εδαψίου. Με απόψαση του

Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Συνδέσμου, η
διαδικασία πλήρωσης της θέσης, η διάρκεια της Θητείας του, καθώς και κάθε ειδικότερο

θέμα που αψορά στην εψαρμογή της παρούσας. Ειδικώς ως προς τον καθορισμό των

αποδοχών του Συνδέσμου στην απόψαση του προηγούμενου εδαψίου συμιτράττει και ο
Υπουργός Οικονομικών.».

Άρθρο 3

Συμβάσεις διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ Τμημάτων Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής

περιόδου 2021-2022

Συμβάσεις διοικητικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το
οποίο ιτροσλαμβάνεται δυνάμει Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ‘για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών προς

κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού είναι
δυνατόν να συνεχίζονται έως τη συμπλήρωση του χρόνου λήξης της σύμβασης, ακόμη

και μετά την 30η Ιουνίου, ήτοι την ημερομηνία λήξης του εκπαιδευτικού έτους για

τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης. Για τη συνέχιση των συμβάσεων απαιτείται τεκμηριωμένη

εισήγηση των Προϊοταμένων των εκπαιδευτικών μονάδων ως προς τα συγκεκριμένα εκκρεμή

θέματα του προγράμματος που απαιτούν διεκπεραίωση.

Άρθρο 4

Παράταση προθεσμίας για οστρακαλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάψη -

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου Ι του π.δ. 33/2018 (Α’ 66)

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου Ι του π.δ. 33/2018 (Α 66) τροποποιείται ως προς

την Προθεσμία και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Από την Ιη Οκτωβρίου 2018 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023, ο επιτηρητής της παρ. 2

μπορεί να αντικαθίσταται από κάτοχο βεβαίωοης επιτυχούς ψοίτησης της Σχολής Δυτών

Καλύμνου και, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από κάτοχο άδειας δύτη ή από μαθητευόμενο δύτη.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαψίου ισχύουν και εψαρμόζονται αναλόγως και για τα
σπογγαλιευτικά σκάψη».
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Επισπεύδοντα Υπουργεία: Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Τουρισμού και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Στοιχεία επικοινωνίας: 1. Στελλίνα Σιαράιτη, 2131521691, 2. ΓΝΠ ΥΠΕΘΑ Συνταγματάρχης (ΝΟΜ)
Αλέξανδρος Βαδιάκας, 2106598215, 3. Σπυρίδων Παρθένης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης, ρ[ιπ 5@πιίΜου., 4. Αντώνιος
Βιδάλης, Δ/ντης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 2131371750

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
στου ς οποιους αφορουν οι όασικες διαταξεις της αξιολοουμενης ρυμισης

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

«Αναμόρψωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού Πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του

υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την

απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή
νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Χ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

‚

Χ

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

2 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 Ψηψιακής Διακυβέρνηοης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολοική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογο ύ μενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογσύμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα των εκλογών των

οργάνων και των αντιπροσώπων των συνδ ικαλιοτικών Οργανώσεων της Ελληνικής

Αστυνομίας, ώστε αυτοί να εκλέγονται από ενιαίο ψηψοδέλτιο, στο οποίο

συμπεριλαμβάνονται όλοι σι υποψήψιοι.

Κατά την υψιστάμενη διαδικασία, οι εκλογείς δύνανται να ψηψίζουν υποψηψίους

μόνο από έναν συνδυασμό, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ελευθερία επιλογής

των εκλογέων μεταξύ περισσότερων υποψηψίων. Με την προωθούμενη ρύθμιση η

διαδικασία εκλογής των οργάνων και των αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών

οργανώσεων καθίσταται ταχύτερη και απλούστερη, η ψήψος των εκλογέων πιο

ελεύθερη, και η αντιπροσώπευσή τους πιο αντικειμενική. Το σύστημα αρχαιρεσιών

με ενιαίο ψηψοδέλτιο επιτρέπει την ανάδειξη των ικανότερων προσώπων στα

συνδικαλιστικά και λοιπά συλλογικά όργανα. Παράλληλα, θεσπίζονται σι αναγκαίες

ρυθμίσεις για την εψαρμογή της εκλογής από ενιαίο ψηψοδέλτιο, ήτοι η δυνατότητα

θέσης αριθμού οταυρών από τον εκλογέα, ίσου με το ένα Τρίτο (1/3) του αριθμού

των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των

αντιπροσώπων, η στρογγυλοποίηση του εν λόγω αριθμού σε περίπτωση κλάσματος,

στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και η κατά σειρά εκλογή των υποψηψίων που

συγκέντρωσαν τους περισσότερους οταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί

ο αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των

αντιπροσώπων. Επιπλέον, σε περίπτωση ισοψηψίας προβλέπεται κλήρωση. Όσοι

δεν εκλέγονται Θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήψων που έλαβαν και

καταλαμβάνουν Θέσεις τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας

τους. Τέλος, ορίζεται ότι το παρόν τυγχάνει άμεσης εψαρμογής, ανεξαρτήτως τυχόν

διαψορετικής ρύθμισης του καταστατικού των οργανώσεων, Το ΟΟΟ πάντως

Πρέπει να προσαρμοσθεί σύμψωνα με την παρ. 2 εντός ενός (1) έτους από την

έναρξη ισχύος του.

ΆρΘρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση συστήνεται μία καίρια θέση του Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ (ΜΑ/ΕΕ),

που θα αποτελεί τον Σύνδεσμο του Υπουργείου για τα κρίσιμα θέματα της

ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων στο Πλαίσιο της Μόνιμης

Διαρθρωμένης Συνεργασίας της ΕΕ (ΡεΓΠΊΠΘΠ 5ΓυυΓε οορεΓοπ), με σκοπό

την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας της Ε.Ε., μέσω της ανάπτυξης των

δυνατοτήτων της κοινής αμυντικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Άρθρο 3: Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης που υλοποιούνται από τις εκπαιδευτικές

μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού Είναι προγράμματα συνεχιζόμενης

επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αρχίζουν μετάτην Ιόη Οκτωβρίου καιλήγουν

το αργότερο την 30η Ιουνίου, σύμψωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους (υπ’ αρ.



11506/27.2018 απόψαση του Υπουργού Τουρισμού, Β 2705). Ωστόσο, η υλοποίηση

των εν λόγω προγραμμάτων απαιτεί διοικητικές διαδικασίες σι οποίες ξεκινούν

υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος και

εκτείνονται μετά τη λήξη του, όπως ενέργειες που αψορούν στις δαπάνες του έργου

(όπως πληρωμές ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, μισθωμάτων και

προμηθευτών), συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή των δικαιούχων που

συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς καιπληθώρα διοικητικών διαδικασιών γιατην

προετοιμασία του προγράμματος μετεκπαίδευσης που Θα ξεκινήσει την επόμενη

εκπαιδευτική χρονιά. Υπό το ψως των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να δίνεται πάγια η

δυνατότητα στο ωρομίσθιο Προσωπικό που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες των

Τμημάτων της Μετεκπαίδευσης να συμπληρώνει το σύνολο του χρονικού

διαστήματος για το οποίο έχει προσληψθεί (οκτάμηνο), ήτοι και Πέραν της 3Οης

Ιουνίου οπότε και λήγει το εκπαιδευτικό έτος.

Άρθρο 4: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της εργασίας

επιτηρητή επί των οστρακαλιευτικών σκαψών και επιδιώκεται η δυνατότητα

αντικατάστασης του επιτηρητή από κάτοχο βεβα[ωσης επιτυχούς ψσίτησης Σχολής

Δυτών Καλύμνου και, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από κάτοχο άδειας δύτη ή από

μαΘητευόμενο δύτη. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίνεται παράταση και

παρέχεται επιπλέον εύλογος χρόνος, ώστε να καταστεί δυνατή η εργασία των

οστρακαλιευτικών και σπογγαλιευτικών σκαψών μέχρι το πέρας της προβλεπόμενης

μεταβατικής περιόδου. Η εν λόγω περίοδος κρίνεται ικανή, προκειμένου να

επιτρέψει τη λυσιτελή αντιμετώπιση του ζητήματος που έχει προκύψει με την

επάρκεια των πτυχιούχων επιτηρητών που αποψοιτούν από τη Σχολή Δυτών

Καλύμνου και να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας τους, ενώ

παράλληλα δίνεται επιπλέον χρόνος για την απόκτηση των απαιτούμενων τυπικών

προσόντων από τον αναγκαίο αριθμό επιτηρητών.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

γίνεται σήμερα επί τη βάσει διαψορετικών ψηψοδελτίων και συνδυασμών, γεγονός

που προκαλεί δυσλειτουργία και επιβάρυνση στη διαδικασία της εκλογής.

Παράλληλα, υψίσταται περιορισμός στη δυνατότητα επιλογής υποψηψίων από

πλευράς των εκλογέων, οι οποίοι υποχρεούνται να επιλέγουν υποψηψίους ενός

μόνσ συνδυασμού.

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση συστήνεται μία θέση η οποία Θα συμβάλλει

στην επαύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, μέσω της διασψάλισης της

αποτελεσματικής εκπροσώπησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Μόνιμη

Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. επί ζητημάτων αρμοδιότητάς της στο Πλαίσιο

της ενίσχυσης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας στην ευρύτερη περιοχή της

Ανατολικής Μεσογείου.

Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται πάγια η δυνατότητα στο

ωρομίσθιο προσωπικό που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες των Τμημάτων

Μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού να



3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 181 ΟΧΙ ΓΙ

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

άρθρο 30Α ν. 1264/1982 (Α 79)

άρθρο Ι π.δ. 33/2018 (Α’όό)

άρθρο 178 ν. 4764/2020

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

συμπληρώνει το σύνολο του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει προσληψθεί

(οκτάμηνο), ήτοι και πέραν της 3Οης Ιουνίου οπότε και λήγει το εκπαιδευτικό έτος.

Άρθρο 4: Η διαθεσιμότητα των υπαρχόντων κατόχων πτυχίου επιτηρητή Σχολής

Δυτών Καλύμνου δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των

δραστηριοποιούμενων στην οστρακαλιεία σκαψών που είναι εψοδιασμένα με

ειδική άδεια οστρακαλιείας, τα οποία εκτιμάται ότι ανέρχονται σε τετρακόσια (400).

Σύμψωνα με τα στοιχεία της Σχολής Δυτών Καλύμνου, από το 2000 μέχρι σήμερα

έχουν ψοιτήσει με επιτυχία εκατόν Εννέα (109) άτομα στην ειδικότητα του

επιτηρητή, στους οποίους χορηγήθηκε βεβαίωση επιτυχούς ψοίτησης. Από αυτούς,

οι είκοσι πέντε (25) ήταν κάτοχοι άδειας ναύτη και τους χορηγήθηκε πτυχίο

επιτη ρητή.

Άρθρο 1: Αψορά άμεσα στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των

οποίων διευκολύνεται και απλοποιείται η διαδικασία εκλογής οργάνων και

αντιπροσώπων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Άρθρο 1: Αψορά σε όλα τα ψυσικά πρόσωπα που μπορούν να διεκδικήσουν την

κατάληψη της θέσης του Συνδέσμου.

Άρθρο 3: Αψορά στο ωρομίσθιο προσωπικό που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες

των Τμημάτων της Μετεκπαίδευσης.

Άρθρο 4: Αψορά ιδιοκτήτες και κυβερνήτες οστρακαλιευτικών σκαψών και τους

απασχολούμενους σε αυτά επιτη ρητές.

1) με αλλαγή προεδρικού Άρθρο 1: Απαιτείται παρέμβαση με τυπικό νόμο καθώς
διατάγματος,

γίνεται τροποποίηση σε άρθρο τυπικού νόμου.
υπουργικής απόψασης



ή άλλης κανονιστικής
Άρθρα 2 και 3: Το ζήτημα που αντιμετωπίζει η

πράξης;
ιτροτεινομενη ρύθμιση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο

δια της νομοθετικής οδού, καθώς δεν υφίσταται

σχετική εξουσιοδοτική διάταξη που να καλύπτει το

εύρος των Θεμάτων που αντιμετωπίζονται με αυτή.

Άρθρο 4: Απαιτείται παρέμβαση με τυπικό νόμο λόγω

του κατεττείγοντος χαρακτήρα της ρύθμισης, εξαιτίας

επικείμενης λήξης ισχύος της την 31η102021

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
Το ζήτημα που ρυθμίζουν οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις

πρακτική ς
δεν μπορεί να αντιμετωπιοτεί με αλλαγή διοικητικήςσυμπεριλαμβανομένης

της δυνατότητας νέας πρακτικής, διότι πρόκειται για σύσταση νέας θέσης.

ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση
Το ζήτημα που ρυθμίζουν οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις

περισσότερων
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάθεσηανθρώπινων και

υλικών πόρων; περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναιείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΙΙ Οχι
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

11) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση



__ __

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων

εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων στις

συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ελληνικής

Αστυνομίας, καθώς και η απλοποίηση της

διαδικασίας εκλογής.

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση Θα

1) βραχυπρόΘεσμοι: ενισχυθεί η εκπροσώπηση της Ελλάδας στους

ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Άρθρο 3: Κάλυψη αναγκών τμημάτων

μετεκιταίδευσης.

ΆρΘρο 4: Η άμεση διευθέτηση της

απρόσκοπτης συνέχισης δραστηριοποίησης

των οστρακαλιευτικών σκαψών της χώρας.

Άρθρο 1: Η επίτευξη μίας απλούστερης,

ταχύτερης και υγιούς διαδικασίας εκλογής

Οργάνων και αντιπροσώπων στις

συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ελληνικής

Αστυνομίας και κατ’ επέκταση η δίκαιη και

αντικειμενική αντιπροσώπευση των
ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: εκλογέων.

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση Θα

ετιαυξηθούν σι αμυντικές δυνατότητες της

χώρας και Θα αναβαθμιστεί περαιτέρω ο

γεωπσλιτικός της ρόλος.

Άρθρο 3: Μείωση γραψειοκρατίας.



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοΘέτησης7

Ψηψιακη διακυβερνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύΘμισης:

·_________ ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

. ,
, Δεν έχει εψαρμογή.

ι) Εαν ειναι αμεση,
εξηγήστε:

1) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ__Π Οχι__Π

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με

· άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π οι Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Ι
Με την παρ. Ι προστίθενται το δεύτερο εδάψιο της παρ. 1 του

άρθρου 11 καιτο άρθρο 12 στις παραιτομπές Του άρθρου 30ατου

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισπσιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
και της ΕΛΣΤΑΤ (ρ

Άρρο Στόχος

‘Ο



ν. 1264/1982 (Α’ 79) και βελτιώνεται νομοτεχνικά η παράθεση

των άρθρων και των παραγράψων.

Με την παρ. 2 προστίθεται παρ. 15 στο άρθρο 30α του ν.

1264/1982, με την οποία προβλέπεται η εκλογή Οργάνων και

αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Ελληνικής

Αστυνομίας, από ενιαίο ψηψοδέλτιο, στο ΟΠΟΙΟ

συμπεριλαμβάνονται όλοι σι υποψήψιοι, αντί της δυνατότητας

των εκλογέων να ψηψίζουν υποψηψίους μόνο από έναν

συνδυασμό. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία εκλογής

καθίσταται ταχύτερη και απλούστερη και επιτυγχάνεται

αντικειμενική αντιπροσώπευση των εκλογέων. Παράλληλα,

θεσπίζονται σι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εψαρμογή της

εκλογής από ενιαίο ψηψοδέλτιο, ήτοι η δυνατότητα θέσης

αριθμού σταυρών από τον εκλογέα, ίσου με το ένα τρίτο (1/3) του

αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής

επιτροπής ή των αντιπροσώπων, η οτρογγυλοποίηση του εν λόγω

αριθμού σε περίπτωση κλάσματος, στον αμέσως προηγούμενο

ακέραιο και η κατά σειρά εκλογή των υποψηψίων που

συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως

ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του διοικητικού

συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων.

Επιπλέον, σε περίπτωση ισοψηψίας προβλέπεται κλήρωση. ‘Οσοι

δεν εκλέγονται θεωρούνται ειτιλαχόντες κατά τη σειρά των

ψήψων που έλαβαν και καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών

που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι η αξιολογούμενη ρύθμιση τυγχάνει

άμεσης εψαρμογής, ανεξαρτήτως τυχόν διαψορετικής ρύθμισης

του καταστατικού των οργανώσεων, και θεσπίζεται υποχρέωση

των συνδικαλιστικών οργανώσεων να προσαρμόσουν τα

καταστατικά τους σύμψωνα με τις ρυθμίσεις της Παρ. 2, σε

χρονική περίοδο ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2
Με την προτεινόμενη ρύθμιση συστήνεται θέση Συνδέσμου του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της

Ελλάδας στην Ε.Ε. για Θέματα ανάπτυξης δυνατοτήτων και

Προγραμμάτων στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης

Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Επιπλέον, προβλέπεται

εξουσιοδοτική διάταξη για τον ορισμό του Συνδέσμου και

καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει το εν λόγω

πρόσωπο. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό

Εθνικής Άμυνας να καθορίσει τις αρμοδιότητες του Συνδέσμου,

τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης, τη διάρκεια της θητείας του,

καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα καιπροβλέπεται και η σύμπραξη

του Υπουργού Οικονομικών ειδικώς για τον καθορισμό των

αποδοχών του Συνδέσμου.

11



Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης που υλοποιούνται από τις

εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού είναι

προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα

οποία αρχίζουν μετά την Ιόη Οκτωβρίου και λήγουν το αργότερο

την 30η Ιουνίου, με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας τους (υπ’

αρ. 11506/2.7.2018 απόψαση του Υπουργού Τουρισμού, Β’ 2705).

Ωστόσο, η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων απαιτεί

διοικητικές διαδικασίες οι οποίες οπωσδήποτε ξεκινούν πριν από

την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος και εκτείνονται

μετά τη λήξη του. Ενδεικτικά, απαιτούνται ενέργειες που

αψορούν στις δαπάνες του έργου, όπως πληρωμές ωρομίσθιου

εκπαιδευτικού προσωπικού, μισθωμάτων και προμηθευτών, η
συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή των δικαιούχων

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και πληθώρα

διοικητικών διαδικασιών για την προετοιμασία του

προγράμματος μετεκπαίδευσης που Θα ξεκινήσει την επόμενη

εκπαιδευτική χρονιά. Υπό το ψως των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο

να δίνεται πάγια η δυνατότητα στο ωρομίοθιο προσωπικό που

προσλαμβάνεται για τις ανάγκες των Τμημάτων της

Μετεκπαίδευσης να συμπληρώνει το σύνολο του χρονικού

διαστήματος για το οποίο έχει προσληψΘεί (οκτάμηνο), ήτοι και

πέραν της 3Οης Ιουνίου οπότε και λήγει το εκπαιδευτικό έτος.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίνεται παράταση και παρέχεται

επιπλέον εύλογος χρόνος, ώστε να καταστεί δυνατή η εργασία

των οστρακαλιευτικών και οπογγαλιευτικών σκαψών μέχρι το

πέρας της προβλεπόμενης μεταβατικής περιόδου. Η εν λόγω

περίοδος κρίνεται ικανή, προκειμένου να επιτρέψει τη λυσιτελή

αντιμετώπιση του ζητήματος που έχει προκύψει με την επάρκεια

των πτυχιούχων επιτηρητών που αποψοιτούν από τη Σχολή

Δυτών Καλύμνου καινα καταστείδυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση

της εργασίας τους, ενώ παράλληλα δίνεται επιπλέον χρόνος για

την απόκτηση των απαιτούμενων τυπικών προσόντων από τον

αναγκαίο αριθμό επιτηρητών. Στόχος είναι η άμεση επίλυση της

έλλειψης επάρκειας των επιτηρητών που είναι κάτοχοι πτυχίου

επιτηρητή της Σχολής Δυτών Καλύμνου, με την αντικατάοτασή

τους από κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς ψοίτηοης Σχολής Δυτών

Καλύμνου και, αν δεν υπάρχειτέτοιος, από κάτοχο άδειας δύτη ή
από μαθητευόμενο δύτη.

α



Δ. ‘ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Άλλο

Βελτίωση
Γιο ρ εχό μενων

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜ ΕΣΑ Αυξημένη αξιοπιστία
Χ Χ

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
Χ

διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ

Ο Μ ΛΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
Π Ε ΡΙΒΑΛΛΟ Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜ Ε ΣΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνοι)

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητπ / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Χ

Άρθρο 1: Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου κατά την Εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων των

συνδικαλιστικών οργανώσεων από κοινό και ενιαίο ψηψοδέλτιο και από την καταμέτρηση των ψήψων,

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αυξημένη αξιοπιστία και διαψάνεια των θεσμών, από την

απλοποίηοη της διαδικασίας εκλογής και από την αντικειμενικότερη αντιπροσώπευση, μέσω της δυνατότητας

επιλογής από τους εκλογείς περισσότερων υποψηψίων από ενιαίο πλέον ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 4: Επιτυγχάνεται η άμεση διευθέτηση της απρόσκοπτης συνέχισης της δραστηριοποίησης των

οστρακαλιευτικών σκαφών της χώρας.



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ.
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΙ-ΙΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπ ισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ συνεπειών
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ κινδύνων στους

στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

Δ Ι ΑΦΑΝ Ε ΙΛ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜ ΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή!
εξοπλισμός

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
τιιν εκτέλεσιι

Κόστος
συμμετοχής

Χ
στιι νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση:



Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοττοίηση

ΜΕίΩΣΗ

της ρύθμισης

_______________ _________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση

δ ιαδ ικασ ιν
διαχείρισης
κινδύνων

__________

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αττοτίμηση:

προκύπτουν κίνδυνοι από την αξιολοούμενη ρύθμιση.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτισλσγία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμσδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.



Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψε ίς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 1: Άρθρα 12 και 22 του Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
Αρθρο 1: Αρθρο 12 Χαρτη Θεμελιωδων Δικαιωματων

δίκαιο
της Ευρωπαικης Ενωσης.

Π (συμπεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

Δεν υψίσταται.
Κανονισμός

Π

Δεν υψίσταται.
Οδηγία

Π

Δεν υψίσταται.
Απόψαση

Π

26, Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

των Δικαιωμάτων του
, Αρθρσ 1: Αρθρο 11

Ανθρωπου

Άρθρο 1: Άρθρο 23 παρ. 4 της Οικουμενικής Διακήρυξης

‘ Δικαιωμάτων Ανθρώπου του Ο.Η.Ε..

Άρθρα 8 του Διεθνούς Συμψώνου για τα Οικονομικά,
Διεθνείς συμβάσεις Κοινωνικά και Μορψωτικά Δικαιώματα (ν. 1532/1985,

Α’ 45).

Άρθρο 22 Διεθνές Συμψώνου για τα Ατομικά και

Πολιτικά Δικαιώματα (ν. 2462/1997, Α’ 25).

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης



Δεν υψίσταται.Ανώτατο ή άλλο εθνικά

δικαστήριο

(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

(αναψέρατε)

28. Συναψής Ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

Π

Π

Δεν υψίσταται.

,
, Δεν υψίσταται.

Νομολογια Δικαστηριου

ΕΕ.

Νομολογία Ευρωπαϊκού Δεν υψίσταται.

Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή Δεν υψίσταται.

διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα



Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροιτοποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοιούμενης ρύμισης

Άρθρο Ι

1. Στην Παρ. Ι του άρθρου 30α του ν.

1264/1982 (Α’ 79) α) διαγράψονται σι λέξεις

«αυτός, όπως Ισχύει σήμερα», β) μετά το

άρθρο «0» προστίθεται η λέξη «παρών», γ)

Προστίθενται οι λέξεις «Το εδάψιο δεύτερο της

Παρ. 1 του άρθρου 11, το άρθρο 12», δ)

βελτιώνεται νομοτεχνικά η Παράθεση των

άρθρων και των παραγράψων και η παρ. 1 του

άρθρου 30α διαμορψώνεται ως εξής:

«1. 0 παρών νόμος, εκτός από την παρ. 3 του

άρθρου 1, τις παρ. Ι και 3 του άρθρου 7, το

εδάψιο δεύτερο της Παρ. 1 του άρθρου 11, το

άρθρο 12, τις παρ. 3 έως 10 του άρθρου 14, το

άρθρο 15, την παρ. 5 και τις παρ. 7 έως 9 του

άρθρου 16, το άρθρο 17, την παρ. Ι του

άρθρου 18, τα άρθρα 19 έως 22, τις παρ. 1 και

2 του άρθρου 23, τα άρθρα 24, 26, 27 και 30,

εψαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις

που προβλέπονται στις επόμενες

παραγράψους, και στους εν ενεργεία

αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της

Ελληνικής Αστυνομίας».

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 30α

1. Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα,

εκτός από τις διατάξεις των άρθρων Ι

παρ. 3, 7 παρ. Ι και 3, 14 παρ. 310, 15,

16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ. 1, 19-22,

23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30,

εψαρμόζεται ανάλογα, με τις Ειδικές

ρυθμίσεις που προβλέπονται στις

επόμενες παραγράψους του άρθρου

αυτού και στους εν ενεργεία

αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε

βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας.”

2. Για την εψαρμογή των διατάξεων

του παρόντος άρθρου, όπου στο νόμο

αυτόν χρησιμοποιούνται οι όροι

εργοδότης, “επιχείρηση” ή’
εκμετάλλευση’ νοείται το Δημόσιο και

όπου χρησιμοποιείται ο όρος

εργαζόμενοι νοούνται οι υπάλληλοι της

προηγούμενης παραγράψου. Ομοίως,

οπου γίνεται λόγος νια Εργατικό

Κέντρο, η μνεία δεν αψορά τους

υπαλλήλους της προηγούμενης

παραγράψου.

3. Με την επιψύλαξη της διάταξης του

άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, η



άσκηση των συνδικαλιστικών

δικαιωμάτων των αστυνομικών

υπαλλήλων δεν

επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που

προσδιορί.ζονται από τις

ιδιομορίες, την αποστολή και

ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και

υπερκομματικό χαρακτήρα της

Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Οι εν ενεργεία αστυνομικοί

υπάλληλοι επιτρέπεται να συοτήσουν:

α. Μία πρωτοβάθμια ένωση

αξιωματικών σε κάθε περιψέρεια

(ΟΤΑ.) και μία πρωτοβάθμια ένωση

αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι και το

βαθμό του ανθυιταστυνόμου σε κάθε

μία από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας

Αθηνών, Πειραιώς, Βορειοανατολικής

Αττικής, Νοτιοανατολικής Αττικής,

Δυτικής Απικής και Θεσσαλονίκης,

καθώς και σε κάθε Αστυνομική

Διεύθυνση νομού. Μέλη των

οργανώσεων αυτών μπορούν να είναι

μόνο οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε

Υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα στα

γεωγραψικά όρια της πιο πάνω

περιψέρειας ή των πιο πάνω

Διευθύνσεων Αστυνομίας ή

Αστυνομικών Διευθύνσεων,

αντιστοίχως. Οι αξιωματικοί δύνανται,

αντί της ένωσης αξιωματικών, να

γίνονται μέλη της ένωσης αστυνομικών

υπαλλήλων. Οι ανθυπαστυνόμοι

δύνανται αντί της ένωσης αστυνομικών



υπαλλήλων να γίνονται μέλη της

ένωσης αξιωματικών.

β. Μία ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων

συνδ ικαλιοτικών Οργανώσεων

αστυνομικών υπαλλήλων και μία

ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων

συνδικαλιστικών Οργανώσεων

αξιωματικών, ως δευτεροβάθμιες

συνδικαλιστικές οργανώσεις.

γ. Μία τριτοβάθμια συνδικαλιστική

Οργάνωση (συνομοσπονδία), την οποία

απαρτίζουν οι δύο παραπάνω

ομοσπονδίες και στην οποία

εκπροσωπούνται με

αριθμό αντιπροσώπων, που

καθορίζεται με το καταστατικό της. Η

διάταξη

του τρίτου εδαψίου της παρ, 3 του

άρθρου 9 του παρόντος νόμου δεν έχει

εψαρμογή για την εκπροσώπηση των

ανωτέρω ομοσπονδιών στην

τριτοβάθμια

οργάνωση.

5. Κάθε αστυνομικός δικαιούται να

είναι μέλος μόνο της πρωτοβάθμιας

συνδικαλιστικής οργάνωσης της

Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης

Αστυνομίας ή της περιψέρειας της

παραγράψου 4 όπου υπηρετεί. Ο

αστυνομικός που υπηρετεί σε Υπηρεσία

της οποίας η τοπική αρμοδιότητα

εκτείνεται σε περισσότερες

Αστυνομικές Διευθύνσεις ή

Διευθύνσεις Αστυνομίας ή περιψέρειες,



μπορεί να εγγράψεται ως μέλος στην

ένωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή

Διεύθυνσης Αστυνομίας ή της

περιψέρειας, όπου έχει την έδρα της η

Υπηρεσία του χωρίς να λαμβάνεται

υπόψη η ιεραρχική υπαγωγή της

Υπηρεσίας του. Αν αστυνομικός

εγγραψεί και σε δεύτερη

συνδικαλιστική Οργάνωση διαγράψεται

υποχρεωτικά από την πρώτη. Σε

περίπτωση μετάθεσης σε άλλη

Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση

Αστυνομίας ή σε άλλη περιψέρεια ο

αστυνομικός διαγράψεται υποχρεωτικά

από τη συνδικαλιοτική οργάνωση, της

οποίας ήταν μέλος και δικαιούται να

εγγραψεί στη συνδικαλιστική

οργάνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης

ή Διεύθυνση Αστυνομίας ή περιψέρειας

στην οποία μετατίθεται. Η υποχρέωση

διαγραψής δεν ισχύει αν η μετάθεση

έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή

μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο

διαρκεί αυτή.

6. Οι εισψορές των μελών

παρακρατούνται από τη διαχείριση

χρηματικού

της υπηρεσίας από την οποία

πληρώνονται και αποδίδονται στις

συνδικαλιστικές οργανώσεις του

παρόντος άρθρου, σύμψωνα με τις

καταστάσεις μελών που υποβάλλονται

από αυτές.

21



7. Από την παρούσα δύναμη κάθε

υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να

απουσιάζει, για συμμετοχή σε

συνελεύσεις των συνδικαλιστικών

οργανώσεών

τους, ποσοστό μεγαλύτερο του 113 των

αξιωματικών καιτου 1/4των

κατώτερων υπαλλήλων και με την

προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι

ανάγκες

της υπηρεσίας, κατά την αιτιολογημένη

κρίση του διοικητή της μονάδας.

Αν τα μέλη που επιθυμούν να

συμμετάσχουν σε συνέλευση

ξεπερνούν τα

παραπάνω ποσοστά, διενεργείται

κλήρωση μεταξύ τους με τρόπο που

ορίζεται στο καταστατικό της οικείας

συνδ ικαλιστικής οργάνωσης

8. Στον πρόεδρο και στο γενικό

γραμματέα κάθε συνδ ικαλιστικής

οργάνωσης των αστυνομικών

ύπαλλήλων παρέχονται, για την

εκπλήρωση των

συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων,

ειδικές άδειες απουσίας έως τέσσερις

(4) ημέρες. Το μήνα κατ’ ανώτατο όριο.

Στους αντιπροσώπους της

ομοσπονδίας παρέχεται άδεια

απουσίας καθόλη τη διάρκεια των

συνεδρίων

στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν

δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις



(4) ημέρες κατ’ έτος. Οι δικαιούμενοι

άδειας υποχρεούνται να

ενημερώνουν για τη τουλάχιστον

διοικητή της υπηρεσίας τους, πριν δύο

(2) ημέρες.

Τα παραπάνω πρόσωπα με βαθμό

μέχρι και Αστυνομικού Υποδιευθυντή

δεν

μετατίθενται, όσο διαρκεί η θητεία

τους, εκτός της περιοχής μετάθεσης,

στην οποία υπηρετούν, αν δεν το

ζητήσουν οι ίδιοι ή δεν κριθεί τούτο

αναγκαίο λόγω προαγωγής, άσκησης

ττειθαρχικής δίωξης για πειθαρχικό

παράπτωμα, για το οποίο προβλέπεται

από τις οικείες διατάξεις ανώτερη

πειθαρχική ποινή ή θέσης τους σε

κατάσταση δ ιαθεσιμότητας για λόγου ς

πειθαρχίας’.

9. Η εκλογή των οργάνων και

αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών

οργανώσεων γίνεται από ενιαίο

ψηψοδέλτιο, στο οποίο

συμπεριλαμβάνονται όλοι οι

υποψήψιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί να

θέσει αριθμό οταυρών ίσο με

το 113 του αριθμού των εδρών του

διοικητικού συμβουλίου ή τής

ελεγκτικής επιτροπής ή των

αντιπροσώπων. Σε περίπτωση

κλάσματος, ο

επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών

στρογγυλοποιείται στον αμέσως

προηγούμενο



ακέραιο. εκλέγονται κατά σειρά σι

υποψήψιοι που συγκέντρωσαν τους

περισσότερους σταυρσύς προτίμησης,

έως ότου συμπληρωθεί σ αριθμός των

εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή

της ελεγκτικής επιτροπής ή των

αντιπροσώπων).

10. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις

των αστυνομικών υπαλλήλων, καθώς

καιτα μέλη τους, δεν επιτρέπεται ιδίως:

α. Να συμμετέχουν σε απεργίες,

καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις

πολιτικών ή συνδ ικαλιστικών ψορέων ή

πολιτικών προσώπων ή να ασκούν

προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών.

Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι

πολιτιστικές εκδηλώσεις των

συνδικαλιοτικών ψορέων.

β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη

άλλων επαγγελματικών

συνδικαλιοτικών οργανώσεων, εκτός

των Διεθνών Αστυνομικών

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ή να

εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους.

γ. Να αναμειγνύονται με

οποιονδήποτε τρόπο σε Θέματα

διο[κησής των

Υπηρεσιών.

11. Οργανώσεις αστυνομικών

υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας,

που

21/



έχουν ήδη συσταθεί, οψείλουν να

προσαρμόσουν τα καταστατικά τους

στις

ρυθμίσεις των παραπάνω διατάξεων

και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από

τα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε δύο (2)

μήνες από την έναρξη ισχύος του

νόμου αυτού. Οι οργανώσεις αυτές,

καθώς και όσες ιδρυθούν βάσει του

νόμου αυτού, οψείλουν να

ιτροκηρύξουν Εκλογές για την ανάδειξη

των

οργάνων τους όχι νωρίτερα από

τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερα από

έξι (6) μήνες από την έγκριση του

καταστατικού τους. Μόνο οι ενώσεις

αστυνομικών, που συνιστώνται και

λειτουργούν σύμψωνα με τις διατάξεις

του παρόντος άρθρου, εκπροσωπούν

τα συμψέροντα των αστυνομικών.

12. Αστυνομικοί, που ως μέλη

διοικητικού συμβουλίου αστυνομικών

οργανώσεων, τιμωρήθηκαν πειθαρχικά

για παραπτώματα που ειχαν άμεση

σχέση με τη συνδικαλιστική τους

δράση, δικαιούνται, εψόσον είναι στην

ενέργεια, να ζητήσουν την

επανεξέταση. Των τιειθαρχικών τους

υποθέσεων,

υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην

Υπηρεσία τους εντός ανατρεπτικής

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από

τη δημοσίευση του παρόντος. Οι



αιτήσεις εξετάζονται από τα αρμόδια

όργανα, τα οποία επέβαλαν τις

ιτειθαρχικές ποινές”.

13. λοτυνομικοί που ως μέλη

Διοικητικών Συμβουλίων αστυνομικών

οργανώσεων αποτάχθηκαν για

πειθαρχικά ιταραπτώματα που είχαν

άμεση σχέση με τη συνδικαλιστική τους

δράση, δικαιούνται να ζητήσουν

επανεξέταση των πειθαρχικών τους

υποθέσεων, υποβάλλοντας σχετική

αίτηση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας

τριάντα (30) ημερών από τη

δημοσίευση του παρόντος. Οι αιτήσεις

εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα, τα

οποία επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές.

Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των

αστυνομικών που επανέρχονται στην

ενέργεια κατ εψαρμογή των ανωτέρω

διατάξεων λογίζεται ως χρόνος

πραγματικής υπηρεσίας, χωρίς να

δικαιούνται αναδρομικές αποδοχές ή

αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία.’

14. Οι συνοριακοί ψύλακες και ειδικοί

ψρουροί που εντάχθηκαν στο

αστυνομικό προσωπικό, σύμψωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.

3686/2008 (ΦΕΚ 158

Α’) επιτρέπεται να μετέχουν είτε στις

πρωτοβάθμιες ενώσεις συνοριακών

ψυλάκων ή ειδικών ψρουρών,

αντιστοίχως είτε στις οικείες ενώσεις

αστυνομικών υπαλλήλων. Οι

πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις



Άρθρο 2

συνοριακών ψυλάκων και ειδικών

ρουρών επιτρέπεταινα είναι μέλη είτε

της ομοσπονδίας των πρωτοβάθμιων

συνδικαλιστικών ενώσεων συνοριακών

ψυλάκων ή ειδικών ψρουρών

αντιστοίχως είτε της ομοσπονδίας των

ιτρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών

ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων.

Στο άρθρο 5 του ν. 2292/1995 (Α’ 35)

προστίθεται παρ. 19Α ως εξής:

«19Α. Συστήνεται Θέση Συνδέσμου του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Μόνιμη

Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή

‘Ενωση (ΜΑ/ΕΕ) για Θέματα ανάπτυξης

δυνατοτήτων και προγραμμάτων στο πλαίσιο

της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας της

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (ΡΘΓΠΊΠ8Π υυΓει1

ςοορεΓιοπ [ΡΕ5Ο]), ο οποίος υπάγεται

απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ως

Σύνδεσμος ορίζεται με απόψαση του

Υπουργού Εθνικής Άμυνας πρόσωπο με

εμπειρία στα Θέματατου πρώτου εδα[ου. Με

απόψαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες του

Συνδέσμου, η διαδικασία πλήρωσης της

θέσης, η διάρκεια της θητείας του, καθώς και

κάθε ειδικότερο Θέμα που αιορά στην

εψαρμογή της παρούσας. Ειδικώς ως προς τον

καθορισμό των αποδοχών του Συνδέσμου

στην απόφαση του προηγούμενου εδαψίσυ

συμπράπει και ο Υπουργός Οικονομικών.».

«Αρθρο 5

Γενικές αρμοδιότητες

1. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι

υπεύθυνος έναντι της Κυβέρνησης

για τη διοίκηση και τον έλεγχο των

Ενόπλων Δυνάμεων, προς υλοποίηση

της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας που

χαράσσει η Κυβέρνηση.

2. Προίσταται του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας καιτων Ενόπλων Δυνάμεων και

έχει όλες τις αρμοδιότητες του

παρόντος νόμου, καθώς και αυτές που

προβλέπονται από τις κείμενες

διατάξεις.

3. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,

σύμψωνα με την Πολιτική Εθνικής

‘Αμυνας, που εκάστοτε διαμορψώνεται

από το ΚΥ.ΣΕ.Α., τις κατευθύνσεις

της Κυβέρνησης και τις εισηγήσεις των

Σ.Α.Μ. και Σ.Α.Γ.Ε.:

α. Εγκρίνει την Εθνική Στρατιωτική

Στρατηγική, τη Στρατιωτική

Αξιολόγηση της Κατάστασης και τις

Κατευθύνσεις της Αμυντικής Σχεδίασης,



που καθορίζουν τους στόχους Εθνικής

‘Αμυνας.

β. Εισηγείται στο Κυβερνητικό

Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας

(ΚΥ.ΣΕ.Α.) τη δομή διοίκησης και τη

μελλοντική δομή δυνάμεων.

γ. Αποψασίζει για τη δομή και

οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων και

των οργανικών θέσεων των μόνιμων

στρατιωτικών και των πολιτικών

δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας, προκαλώντας

αποψάσεις του

ΚΥ.ΣΕ.Α. ή κοινές αποψάσεις υπουργών

ή άλλες διοικητικές πράξεις, όπως οι

κείμενες διατάξεις ορίζουν, για την

επίτευξη επιχειρησιακής

αποτελεσματικότητας, με βάση τα

κριτήρια κόστους -

αποτελεσματικότητας, καθώς και

καταπολέμησης της γραψειοκρατίας

και του συγκεντρωτισμού.

δ. Εισηγείται στο ΚΥ.ΣΕ.Α. τη

μακροπρόθεσμη σχεδίαση καιτο

μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό

εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων

και υποβάλλει σχετική έκθεση

καταλληλότητας και εκτίμησης του

εναπομένοντος κινδύνου.

ε. Αποψασίζει τις απαιτούμενες

ετήσιες αναπροσαρμογές του

εγκεκριμένου μεσοπρόθεσμου

προγραμματισμού, μέσα στα πλαίσια

του ύψους των πιστώσεων που



διατίθενται κάθε ψορά και ελέγχει την

υλοποίησή του.

στ. Αποψασίζει για την Κατανομή της

οροψής προσωπικού και των

πιστώσεων στους Κλάδους των

Ενόπλων Δυνάμεων, στο ΓΕΕΘΑ. και

στις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας.

ζ. Αποψαοίζει για τη συγκρότηση,

ανασυγκρότηση και διάλυση Μονάδων

των Κλάδων των ΕΔ και διακλαδικών

Μονάδων, μετά από εισήγηση του

οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου ή του

ΓΕΕΘΑ καιγνωμάτευση του Συμβουλίου

Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ).

η. Αποψασίζει για Θέματα

επιστημονικής, τεχνολογικής έρευνας

και ερευνητικών κέντρων των Ενόπλων

Δυνάμεων.

8. Εγκρίνει προγράμματα ερευνών

ανάπτυξης και αμυντικής Παραγωγής

προκαλεί αποψάσεις του Υπουργικού

Συμβουλίου ή κοινές αποψάσεις

υπουργών ή εισηγείται στη Βουλή

νομοθετική ρύθμιση των αντίστοιχων

Θεμάτων.

ι. Κατευθύνει και συντονίζει, σύμψωνα

με τις υψιστάμενες διατάξεις

και αποψάοεις του ΚΥ.ΣΕ.Α., τις

ενέργειες των λοιπών Κρατικών

Οργανισμών και Υπηρεσιών για τη

συμβολή τους στην Εθνική Άμυνα και

για την αξιοποίηση του εθνικού

δυναμικού. Παρέχει Επίσης σε

7ί9



συνεννόηση με τους συναρμόδιους

υπουργούς τις γενικές κατευθύνσεις για

την προπαρασκευή και επεξεργασία της

Πολιτικής Σχεδίασης ‘Εκτακτης Ανάγκης

στις παραπάνω Υπηρεσίες και

Οργανισμούς.

ια. Παρέχει γενικές κατευθύνσεις

στους Αρχηγούς των Γενικών

Επιτελείων Εθνικής Άμυνας και Κλάδων

για την κατάρτιση του τακτικού

προϋπολογισμού, του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων και την

οικονομική πολιτική του Υπουργείου,

έχει δε την ανώτατη εποπτεία για τη

χρησιμοποίηση των πιστώσεων που

διατίθενται με τον προϋπολογισμό,

καθώς και για τα μέσα υποστήριξης των

Ενόπλων Δυνάμεων που διατίθενται με

ειδικά προγράμματα και πηγές.

ιβ. Ασκεί τις οικονομικές

αρμοδιότητες, όπως αυτές

προβλέπονται από την κείμενη

νομοθεσία, στο χώρο των Ενόπλων

Δυνάμεων και στα νομικά Πρόσωπα

δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που

εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής

Άμυνας.

ιγ. Αποφασίζει για θέματα υποδομής,

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ιδ. Εισηγείται στο ΚΥ.ΣΕ.Α. την

πολιτική για ανάπτυξη και

εκσυγχρονισμό της αμυντικής

βιομηχανίας.



ιε. Εισηγείται στο ΚΥ.ΣΕ.Α. την

πολιτική αντισταθμιστικών

ωψελημάτων σε συνεργασία με

συναρμόδια Υπουργεία και την

εψαρμόζει, μετά την έγκρισή της, σε ό,τι

αψορά το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.

ιστ. Συντονίζει και εγκρίνει

προγράμματα προμηθειών των

Ενόπλων Δυνάμεων, ελέγχει συμβάσεις

προμηθειών και αποψασίζει για Θέματα

κωδικοποίησης και Τυποποίησης

υλικών, σύμψωνα με την κείμενη

νομοθεσία.

ιζ. Υποβάλλει στη Βουλή για ενημέρωση

ετήσια έκθεση για τις κυριότερες

δραστηριότητες των Ενόπλων

Δυνάμεων, τα κύρια εξοπλιστικά

Προγράμματα, τις αμυντικές δαπάνες

κα τις προοπτικές.

ιη. Καθορίζει την πολιτική σε θέματα

εκπαίδευσης, τοποθετήσεων και

μεταθέσεων του στρατιωτικού και

πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας.

ιθ. Εισηγείται και εφαρμόζει τη

νομοθεσία τη σχετική με τα

στρατολογικά Θέματα, τους ανάπηρους

πολέμου και ειρηνικής περιόδου,

θύματα πολέμου, έψεδρους πολεμιστές

και αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης.

4. 0 Υπουργός Εθνικής Άμυνας

παραγγέλλει ποινική δίωξη, σύμψωνα

με τα καθοριζόμενα στο Στρατιωτικό

Ποινικό Κώδικα.



5. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του

Σ.Α Γ.Ε., εάν Το κρίνει σκόπιμο,

Οπότε και προεδρεύει σε αυτό.

6. Σε συνεννόηση με τους αρμόδιους

υπουργούς, ο Υπουργός Εθνικής

Άμυνας παρέχει τις γενικές

κατευθύνσεις για την προπαρασκευή

και επεξεργασία των Γενικών Σχεδίων

Άμυνας στα παρακάτω Σώματα και

Υπηρεσίες.

α. Τα Σώματα Ασψαλείας: Ελληνική

Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και Πυροσβεοτικό

Σώμα (Π.Σ.).

β. Το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.).

γ. Την Εθνική Υπηρεσία Πληροψοριών

(Ε.Υ.Π.).

δ. Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

(Υ.Π.Α.).

7. Καθορίζει την πολιτική του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όσον

αψορά διεθνείς οργανισμούς και

ενώσεις. Επεξεργάζεται, μέσω της

νομικής υπηρεσίας του Επιτελείου του,

τις διεθνείς συμβάσεις, συνθήκες και

συμψωνίες αρμοδιότητας του

Υπουργείου και τις συνυπογράψει σε

συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία.

8. Συντονίζει, μέσω της νομικής

υπηρεσίας του Επιτελείου του, τα

νομοθετικά μέτρα που αψορούν τους

Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

9. Υλοποιεί τις αποψάσεις της

Κυβέρνησης για τη συμμετοχή

προσωπικού ή μονάδων των Ενόπλων



Δυνάμεων σε αποστολές εκτός

ελληνικής επικράτειας, που απορρέουν

από υποχρεώσεις προς συμμαχικούς ή

διεθνείς Οργανισμούς και καθορίζει την

αποστολή και υπαγωγή τους.

10. Καθορίζει την πολιτική συμμετοχής

εθνικών δυνάμεων σε ασκήσεις

συμμαχικές ή στα πλαίσια διακρατικών

συ μωνιών.

11. Αποαοίζει για τις αλλαγές στην

υπαγωγή των εθνικών δυνάμεων, που

απορρέουν από συμμαχικές

υποχρεώσεις, στα πλαίσια της

πολιτικής που καθορίζεται κάθε ψορά

από το ΚΥ.ΣΕ.Α..

12. Καθορίζει την πολιτική για Θέματα

περιβάλλοντος, κοινωνικών και

αθλητικών δραστηριοτήτων των

Ενόπλων Δυνάμεων, σύμψωνα και με τη

γενικότερη κυβερνητική πολιτική.

13. Αποψασίζει για την υγειονομική

πολιτική στο χώρο των Ενόπλων

Δυνάμεων.

14. ΚαΘορίζει την πολιτική του

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την

ανάπτυξη και εκμετάλλευση του

επικοινωνιακού δυναμικού της Χώρας,

με σκοπό την υποστήριξη της

αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, σε

συνεργασία με τον Υπουργό

Μεταψορών και Επικοινωνιών.

15. Με κοινή απόψαση των Υπουργών

Εθνικής Άμυνας και Μεταψορών και



Επικοινωνιών συντονίζονται θέματα

κοινού ενδιαψέροντος του Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας και της Υπηρεσίας

Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Ο

Υπουργός Εθνικής Άμυνας εκψέρει

γνώμη (μέσω του Α/Γ.Ε.Α.), για Θέματα

της Υ.Π.Α. του Υπουργείου Μεταψορών

και Επικοινωνιών, τα οποία

αναψέρονται στη χορήγηση άδειας

διέλευσης και προσγείωσης πολιτικών

αεροσκαψών, που δεν καλύπτονται από

τις ισχύουσες συμβάσεις ή άδειες.

Προουπογράψει νομοσχέδια και

διατάγματα που αναψέρονται σε

κανονισμούς ελέγχου εναέριας

κυ κλοψορίας.

16. Για έργα που επηρεάζουν την Εθνική

Άμυνα, με κοινή απόψαση των

Υπουργών Εθνικής Άμυνας και των

αρμόδιων καθ ύλην υπουργών,

ρυθμίζονται Θέματα συντονισμού για

την κατασκευή, επισκευή ή επέκταση

λιμένων, οδικών αξόνων, γεψυρών,

αεροδρομίων και εγκαταστάσεων

ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων. 16. 0

συντονισμός γίνεται μέσω του ΓΕΕΘΑ

μετά από εισήγηση των αρμόδιων

ψορέων των Γενικών Επιτελείων των

Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

17. Με κανονισμούς που εκδίδονται

από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και

κυρώνονται με προεδρικό διάταγμα,

μετά από εισηγήσεις των Αρχηγών των

Γενικών Ετιιτελείων των Κλάδων των



Ενόπλων Δυνάμεων προς τον Αρχηγό

ΓΕΕΘΑ και αυτού προς τον Υπουργό,

ρυθμίζονται τα παρακάτω Θέματα:

α. Η άσκηση της διοίκησης και σι

επιβαλλόμενες στου ς στρατιωτικούς

υποχρεώσεις για την εκτέλεση του

καθήκοντός τους κατά τον προσήκοντα

τρόπο.

β. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των

στρατιωτικών και οι αντίστοιχες

πειθαρχικές κυρώσεις, η πειθαρχική

δικαιοδοσία κάθε βαθμού, μέσα στα

όρια τα οποία τίθενται από τους

στρατιωτικούς κανονισμούς, καθώς και

ο τρόπος έκτισης των πειθαρχικών

ποινών.

γ. Οι διοικητικές κυρώσεις ειδικά για

τους στρατιωτικούς που απουσιάζουν

αυθαίρετα και ο τρόπος πρόληψης και

καταστολής της αυθαίρετης απουσίας

τους.

δ. Η συγκρότηση, λειτουργία και

δικαιοδοσία των Πειθαρχικών

Συμβουλίων Κληρωτών Οπλιτών.

ε. Η διαδικασία απονομής ηθικών

αμο ιβών, υποβολής παραπόνων, καθώς

και τα Θέματα αδειών και νοσηλείας

των υπηρετούντων στις ‘Ενοπλες

Δυνάμεις.

στ. Τα ειδικά καθήκοντα των

στρατιωτικών εκτός στρατιωτικών

εγκαταστάσεων, οι σχέσεις τους προς

άλλες διοικητικές αρχές και ιδίως προς

τα Σώματα Ασ4αλείας και τα



καθήκοντά τους στην περιοχή

πρσκάλυψης για την εκτέλεση της

αποστολής Τους.

ζ. Θέματα που ανάγονται στην

εσωτερική λειτουργία των

στρατιωτικών δικαστηρίων και

δικαστικών γραψείων, καθώς και στις

στρατιωτικές ψυλακές.

η. Γενικά κάθε λεπτομέρεια που αψορά

στην εψαρμογή του παρόντος νόμου

και των σχετικών με τις Ενοπλες

Δυνάμεις νόμων.

18. Με κανονισμούς που εκδίδονται

από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,

μετά από γνώμη των Υπουργών

Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής

Ναυτιλιάς και κυρώνονται με

προεδρικά διατάγματα, ρυθμίζονται τα

θέματα της εξωτερικής υπηρεσίας των

στρατευμάτων.

19. Οι Θέσεις στις Ελληνικές Πρεσβείες

των Ακολούθων Άμυνας, των

Στρατιωτικών, Ναυτικών και

Αεροπορικών Ακολούθων, των Βοηθών

Ακολούθων, καθώς και οι λοιπές Θέσεις

στρατιωτικού και πολιτικού

προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής

‘Αμυνας στο εξωτερικό, καθορίζονται

με κοινές αποψάσεις των Υπουργών

Εθνικής ‘Αμυνας, Εξωτερικών και

Οικονομικών, που εκδίδονται με

πρόταση του Α/ΓΕΕΘΑ, και ύστερα

από γνωμάτευση του ΣΑΓΕ. Ο

κανονισμός Ελλήνων Ακολούθων



(Αμυνας, Στρατού Ξη ράς, Ναυτικού,

Αεροπορίας) ρυθμίζει όλα τα Θέματα

που αψορούν την υπαγωγή και το

καθεστώς των Ελλήνων Ακολούθων στο

εξωτερικό με σκοπό τη συντονισμένη

και αποδοτική εκτέλεση της αποστολής

τους. Κυρώνεται με κοινή απόψαση των

Υπουργών Εθνικής Άμυνας και

Εξωτερικών, ύστερα από πρόταση του

ΣΑΓΕ. Αυτή δεν δημοσιεύεται στην

Εψημερίδατης Κυβερνήσεως.

20. Με κοινή απόψαση του Προέδρου

της Κυβέρνησης και του Υπουργού

Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται

στην εψημερίδα της κυβερνήσεως,

μπορούν να ανατίθενται αρμοδιότητες

του παρόντος νόμου, όπως και άλλες, οι

οποίες προβλέπονται από τις κείμενες

διατάξεις, στον Υψυπουργό ή

Υψυπουργούς Εθνικής Άμυνας. Επίσης ο

Υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόψασή

του, που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα

της Κυβερνήσεως, μπορεί να

μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον

Α/ΓΕΕΘΑ. καιτους Αρχηγούς Γενικών

Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων

Δυνάμεων, καθώς και στα υψιοτάμενα

τους κλιμάκια. Σε ό,τι αψορά στη

μεταβίβαση των οικονομικών

αρμοδιοτήτων έχει εψαρμογή ο ειδικός

νόμος περί Οικονομικής Μέριμνας και

Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

21. Με κοινές αποψάσεις του Υπουργού

Εθνικής Άμυνας και του κατά



περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που

δημοσιεύονται στην εψημερίδα της

κυβερνήσεως, μπορούν να

συγκροτούνται στο Υπουργείο Εθνικής

Άμυνας επιστημονικές επιτροπές και

ομάδες εργασίας συμβουλευτικού

χαρακτήρα. Με τις αποψάσεις αυτές

καθορίζεται η συγκρότηση, αποστολή,

λειτουργία και η συνεργασία τους με

Α.Ε.Ι., κρατικούς ή άλλους ψορείς,

καθώς και Θέματα αποζημιώσεων.

22. Με προεδρικό διάταγμα, που

εκδίδεται μετά από πρόταση του

Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορούν να

ιδρύονται ινστιτούτα ως Ν.Π.Ι.Δ.,

επιχορηγούμενα από το Υπουργείο

Εθνικής Άμυνας, με σκοπό την παροχή

αποκλειστικά στον Υ.ΕΘ.Α. απόψεων ή

γνωμών σε θέματα αμυντικής πολιτικής

και εξοπλισμών. Η διοίκηση, η

διάρθρωση και κάθε άλλο θέμα σχετικό

με τη λειτουργία τους καθορίζονται με

αποψάσεις του Υπουργού Εθνικής

Άμυνας.

23. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας,

απάντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο

οριζόμενος από αυτόν Υψυπουργός,

εκτός εάν έχει ορισθεί αντικαταστάτης

του.

24. 0 Υπουργός Εθνικής Άμυνας

ρυθμίζει με απόψαση του Θέματα που

αψορούν τη μέριμνα κατηγοριών

στρατιωτικού προσωπικού που

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα



κοινωνικά 7τροβλήματα. Παρέχει

κατευθύνσεις στους Αρχηγούς των

Επιτελείων για την έκδοση διακλαδικών

Γενικών Διαταγών, με τις οποίες

ρυθμίζονται τα Θέματα αυτά,

καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης

των στελεχών στις κατηγορίες αυτές και

τα ευεργετικά διοικητικά μέτρα που

λαμβάνονται, καθώς και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια. Η υπαγωγή των

στελεχών στις παραπάνω ρυθμίσεις Θα

γίνεται με απόφαση του οικείου

Επιτελείου. Κατά της μη υπαγωγής το

στέλεχος δύναται να προσψύγει. Η

προσψυγή αυτή εξετάζεται από

Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών

Προβλημάτων, η οποία συγκροτείται με

απόψαση του Υπουργού Εθνικής

Άμυνας. Με την ίδια απόψαση

καθορίζονται οι αρμοδιότητες της

Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια.

25. Με απόψαση του Υπουργού Εθνικής

Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από

εισήγηση του οικείου Ανώτατου

Συμβουλίου ή του Γενικού Επιτελείου

Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και

γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών

Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) καθορίζονται

οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες των

Ενόπλων Δυνάμεων που λειτουργούν

σε δωδεκάωρη και εικοσιτετράωρη

βάση.>)

Άρθρο 4 Άρθρο Ι



Το Πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου Ι του

π.δ. 33/2018 (Α’ 66) τροποποιείται ως προς την

προθεσμία και η παρ. 4 διαμσρψώνεται ως

εξής:

«4. Από την Ιη Οκτωβρίου 2018 μέχρι την 31η

Οκτωβρίου 2023, ο επιτηρητής της παρ. 2

μπορεί να αντικαθίσταται από κάτοχο

βεβαίωσης επιτυχούς ψοίτησης της Σχολής

Δυτών Καλύμνου και, αν δεν υπάρχει τέτοιος,

από κάτοχο άδειας δύτη ή από μαθητευόμενο

δύτη. Οιδιατάξειςτου προηγούμενου εδαψίου

ισχύουν και εψαρμόζονται αναλόγως και ‘για

τα σπογγαλιευτικά σκάψη».

1. Η σύνθεση πληρώματος των

οστρακαλιευτικών σκαψών που

αλιεύουν εντός των ελληνικών χωρικών

υδάτων καθορίζεται σύμψωνα με το

π.δ. 16/2004 «Περί οργανικής σύνθεσης

πληρώματος αλιευτικών πλοίων που

εκτελούν πλόες εσωτερικού» (Α’ 9),

όπως κάθε ψορά ιοχύει.

2. Στα οοτρακαλιευτικά σκάψη που

δραστηριοποιούνται σε υποβρύχια

αλιεία προς συλλογή οοτράκων από

δύτη, χρησιμοποιώντας μόνιμο

σύστημα παροχής αέρα

(αεροσυμπιεστή) τοποθετημένο στο

σκάψος (καταδυτική μηχανή) και τα

οποία αλιεύουν σε βάθος Θάλασσας

μέχρι ΙΟ μέτρα, επιπλέον της σύνθεσης

πληρώματος της παραγράψου 1,

εργάζονται ένας (01) δύτης και ένας

(01) επιτηρητής (κολαουζιέρης). Ο

προβλεπόμενος επιτηρητής μπορεί να

παραλείπεται στην περίπτωση που

οποιοδήποτε μέλος πληρώματος και

λοιπού προσωπικού εκτός του δύτη

είναι και κάτοχος πτυχίου επιτη ρητή.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται από τον

κυβερνήτη εγγραψή στο ημερολόγιο

γεψύρας του σκάψους ότι το

συγκεκριμένο μέλος εκτελεί και τα

καθήκοντα του επιτηρητή. Ως

επιτηρητής Θεωρείται ο κάτοχος



πτυχίου Επιτηρητού Σχολής Δυτών

Καλύμνου.

3. Ως δύτης Θεωρείται ο κάτοχος

άδειας δύτη του άρθρου 3 του Γενικού

Κανονισμού Λιμένα (Γ.Κ.Λ.) 10 που

εγκρίθηκε με την αριθμ.

3131.1/20/1995 υπουργική απόψαση

(Β’ 978), όπως ισχύει ή ο κάτοχος

άδειας δύτη της Σχολής Δυτών

Καλύμνου.

«4. Από την Ιη Οκτωβρίου 2018 μέχρι

την 31η Οκτωβρίου 2021, ο επιτηρητής

της παραγράψου 2 μπορεί να

αντικαθίσταται από κάτοχο βεβαίωσης

επιτυχούς ψοίτησης της Σχολής Δυτών

Καλύμνου και, αν δεν υπάρχει τέτοιος,

από κάτοχο άδειας δύτη ή από

μαθητευόμενο δύτη. Οι διατάξεις του

προηγούμενου εδαψίου ισχύουν και

εψαρμόζονται αναλόγως και για τα

σπογγαλιευτικά οκάψη.»

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης που
Καταρουμενες διαταξεις

προόλέπουν καταρηση
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Αριθμ. 310 / 9 / 2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

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

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου,
ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την
απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις
στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

Ι. Ρυθμίζονται Θέματα σχετικά με την άσκηση των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων των εν ενεργεία αστυνομικών υπαλλήλων κάθε βαθμού της
Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 30Α του ν.1264/1982) και ειδικότερα:

α. Ορίζεται ότι, η εκλογή των Οργάνων και των αντιπροσώπων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων των ανωτέρω υπαλλήλων, γίνεται από ενιαίο
ψηφοδέλτιο, στο Οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι.

β. Καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας της ψηφοφορίας και εκλογής των
υποψηφίων.

γ. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι
προαναφερόμενες οργανώσεις υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα
καταστατικά τους σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, εντός της
οριζόμενης προθεσμίας.

2. Συμπληρώνονται σι διατάξεις του ν.2292/1995, που αναφέρονται στις
αρμοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα προβλέπονται
τα εξής:

α. Συστήνεται θέση Συνδέσμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση (ΜΑ/ΕΕ) για
Θέματα ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων στο πλαίσιο της Μόνιμης
Διαρθρωμένης Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (ΡΕ5ίΟ), ο οποίος
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και ορίζεται με απόφαση
αυτού.

Ι



β. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες
του Συνδέσμου, η διαδικασία πλήρωσης της θέσης, η διάρκεια της θητείας του
και κάθε ειδικότερο Θέμα, ενώ σι αποδοχές αυτού, καθορίζονται με κ.υ.α.

3. Παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις,
συμβάσεων διοικητικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το
οποίο προσλαμ βάνεται δυνάμει Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για
χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, προς κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων
Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, έως τη συμπλήρωση του χρόνου
λήξης της σύμβασης, ακόμη και μετά το πέρας της 3Οης Ιουνίου, ήτοι την
ημερομηνία λήξης του εκπαιδευτικού έτους για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης.

4. Παρατείνεται, μέχρι την 3Γ.1Ο.2023 (λήγει την 3Γ.ΙΟ.2021), η
δυνατότητα αντικατάστασης του επιτη ρητή στα οστρακαλιευτικά και
σπογγαλιευτικά σκάφη, που δραστηριοποιούνται σε υποβρύχια αλιεία, από
κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης της Σχολής Δυτών Καλύμνου ή από
κάτοχο άδειας δύτη ή από μαθητευόμενο δύτη.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται επί του κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Ετήσια δαπάνη ύψους 250 χιλ. ευρώ περίπου, από την κάλυψη του
κόστους συνέχισης συμβάσεων διοικητικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου , το οποίο προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα οκτώ (8)
μηνών, προς κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του
Υπουργείου Τουρισμού.

2. Δαπάνη από τη σύσταση θέσης Συνδέσμου του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΜΑ/ΕΕ), το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.,
με την οποία Θα καθοριστούν σι αποδοχές αυτού.

λΟήνα, 22 Οκτωβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

ΙουιιΑ ΑΝ4Α@Ο[3
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Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Τουρισμού στο
σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού
Πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου,
ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την
απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις
στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Ετήσια δαπάνη ύψους 250 χιλ. ευρώ περίπου, από την κάλυψη του
κόστους συνέχισης συμβάσεων διοικητικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου , το οποίο προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα οκτώ ()
μηνών, προς κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του
Υπουργείου Τουρισμού.

2. Δαπάνη από τη σύσταση Θέσης Συνδέσμου του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση
(ΜΑ/ΕΕ), το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.,
με την οποία Θα καθοριστούν οι αποδοχές αυτού.

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπισΘούν από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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