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ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρνείου Υποδομών και Μεταψορών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Ξττ.τροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 28 ν. 4002/2011

Η παρ. θτου άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), αντικαθίσταται ως εξής:

«. α. Ανεξάρτητα από την ύπαρξτ και λειτουργία νομικής υπηρεσίας, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να αναθέτει την
υτστήρξη και διεκπεραίωση δικαστικών υποθέσεων ή γνωμοδοτήσεων σε εξειδικευμένους

&κΡγόρους στον Άρειο Πάγο. Η αμοιβή συμφωνείται κατά υπόθεση, ομάδα έργων ή υποθέσεων ή κατά
ννμοδότηση. Επιπλέον, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να αναθέτει σε δικηγόρους την υποστήρι(η σε εξωδικαστικές

υποθέσεις καθώς και την παροχή συμβουλών. Η αμοιβή συμψωνείται κατά υπόθεση, ομάδα έργων
τισ θέσεων.

β. ιεεάρτητα από την ύπαρξη και λειτουργία άλλων οργανικών μονάδων ή υπηρεσιών της, η Ε.Ε.Ε.Π.
αναθέτει την υποστήριξη, την παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, καθώς Και την παροχή και
τ.τ:έλεση άλλων έργων σε επιοτήμονες καιτεχνικούςτης πληροψορικής, οε ελεγκτές μέλη ή πρώην μέλη
:τυ Σωαατος Ορκωτών Ελεγκτών του π.δ. 226/1992 (Α’ 120) και άλλους ειδικούς επιστήμονες >

ε::αννελματίες που σχετίζοαι με το έργο της. Η αμοιβή συμφωνείται κατά υπόθεση, ομάδα έργων ή
υποθέσεων ή κατά γνωμοδότηση ή μελέτη. Η διάρκεια της σύμβασης του πρώτου εδαψίου δεν
υιτεο3αίνει τους τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για μία (1) ψορά, για ίσο χρόνο και με
ττν όια α,ιοιβή. Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης λήγει στις 31.12.2022».

Άρθρο 2

:<ατάργηοη ρυθμίσεων νια πρόσθετες αποδοχές τακτικού προσωπικού και προσωπικού με
αττόσπαο·η της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α 180), τα εδάψια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο καταργούνται.

Άρθρο 3



Ζητήματα αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και απολαβών της διοίκησης και του προσωπικού της
Επιτροπής εποπτείας και Ελέγχου Παιννίων

Στο άρθρο 16 του ν. 3229/2004 (Α 38), η παρ. 2 αντικαΘίσταται ως εξής:

«2. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έχει διοικητική και Οικονομική αυτοτέλεια. Με ατιόώαση
του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του προέδρου, η αποζημίωση των μελών της
ΕΕ.Ε.Π., οι αποδοχέςτων συμβούλωντου προέδρου της Αρχής και, κατόπιν εισήγησης του προέδρου τικ
Ε.ΕΕ.Π., σι αποδοχές του εξειδικευμένσυ στα τυχερά παίννια επιστημονικού προσωπικού, σι πρόσθετες
αμοιβές και οι αποζημιώσεις των μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, καθώς και οι ειδικές
πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού της. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εοωτερικών θεσπίζεται κίνητρο επίτευξης στόχων και καθορίζεται κάθε σχετικό Θέμα. Ειδικώς οι
ατιοδοχές του προσωπικού της παρ. 8 καθορίζονται κατ’ εψαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν.
4622/2019 (Α’ 133). Το σύνολο των ανωτέρω δαπανών βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής.»

Άρθρο 4

Προσωπικό για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων —

Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 16 ν. 3229/2004

Στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α’ 38), το δεύτερο εδάψιο αντικαθίσταται, προστίθεται
τοίτο εδάψιο και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:

«7. Γα την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να
αποστιώνται σε αυτή υπάλληλοι Υπουργείων, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., ΟΤΑ., καθώς και δικηγόροι που
τρε:ούν οε αυτά με σχέση έμμισθης εντολής. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου ΟΤΑ α’ ή β
βαθμού απαιτείται η σύμψωνη γνώμη του δημάρχου ή περιψερειάρχη αντίστοιχα. Οι αποσπάσεις των
προηγούμενων εδαψίων διενεργούνται σύμψωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

Άρθρο 5

Υπάλληλοι για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων -

Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 3229/2004

Στο άρθρο 16 του ν. 3229/2004 (Ν 38) προστίθεται παρ. 8, ως εξής:

«8. Για την υποβοήθηση του έργου του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. στην άσκηση των καθηκόντων του
συστήνονται τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών. Οι Θέσεις του προηγούμενου εδαψίου δύνανται να
καλύπτονται, μέσω απόσπασης, από δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε Φορείς του δημοσίου τομέα,
όπως αυτός ορίζεται στην περ. (α) της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α 143). Εως δύο (2) εκ
των θέσεων του πρώτου εδαψίου δύνανται να καλύπτονται μέσω της πρόσληψης ιδιωτών. Στην
περίπτωση του προηγούμενου εδαψίου, γιατην κάλυψη των Θέσεων της παρούσας απαιτούνται, πέραν
των προσόντων του άρθρου 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), επαρκής επιστημονική γνώση Και
επαγγελματική εμπειρία για την επεξεργασία ειδικών ζητημάτων και την παροχή συμβουλευτικών

?



υτιρεσιών. Οι ως άνω Θέσεις καλύπτονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., στην οποία συμιτράττουν, σε περίπτωση αιτόσπασης, ο Υπουργός Εσωτερικών και
ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός. Η λήξη της πρόσληψης ή της απόσττασης συνεργάτη μπορεί
να γίνει οποτεδήποτε με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Ο
ως άνω τερματισμός δεν γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης στον υπάλληλο του οποίου η σχέση
εργασίας τερματίστηκε. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,
λήνει αυτοδικαίως και αζημίως η απόσιταση ή η σύμβαση μετην καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της Θητείας
του Πρόεδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Το προσωπικό της παρούσας δεν ασκεί διοίκηση ή διαχείριση των υποθέσεων
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητεςτης Ε.Ε.Ε.Π.».

Άρθρο ό

Αρμοδιότητες Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιννίων Προσθήκη περ. ιγκαι ιδ στο άρθρο 17 ν.
3229/2004

Στο άρθρο 17 του ν. 3229/2004 (Α’ 38), μετά την περ. ιβ’, προστίθενται περ. ιγ’ και ιδ’ ως εξής:

«ιγ) Χαράσσει την Εθνική Στρατηγική για το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με
άλλες αρχές και ψορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και υλοποιεί σχετικές δράσεις.

ιό) Δύναται να συνάτιτει προγραμματικές συμβάσεις με άλλους ψορείς και αρχές του Δημοσίου, με
ν.π.δ.δ., καθώς και με ν.π.ι.δ. που τελούν υπό την εποπτεία αυτών, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα (ΑΕΙ), ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύματα, εκκλησιαστικά
νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α’ 146), καθώς και ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με σκοπό την ψυχοκοινωνική και ατομική πρόληψη και θεραπεία της προβληματικής
ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια και την αποκατάσταση των ψυχοκοινωνικών και οικονομικών
ειππτώσεων αυτής. Περαιτέρω, δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις νια την εκτέλεση
έρνων, προμηθειών και υπηρεσιών, με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και τη διενέργεια
επιστημονικών ερευνών της εγχώριας και διεθνούς αγοράς των παιγνίων, τον σχεδιασμό και την
πνάπτυξη ειδικών τεχνολογικών εψαρμογών, σχετικών με τον εποπτεία και τον έλεγχο της διοργάνωσης
και διεξαγωγής των παιγνίων, καθώς και την εφαρμογή των αρχών του υπεύθυνου παιχνιδιού και την
επαίδευοη σε Θέματα της αγοράς των παιγνίων και τη χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνών με
αντικείμενο τα παίγνια. Επιπλέον, η χρηματοδότηση αφορά σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές
διατριβές σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, για αντικείμενα έρευνας σχετικά
υ.ε τις αρμοδιότητές της και την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων και δράσεων ενημέρωσης και
ευαιοθητοποίησης του κοινού για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των παιγνίων και τον
ψυχοκοινωνική και ατομική πρόληψη και θεραπεία της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά
παίγνια και την αποκατάσταση των ψυχοκοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων αυτής, καθώς και την
ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών για την επίτευξη των ανωτέρω. Κατά τα λοιπά,
εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), για τις προγραμματικές συμβάσεις.»

ΆρΘρο 7

Ρυθμίσεις για το Σώμα Ελεγκτών Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων — Προσθήκη άρθρου
23Α στον ν. 4 141/2013



Στον ν. 4141/2013 (Α 81), προστίθεται άρθρο 231, ως εξής:

«Αρθρο 23Α

Ρυθμίσεις νια το Σώμα Ελεγκτών Επιτροπές Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

1. Στην Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους μόνιμους
ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. ή αποσπώνται
στην Αρχή από ψορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Η στελέχωση του Σώματος
πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ατην οποία καθορίζονται οι όροι και
σι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι προς ένταξη στο Σώμα. Οι υπάλληλοι που
νπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον επιλεγούν, εντάσσονται στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων μ.ε απόφαση του
προέδρου ης Ε.Ε.Ε.Π.. Οι υπάλληλοι των φορέων της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, εφόσον
επιλεγούν γιαη στελέχωση του Σώματος αποσπώνται στην Ε.Ε.Ε.Π. και εντάσσονται στο Σώμα Ελεγκτών
Παιγνίων με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών
κατόπιν εισήγησπς του προέδρου ης Αρχής. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού
απαιτείται η σύμψωνη γνώμη του δημάρχου ή περιψερειάρχη αντίστοιχα. Η χρονική διάρκεια της
απόσπασης ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης μέχρι τρεις (3) φορές με
απόφαση του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Με όμοια πράξη μπορεί να διακόπτεται η κατά τα ανωτέρω
απόσπασι. Τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης
περουσιακής κατάστασης με βάση τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α’ 309).

2. Μέλη του Σώματος Ελεγκτών Ιίαιγνίων που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν στην
Ε.Ε.Ε.Π. με απόσπαση από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, μετατάσσονται στην
Ε.Ε.Ε.Π. με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του προέδρου της Αρχής εφόσον
υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από η δημοσίευση του παρόντος και κατ εξαίρεση
του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 (Ν 26). Εάν η απόσπαση λήξει πριν από την δημοσίευση της πράξης
μετάταξης παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση ης πράξης μετάταξης. Οι υπάλληλοι
μετατάσσονται σε κενή οργανική θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και με την ίδια σχέση
ερασίας. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση στην Ε.Ε.Ε.Π., είναι δυνατή η μετάταξη αποσπασμένων
υπαλλήλων σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις. Προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν.
4354/2015 (Α’ 176) διατηρείται.

3. Τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, καθώς και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. που συνεπικουρεί στον
έλεγχο, ασκούν τα καθήκοντα τους όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Τα μέλη
Του Σώματος και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. που συνεπικουρεί στον έλεγχο, ασκούν τα καθέοντά Τους
σε τακτική και υπερωριακή εργασία, σε εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και τις
νυκτερινές ώρες ανάλογα με τις ανάγκες ης Αρχής. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής και νυχτερινής
εργασίας εργασίμων ημερών, των ωρών ημερήσιας νυχτερινής και υπερωριακής εργασίας Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών, καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των ανωτέρω, ρυθμίζονται με
απόφαση του προέδρου ης Ε.Ε.Ε.Ιί. Με απόιβαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του
προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται, πέραν των ορίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015,
τα ανώτατα όρια υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών, ημερήσιας νυχτερινής και
υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Ε.Ε.Ε.Π.. Τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για
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την ταχεία επέμβασή τους, όταν παρίσταται ανάγκη, και Θεωρείται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη
υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, κάθε ορά που καθίσταται αναγκαία η πασέμβασή τους, σύμώωνα
ιιε τη νομοθεσία, τον Κανονισιό Παιγνίων και τις σχετικές αποψάσεις του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Γί.. Ο
έλεγχος είναιτακτι:ιός έκτακτος και διενεργείται με εντολή του αρμοδίου τιροίσταιένου. Με απόψασπ
του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται, εντός των
ορίων του ν. 4.336/2015 (Α 94, τα Θέματα που αψορσύν στις μετακινήσεις των μελών του Σώματος
Ελεγκτών Παιννίων και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. και ειδικότερα, η χιλισμετρική αποζημίωση, οι
περιπτώσεις καταβολής εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και το ύψος της ημεοήσιας αποζημίωσης,
ανάλογα με τον τύπο. το είδος και τον αριθμό των ελεγχόμενων και ανεξαρτήτως του μέσου μετακίνησης
ή της χλιομετρικής απόστασης από την έδρα του μετακινούμενου στον τόπο προορισμού.

4. Τα μέλη Του Σώματος Ελεγκτών Γ.αιγνίων συντάσσουν εκθέσεις βάσει των διαπιστώσεωντου ελέγχου.
Δεν υπογράώουν στοιχεία, ψορσλογικά ή άλλα έγγραώα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. Το δεύτερο
εδάψιο Των παρ. 3 και ό της απόώασηςτου Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ. 1093619/748/0013/10.8.1995
(Β’ 719) και η παρ. 11 της κοινής απόψασης των Υψυπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και
Τουρισού υπό στοιχεία ΠΟΛ..1193/21.12.2010 (8’ 2174), κατάτο μέροςπου προβλέπουν την υπονραψ
των ελενκτών σε ιδιωτικά έγγραα των ελεγχόμενων επιχεισήσεων για τα βεβαιούμενα στο έγγραψσ ή
ως προς το ότι αυτά έλαβαν χώρα ενώπιόν τους, καταργούνται.

5. Όπου στη νομοθεσία αναψέρεται ο όρος «υπάλληλοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιννίων
για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεων Καζίνο» ή ο όρος «Σώμα Ελεγκτών Παιννίων
του άρθρου 18 του ν. 3229/2004» νοσύνται τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Π αιγνίων.

Ε. Η Ξ..Ε.Π. μπορεί να αναθέτει, κατά τη νομοθεσία, υπηρεσίες συνδρομής στο ελεγκτικό έργο σε
πιοτσποιημένους ψσρείς, της μεδαπής ή τπς αλλσδατιύς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Τα στοιχεία
που συλλέγονται από τους ανωτέρω ορείς κατά τη διενέργεια Των ελέγχων, σύμψωνα με το παρόν
άρθρο, αποτελούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία για τ.η βεβαίωση ή μη παράβασης. Ειδικότερα ζητήματα
τεχνικού χαρακτήρα για την εψαρμογή της παρούσας, ρυθμίζονται με αποψάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.».

Άρθρο 8

Κατάργηση Σώματος Ελεγιτών Παιγνίων του άρθρου 18 του ν. 3229/2004, αποστιάσεων από Σώματα
Ασφαλείας και πρόσθετων αποδοχών νια το προσωπικό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου

Παιγνίων — Κατάργηση παρ. 2, 5 και 10 άρθρου 23 του ν, 4141/2013

Οι παρ. 2, 5 και 10 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) καταργσύνται.

Άρθρο 9

Συγκρότηση ομάδων εργασίας ατην Επιτροπή Εποπτείας και Ελένχου Παιγνίων — Προσθήκη άρθρου
19Α στον ν. 3239/2004

Στον ν. 3239/2004 (Α’ 38), προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:



«Αρθρο 19Α

Συγκρότηση ομάδων εργασίας

Για την επίτευξη στρατπγικών και ετιιχειρησιακών στόχων της Αρχής, με απόήαση του προέδρου τς
Ε.Ε.Ε.Π. συνκροτούνται αμειβόμενες ετατροπές ή ομάδες εργασίας, μη μόνιμου χαρακτήρα, από
δημόσιους υπαλλήλους και εμπειρσννώμονες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σι ΟποίοΙ διαθέτουν

ειδικές γνώσεις και ε!ιπειρία νια την εκτέλεση ειδικών έργων και εργασιών, καθώς και νια τπ διενέργεια
ερευνών ή Την εκπόνησπ μελετών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ε.Ε.Ε.Π.. Με ατιόραση του
Υπουργού Οικονομικών, Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π,, καθορίζεται αποζημίωση για τον
πρόεδρο και τα μέλη των ανωτέρω αμειβόμενων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, κατά συνεδρίαση ή
κατά μήνα, εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), μη υπολονιζόμενου
του ορίου της παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισυό της Ε.Ε.Ε.Π..»

Άρθρο 10

Ημέρες μετακίνησης μελών Σώματος Ελεγκτών Γίαιγνίων - Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 3

κεψαλαίου Ν υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015

Η πες. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του κεψαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94)
τροποποιείται ως προς τις ημέρες μετακίνησης των μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιννίων και η παρ. 3
διαμοοώνεται ως εξής:

«3. Με κοινή ατιόώαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καιτου Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται
οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. Ι και 2 και μέχρι
διακόσιες (200) ιιέρες συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας: α) των πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.8., β)

των τε)νικών και δημοσιογράων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., γ) του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων
του Ειδικού Λογαριασμού Γεωργικών Αποζημιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), και του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
για τους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύμψωνα με τους κανονισμούς
της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και προκειμένου για τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συνολικά για τη
διενέργεια ελέγχων, ε) του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέχρι εκατόν ογδόντα (180
μέρες συνολικά.»

Άρθρο 11

Ένταξη στις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οψειλετών Φυσικών προσώπων επιτηδευματιών,
νοιιικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που επλήγσαν λόγω των μέτρων νια τν αντιμετώπιο·π

της ττανδη μίας ωνο-19 με ΚΑΔ δραστηριότητας υπαγόμενης στις εν λόγω ρυθμίσεις Και με

προο·ωρινή απαόοευση λειτουργίας εντός ορισιιένου χρονικού διαστήματος - ϊροποποίιση παρ. Ι
άρθρου 289 ν. 4738/2020



Στο τέλος της παρ. Ι του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α’207), προστίθενται νέα εδάψια για τον ένταξη
στις ρυθμίσεις τμπματικής καταβολής οειλετών ψυσικών προσώπων επιτηδευματιών, νομικών

προσώπων ή νομικών οντοτήτων που ετιλήγησαν λόνω των μέτρων για την αντιμετώπιση τος πανδημίας

0ΟνΙ019, με ΚΑΔ δραστηριότητας υπαγόμενης στις ως άνω ρυθμίσεις και υ.ε προσωρινή απανόρευση
λειτουργίας εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και η παρ. Ι του άρθρου 289 του ν. 4738/2020

διαμορψώνεται ως εξής:

«Ι. Οφειλές βεβαιωμένες στις Δηιλόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) καιτα Ελενκτικά Κέντοα που δεν
τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από Ιης.3.2020 έως 31.7.2021,

ι.ιτορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικές καταβολής σε έως καί
εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με τον επιψύλαξς του ελάχιστου τιοσού μηνιαίας δόσης της παρ. 7,
εφόσον πληρούται ένα από τα ο:κόλουθα κριτήρια:

α) εφόσον πρόκειται για σψειλέτες, φυσικά πρόσωπα ετιιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές

οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημί.ας ςΟνΙΟ-19 και έχουν
κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση του Υπουργού
Οι κονο μι κων,

8) εφόσον Πρόκειται για οψειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

ύα) είτε π σύιιβαση εργασίας τους ανεοτάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1η.3.2020 έως
31.7.2021. λόνω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ΟΟνΙΟ-19, σύμφωνα με το άρθρο
δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθοκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρΘρο ΙΙ της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’
235),

ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα
από Ιης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμψωνα με τσ άρθρο 68 του ν. 4756/2020 και το άρθρο 13 της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

βγ) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από
ίης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), τσ άρθρο 123 του ν.
4714/2020 και το άρθρο 40 του ν.4778/2021 (Α’ 26),

βδ) Είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από ίης.3.2020 έως 31.7.2021
και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «ΟΟνΙΟ-19», σύμψωνα με το άρθρο δεύτερο της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4683/2020,
την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 και το άρΘρο 27 του ν. 4772/2021 (Α’ 17),

βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητοώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από Ιπς.3.2020 έως
31.7.2021.

Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση ανεξαρτήτως των ανωτέρω κριτηρίων κα ημερσμηνίας βεβαίωσής
τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με
την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.



4682/2020, την από 30.32020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε μετο άρθρο
Ι του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία
κυσώθηκε με ϊΟ άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον ν. 4690/2020.

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται νια οψειλέτες της περ. α), στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουρνίας οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 2710.2020 έως
31.7.2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθμιση οψειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από
1.3.2020 έως 31.7.2021 και οφε1λές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσς, έληξαν κατά το διάστημα
από 1.3.2020 έως 31,7.2021 και έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος σε
καθεστώς ρύθμισης της υποτιαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’107), υπό τον
όσο ότι η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τη δόση Οκτωβρίου
των συθμίσεων της υπστιαρ. Α2 της πασ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 που εμπίπτουν στο
Πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, ως καταληκτική ημερομηνία καταβολς ορίζεται π
Νοεμβρίου 2021.»

Άρθρο 12

Πασαχώρηση χρήσης νια την εκτέλεση έρνων ενκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων ηλεκτρικής
ενέσνε.ας και τολεπικοινωνιών νια την διασύνόεση νήσων ή βραχονησίδων ιε την ηπειρωτική χώρα

- Προσθήκη περ. ι’ στην παρ. 2 άρθρου 14 ν. 2971/2001

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α’285) προστίθεται περ. ι’ ως εξής:

«ι) την εκτέλεσπ έρνων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιων
νια ττ διασύνδεση νήσων ή βραχονησίδων, με την ηπειρωτική χώρα, στις οποίες περιλαμβάνεται π
τοποθέτηση υτιοσταθμών, καθώς και η κατασκευή κάθε έργου, που κρίνεται αναγκαίο
συμπετιλαμβανσμένου καιτου αναγκαίου χώρου νια την εγκατάσταση του εξοπλισμού καιτου αναγκαίου
Προσωπικού για την ασαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου. Ειδικά για την εκτέλεση των έργων της
παρούσας περί;ττωοης, η ατιόφαοη περί παραχώρηοης του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αφορά στο
χερσαίο τμήμα της χώρας, νησιά .ή βραχονησίδες. Είναι δυνατή η πασαχώρηση και για την κατασκευ
λοιπών έργων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η παρούσα
περίπτωση εφαρμόζεται και για έργα ενίσχυσης του συστήματος μεταφοράς, του δικτύου διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, για έργα διασύνδεσης νήσων και γενικά
οποιοδήποτε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους ή αναώέρεται στην
περιΒαλλοντική αδειοδότηση ως συνοδό έργο, συιιπεριλαμβανομένων των έργων οδστιοίας και
:τρ όσβασ ης.

Για τα έργα της παρούσας, κατά παρέκκλιοη των παρ. ό έως 10, σ ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση προς
την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μετά την έκδοση της απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότπσης του
έργου διασύνδεσης, οτην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα έργα, για τα οποία ζπτείται η

παραχώροση του ανωτέρω δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων και όσων χαρακτηρίζονται ως συνοδά
έσνα από την απόφαση τιεριβαλλοντικύς αδειοδότησης, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση έγκρισης
του έργου της διασύνδεσης από την αρμόδια αρχή διασύνδεσης, τη σχετική απόφαση περιβαλλσντικής
αδειοδότησης και τα στοιχεία της περ. δ) της παρ. ότου άρθρου 14. Η Κτηιιατική Υπηρεσία διαβιβάζει τσν



αίτηση αμελλητί και πάντως μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση σ’ αυτή της αίτησης και της
απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού καιστο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, εκτός
αν σι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη γνωμοδοτήσει κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και σι
γνωμοδοτήσεις τους έχουν συνυποβληθεί από τον ενδιιήερόμενο με την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση
των γνωμών ή την άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση στις
υπηρεσίες αυτές της αίτησης η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ενεργεί για την έκδοση της απόφασης
παραχώρησης. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης για τον καθορισμό των τελών διέλευσης
και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού,
παραλίας συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, όσον αψορά στην εκτέλεση
έργων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων τηλεπικοινωνιών, λαμβάνεται υπόψη ο κανονισμός
καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ως καθε ύλην αρμόδιας αρχής.»

Άρθρο 13

Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατε6άισης και διοικητικής αποβολής- Τροποποίηση άρθρου
247 ν. 4782/2021 (Α’ 36)

Το άρθρο 247 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) τροποποιείται ως προς την προθεσμία αναστολής και το άρθρο
ιαμορψώνεται ως εξής:

«Αναστέλλεται μέχρι τις 31.3.2022 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάψισης και διοικητικής αποβολής για
έργα που υψίστανται πριν τις 9.3.2021, κάθε είδους που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την
παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαψος του βυθού
της θάλασσας λιμνοθάλασσας λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση
παραχώρησης της χρήσης αυτών.»

Άρθρο 14

Μεταβατική διάταξη - Προσθήκη άρθρου 30Α ν. 2789/2000

Στον ν. 2789/2000 (Α’ 21), περί της προσαρμογής του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ. 98/26/Εκ
του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του
διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών
μέσων, προστίθεται άρθρο 30 Α ως εξής:

«Αρθρο 30 Α

Μεταβατική διάταξη

Επεκτείνεται έως την 31η.12.2023 η εψαρμογή του παρόντος στα ιδρύματα των περ. (1) έως (ν) της παρ.
β’ του άρθρου 1, τα οποία συμμετέχουν άμεσα σε συστήματα διακανονισμού συναλλαγών, κατά την
έννοια της παρ. α του άρθρου 1, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.»
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣνΝΕπΕΩΝ ΡΥΘΜΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
του ΥΠ0ΥΡΓΕΟΥ ΟΗ(ΟΝΟΜ!ΚΩΝ

στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕ!ΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
με τίτλο

«Οόηνώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός ιτλαισ[συ εκπαίδευσης και εξέτασπς
υποιήιων οδηνών και οδηγών γιο τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις

σχετικά με την οδόνηση ατόώων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμησ και την
<υκλσιορ[α οχημάτων ιστορικού ενδΤαέροντος καιλσιπές διατάξεις αρμοδιότητας

Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών» )
Επισπεύδον Υπουργείο

Υπουργείο Οικονομικών

τσιτεία επικοινωνίας: Δήμητρα Καββαδά, Γραφείο Υπουργού Οικονομικών (οδός Νίκης 57, Τ.Κ.
Ο5 63, τηλ. 210 3332621, 2103332441 ηλ. ταχ.:

ΕΡιΑεξατε απο τον παρακαιω καταλονο τον ιουεα η τους ωμεις νουοετοσης
σ’ο οποιους αφορου!οι 8αοιειδιαταξεις ιρςεξιολονουμενοςουμισης /

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜ)Ε

(Χ)
. ‘24ά. ,έ)έ — .,

—

ΕΚΓ1ΑΙΔΕΥ.Ή ΠΟ(’.ΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟ1ΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΠΚΗ ΠΟΛΙΤΙ*3 Χ

Ο1Ν<6Π3ιΙΚΗ Χ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟίΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣίΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

ΛΝΑΠΤΥΞΗ
— ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΣΤΗρΙΟΤΗΤΑε

Τοέα νομοΘέτιοι ετώ Θε.ιάτων ουνειου Παιδείας & Θρησκευμάτων Και ‘πτουαγεου Πολιτισιού & ΑΘλη·ωαμαύ.
2 Ίομέας \‘ΟμσΘΕτΡοΓς ετώ Θειάτων Υτιουονεου ΕΘνιής Άυυνας Και Υτιαυρνε,ο3 Εξωτερικών.

Ταυέας νομοθέτπστς επ Θεμάτων Υπουργείου Οιιονο,,ικών.

Τομέας νσμοθέτοσρς επί Θεμάτων Υπαυρνείου Εργασίας Και Κοινωνικών ΥτιοΘέσεων και Υτισυρνείου Υγείας.

Τομέας νομαόέτπσης επ Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερωών, Υπο3ργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηαος, Υπαυρνείου Προστασίας Του
Πολίτπ και Υτιουρνείου Δικαισούνπς,

Τομέας νομοΘέττοης επί θεμάτων Υττουονείου Ανάτιτυξης & Επενδύσεων, Υτισυρνείου ΠεριΒά\οντας & Ενέργειας, Υτιαυργείσυ
Υποδομών & Μετορορώτ, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικς ΑνάπτυξΤς & Ίρσ[ιιων Και
νπουργείου Τουρισμού.



Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1 Με την προτεινόμενη ρύθυιση προβλέπεται η δυνατότητα της Επιτροπής
έιτοπτείας. και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕ.Ε.Π.), ανεξάρτητα από την ύπαρξη και
λειτουΡγία νομικής υπηρεσίας, υα αναθέτει τον υποστήριξη σε εξωδικαοτικές
υποθέσεις και την παροχή συμβουλών σε δικηγόρους με ειδίκευση αντίστοιχη των
αναγκών της Αρχόο. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στην Ε.Ε.Ε.Π. να υπογράψει
συμβάσεις με επιστήμονες και εξωτερικούς συνεργάτες Και σε άλλους τομείς που
σχετίζονται με το έργο της Αρχής, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή,
μέχρι το τέλος του 2022, οπότε και αναμένεται υα έχει ολοκληρωθεί το έργο των
νέων αδειοδοτήσεων σε επιχειρήσεις διαδικτυακών παιγνίων και καζίνο, ιε τον
αντίστοιχη διασώάλιση των δημοσίων εσόδων, καθώς και υα έχει επιλυθείτο ζήτημα
της οτελέχωσης της Αρχής.

Αρθρο 2 Καταογούνται τα εδάψια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της παρ. 4 του άρθρου
28 του ν. 4002/2011 (Α 180).

ρθρο 3: Με Την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η υώιστάιιενη
εξσυσισδοτική διάταξη τος παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α’ 38), περί
καθορισμού των αποδοχών των μελών τος Ε.Ε.Ε.Π. καταλαμβάνει το σύνολο του
προσωπικού της Ε.Ε..Π.. όσον αΦοσά στις αποδοχέςτου εξειδικευμένου στατυχερά
τιαννια επιστημονικού προσωπικού, τις πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις των
μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, τη θέσπιση Κινήτρων επίτευξης στόχων,
καθώς και τις ειδικές πρόσθετες αμοιβές.

Άρθοο 4: Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α’ 38)
καταργείται.

Άρθρο : Με την προτεινόμενη ρύθμιση συστήνονται τέσσερις (4) θέσεις
συνεργατών για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Η σύοταση
των θέσεων αυτών προτείνεται. λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα των
καθηκόντων του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. και τος διαρκούς εξέλιξης της αγοράς
παιγνίων την οποία εποπτεύει και ελέγχει ο Αρχή.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα της ΕΕ.Ε.Π. να
χαράσσει τη στρατηγική για το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Επίσης, προβλέπεται ς
δυνατότητα σύναψης από την Ε.Ε.Ε.Π. προγραμματικών συμβάσεων με άλλους
Φορείς και αρχές, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενδυνάμωση των

Ι παρεμβάσεων για την προστασία των παικτών, των ανηλίκων και του κοινού από τις
βλαπτικές συνέπειες που μπορεί να προκληθούν από τη διεξαγωγή τυχερών
παιγνίων. Οι παρεμβάσεις αυτές αψορούν στην ανάπτυξη, διάχυση και εδραίωση
των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και προωθούνται στη βάση μιας συλλογικής,
κοινής προοπάθειας όλων των εμπλεκόμενων ψοσέων (τιαρόχων τυχερών τιαιγνίων,
παικτών και λοιπών ψορέων), αλλα και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου,
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προκειμένου να διασψαλίζεται ένα περιβάλλον διεξαγωγής των παιγνίων, εντός του Ι
οποίου οι παίκτες έχοντας συναίσθηση των κινδύνων που ελλοχεύουν στην!

Ι ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια, υιοθετούν μία συνετή, αυτορρυθμιζόμενη και
υπεύθυνη συμπεριψορά, στο πλαίσιο διεξαγωγής του τυχερού παιγνίου.

Ι Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επανακαθορίζεται ο τρόπος στελέχωσης
του Σώματος Ελεγκτών Γιαιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π., ώστε να απλοποιηθεί η σχετική
διαδικασία και προβλέπεται και η δυνατότητα μετάταξης μελών του Σώματος:
Ελεγκτών Παιγνίων που υπηρετούν στην Αρχή, κατ’ αναλογία υψιστάμενων
νομοθετικών ρυθμίσεων. Στο πλαίσιο των ιδιαίτερων απαιτήσεων του ελεγκτικού Ι
έργου στην αγορά τυχερών παιγνίων, προβλέπεται η λειτουργία της Αρχής καθ’ όλη
τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου όλες τις ημέρες της εβδομάδας (24/7). Επίσης
καταργούνται το δεύτερο εδάψιο των παρ. 3 και 6 της απόψασης του Υπουργού
Οικονομικών υπ’ αρ. 1093619/748/0015/10.8.1995 (Β’ 719) και η παρ. 11 της κοινής
απόφασης των Υψυπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού υπό!
στοιχεία ΠΟλ.1193/21.12.2010 (Β’ 2174) που προβλέπουν την υποχρέωση των
μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων να συνυπογράψουν στοιχεία, ψορολογικά ή:
άλλα έγγραψα που υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές οι ελεγχόμενες επιχεφήσεις:
καζίνο και ρυθμίζουν ζητήματα ανάθεσης υπηρεσιών συνδρομής στο ελεγκτικό έργο

Ι της Αρχής.

Άρθρο 8: Οι παρ. 2,5 και 10 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) καταργούνται.

Άρθρο 9: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης
Ι με απόψαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., αμειβόμενων επιτροπών ή ομάδων

εργασίας σύμψωνα με τη νομοθεσία.

Άρθρο 10: Με την προτεινόμενη ρύθμιση περιορίζεται ο αριθμός των ημερών
Ι μετακίνησης των μελώντου Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων εκτός έδρας από διακόσιες
ι σαράντα (240) στις εκατόν ογδόντα (180).

Ι Άρθρο 11: Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση της αδυναμίας
ένταξης στη ρύθμιση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) των οψειλών των!

Ι πληγέντων απότην πανδημίατου κορωνοτ.ού εΟνΙο-19, τις οποίες αναγκάστηκαν οι!
προαναψερθέντες να υπαγάγουν στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Ατου
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

Άρθρο 12: Με την προτει½όμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ταχύτερη υλοποίηση της Ι
Ι διαδικασίας παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας αναφορικά με τα έργα Ι

διασύνδεσης νήσων με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και το δίκτυο μεταφοράς Ι
ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία θα εξυπηρετούν την αύξηση της διείσδυσης της
ευρυζωνικότητας και της ενεργειακής διασύνδεσης των νησιών με σκοπό την

Ι επίτευξη ενεργειακής επάρκειας. Η ρύθμιση αψορά και κάθε έργο που συνδέεται με;
την κατασκευή και τη λειτουργία τους ή αναφέρεται ως συνοδό έργο,:

ι συμπεριλαμβανομένων και των έργων οδοποιίας πρόσβασης και της προσωρινς!
κατάληψης χώρου για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων.

Ι Άρθρο 13: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψοράτην αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων
κατεδάψισης και διοικητικής αποβολής για έργα κάθε είδους που υψίστανται πριν
την έναρξη ισχύος του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (9.3.2021) και έχουν κατασκευαστεί στον

Γ αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον1
πυθμένα και το υπέδαψος του βυθού της θάλασσας λιμνοθάλασσας λ(μνης και!
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κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υίοταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης
αυτών. Τα περιοριστικά μέτρα νια την ανάσχεση του κορωνο’ίσύ ςονοι9 σε
συνδυασμό με άλλα νεγονότα που τιεοιόρισαν Τη δράση της Διοίκησης κατέστοσαν
αδύνατη προσωσινά ή οδήγησαν ατην καθυστέρηση της
νσμιμοποίησης/τακτοποίπσης των εν λόνω έργων. με αποτέλεσμα να επίκειται η
εκτέλεση των πρωτοκόλλων αυτών στο άμεσο μέλλον, καθώς η αναστολή εκτέλεσης
που Είχε χορηγηθεί με το άρθρο 247 του ν. 4782/2021 λέγει την 31.10.2021.
Αναμένεται άλλωστε, μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα, η αναμόρψωσ του

σχετικού νομοθετικού πλαισίου που Θα επιλύσει το ζήτημα σε μακροπρόθεσιπ
βάση.

Άρθρο 14: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται να αντιμετωπισθεί το
ζήτημα της ανάγκης υιοθέτησης μεταβατικού καθεστώτος σε ιδρύματα, κατά Την
έννοια του ν. 2789/2000, τα οποία συμμετέχουν άμεσα σε συστήματα
διακανονισυ.ού συναλλαγών με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

2, Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρα Ι έως και 10: Οι οργανικές Θέσεις της Ε.Ε.Ε.Π. δεν επαρκούν πλέον νια την
κάλυψη των αναγκών της, καθώς η Ε.Ε.Ε.Π. επιώορτίζεται συνεχώς ιιε νέες
αροδιότητες και χρειάζεται περισσότερο και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι
προσπάθειες νια στελέχωση της Αρχής έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά χοονοβόρες,
νενονός που απαιτεί ένα πιο ευέλικτο νομικό )τλαίσιο για την απασχόληση νέου
προσωπικού, καθώς και για τη διατήρηση του υπάρχοντος εξειδικευμένου
τισοσωπικού της. Η δυνατότητα παροχής από εξωτεοικούς συνεργάτες
εξειδικευμένων υτιπρεσιών, τις οποίες δεν μπορεί να παρέχει το υπάρχον
προσωπικό και π υποΒούθηση Του έργου Του προέδρου τπε Ε.Ε.Ε.Π. υέσω
εξωτερικών συνεργατών, κατ’ αναλογία και των ισχυόντων για άλλες ανεξάρτητες
αρχές, Θα επιταχύνει και Θα καταστήσει πιο λειτουργικό το έργο της Αρχής και Θα
συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 11: Η εν λόγω ρύθμιση είναι απαραίτητη λόγω της υφισΤάμενος έλλειψης
Ρευοτότητας τπς αγοράς και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ψορολογικών
ποχρεώοεων.

Άρθρο 12: Η διαδικασία παραχώρησης χρήσης για την εκτέλεση έργων διασύνδεσης
νήσων με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και το δίκτυο μεταψοράς ‘.λειτρικής
ενέργειας της επικράτειας δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με Τις περ.
α-θ’ του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2971/2001 για την εκτέλεση έργων οτον αιγιαλό
και την παραλία, διότι τα έργα αυτά δεν αναψέρονταν ρητά στις εν λόγω
περιπτώσεις. Επιπλέον, Κρίθηκε σκόπιμο να προβλεψθεί συντομότερο χρονικό
διάστημα για την έκδοση της απόψασης παραχώρησης και την έκδοση των
αποψάσεων των συναρμόδιων υπηρεσιών, ενόψει της επιτακτικής ανάγκης
διεύρυνσης της ευρυζωνικότητας και της άμεσης ενεργειακής διασύνδεοπς των
νησιών με σκοπό την επίτευξη ενεργειακύς ετιάρκειας.

Η



Άρθρο 13: Σε συνθήκες κανονικότητας Θα υπήρχε η δυνατότητα ομαλής δισικητικής
διαχείρισης των έρνων που εντάσσονται στην αξισλογούμενη ρύΘιση, σε
περίπτωση δε εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάψισης και διοικητικής αποβολής
ς νέα κατάσταση Θα καταστεί μη αναστρέψιμη, δίχως να υπάρχει υπαιτιότπτα και
κατά παράβαση των αρχών της επιείκειας και της χρηστής διοίκησης.

Άρθρο 14: Αποτελεί πρόβλημα, διότι Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί «τρίτο, χώρα»
εκτός Ευρωτια·κής ‘Ενωσης και συνεπώς, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις τος
ενωσιακής νομοθεσίας που αώορσύν στο αμετάκλητο του διακανονισμού στα
συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών
μέσων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, Τα οποία και
συγκαταλέγονταν, μέχρι τιοότινσς, στα εν λόγω αναγνωρισυ.ένα, ως πηος την οχετιιή
νομοθεσία για το αμετάκλητο, συστήματα.Το γεγονός αυτό γεννά κινδύνους
αβεβαιότηϊας κατά τη σύναψη συμψωνιών με άλλους συμμετέχοντες φορείς στα
συστήματα πληρωμών καί διακανονισμού χρηματστιστωτικών μέσων συστήματα.
Η παρούσα ρύθμιση αποσκοπεί ιδρύματα της χώρας μας που συμμετέχουν στο
αμετάκλοτο του δ.ακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα
διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων να συνεχίσουν να υπάγονται στον ν.
2789/2000, ο οποίος ενσωματώνειτην οδηγία 98/26/ΕΚ.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άθρα Ι έως και 10: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στο υψιστάμενο
:·τηοοωπικό της Ε.Ε.Ε.Π., το προσωπικό που Θα οτελεχώσει μελλοντικά τις υπηρεσίες
της και το Σώμα Ελενκτών Παιγνίων, επιστήμονες και στελέχη του ιδιωτικού τομέα
που Θα επικουρήσουν το έργο της Ε.Ε.Ε.Π. με Την παροχή ανεξάρτητων υπησεσιών,
ώοοείς με τους οποίους η Ε.Ε.ΕΠ. Θα συνεργαστεί νια Την επίτευξη των στόχων τος
με την εκπόνηση μελετών και τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών ή τον
σχεδιασμό και Την ανάπτυξη ειδικών τεχνολογικών εφαρμογών σχετικών με την
εποπτεία και τον έλεγχο της διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων και την
εψαρμογή των αρχών του υπεύθυνου παιχνιδιού ή την εκπαίδευση στα Θέματα
αυτά ή το χρηματοδότησο επιστημονικών ερευνών με αντικείμενο την προώθηση
του υπεύθυνου παιχνιδιού.

Άρθρο 11: Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά σε οψειλέτες με αρρύθμιστες οψειλές
βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα από Ιης.3.2020 έως και 31.7.2021.,
Ειδικότερα, εψόσονπρόκειται·για οψείλέτες στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της
τιροοωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστημα από 27.10.2020
έως 31.7.2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθμιση οψειλές που βεβαιώθηκαν
στο διάστημα από Ιης.3.2020 έως 31.7.2021 και οψειλές, που, ανεΕαρτήτως του
χρόνου βεβαίωσης, έληξαν στο διάστημα από Ιης.3.2020 έως 31.7.2021 κα έχουν
υπαχθεί από 27.10.2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος σε καθεστώς
ρύθμισης της υπσπαο. Α2 της παρ. Ατου πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’107),
υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή ευρίσκεται εν ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Για τη δόση του Οκτωβρίου 2021 των ρυθμίσεων της υποτιαρ. Α2 της παρ.
Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 που ευ.πίπτουν στο πεδίο εψαρμογής του
προηγούμενου εδαψίου, ως καταληκτική ημερομηνία καταολής ορίζεται η 15η
Νοεμβρίου 2021.
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Άρθρο 12: Η τιοοτεινόμενη ρύθμισπ αφορά τους κατοίκους νησιών που πρόκειται
υα διασυνδεθούν με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και το δίκτυο μεταψοράς
ηλεκτρικής ενέργειας της επικράτειας.

Άρθρο 13: Αφορά χρήστες των έργων που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, Την
παραλία, τον όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και ΤΟ

υτιέδαος του βυθού της Θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοτης πλεύσιμον
ποταμού, όπως ναυτικούς ομίλους, αλιείς, ξενοδοχεία και καταστήματα.

Άρθοο 14: Η αξιολονούμενη ρύθμιση αψορά άμεσα στα ιδρύματα των στοιχείων
έως ν της περ. β’ Του άρθρου Ι του ν. 2789/2000, Τα οποία συμμετέχουν άμεσα σε
συστήματα διακανονισμού συναλλαγών και εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αναγκαιότητα της αξισλογσύμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωττιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4
ΝΑ Χ ΟΧ! Ι

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

Άρθρα Ι έως και 10:
· 1. παρ. 4 και 9 του άρθρου 28, ν. 4002/2011 (Α’ 180)
. 2. παρ. 3 του άρθρου 29, ν. 4002/2011 (Α’ 180)

3. άρθρα 16, 17, 18 <αι 19, ν. 3229/2004 (Α 38)
4. παρ. 5 και 10 του άρθρου 23, ν. 4141/2013 (Α 81)
5. παρ. 3 του αρθρου 3 του Κεαλαίου Α τος Υτιοπαρ. Δ.9., ν. 4338/2015 Α

94)

Άρθρο 11: παρ. Ι του άρθρου 289 ν. 4738/2020 (Α’ 207)

Άρθρο 12: παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α 285)

. Άρθρο 13: άρθρο 247 του ν. 4782/2021 (Α’ 36)

Άρθσ 14: Με την παρούσα νομοθετίκή ρύθμιση σχετίζονται οι διατάξεις του ν.
2789/2000 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου τιροςτην οδηγία αριθ. 98/26/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 195.1998 σχετικά με το
αμετάκλητο του διακανονισμού οτα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα
διακανονισμού χρηματοιτιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’21) και ιδίως
το άρθρο 11 του νόμου, καθώς και οι διατάξεις του ν. 4652/2020 (Α’ 9) «Ρυθμίσεις
για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασίλείου από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και άλλες
δια:άξεις».

5. Γιατί δεν Είναι δυνατό να αντιμετωτιιστεί στο Πλαίσιο της υιστάμενης νομοθεσίας

) με αλλαγή προεδρικού Άρθρα Ιέως και 10: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
διατάγματος, επιέρουν τροποποίηση του ισχύοντσς νομικού
υπουργικής_απόψασης

_________________________________



ή άλλης κανονιστικής πλαισίου, ο οποία είναι εώικτή μόνο μέσω της
πράξης; νομοθετικής οδού.

Άρθρο 11: Η τροποποίηση της ισχύουσας φορολογικός
νομοθεσίας, στην οποία περιλαμβάνονται και Οι
ουθμίσεις τμηματικής καταβολς, απαιτεί την
νέας διάταξης νόμου, .σοδύναμης τουλάχιστον τυπικός
ισχύος. Ειδικότερα, με την αξιολογούμενη ρύθμιση
διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας
διάταξης, με σκοπό να αντιμετωπιστεί πλπρέστερα
αδυναμία καταβολής οψειλών λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού ονιο-ι9.

Άρθρο 12: Η προτεινόμενη ρύθμιση επιψέρει
τοσποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου
(προσθήκη περ. ι’ στην παρ. 2 του άρθρου 14 του υ.
2971/2001 (Α 285), η οποία είναι εικτό μόνο μέσω ης

Ι νομοθε:ικής οδού.

Άρθρο 13: Η προτεινόμενη ρύθιιισπ επιφέρει
τροποποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, η οποία
είναι εικτή μόνο μέσω της νομοθετικής οδού.

Άρθρο 14: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγουν
υιοθέτηση μίας ειδικής μεταβατικής διαδικασίας
συνολικά για την περίπτωση του Ηνωυένου Βασιλείου
και για τον λόγο αυτό απαιτεί ρυθμιοτική παρέμβαση
σε επίπεδο νοιιοΘετικής διάταξης.
Άρθρα 113: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα
μπορούσαν να εισαχθσύν με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας

1) με αλλαγή διοικητικής νέας ερυ.ηνευτικής προσέγγισης της υιστάμενς
πρακτικής νομοθεσίας, καθώς απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας Άρθρο 14: Δεν δύναται νομίμως, με αλλαγή διοικητικής
ερμηνευτικής πρακτικής, να εισαχθεί μία μεταβατική διαδικασία για
προσέγγισης της τα ιδρύματα του ν. 2789/2000 με έδρα στο Ηνωμένο
υιστάμενης Βασίλειο, τα οποία συμμετέχουν άμεσα σε συοτήματα
νομοθεσίας; διακανονισμού συναλλαγών. Οι υψιστάμενες διατάξεις

νόμων και κανονιστικών πράξεων δεν επιδέχονται νέα
ερμηνευτική προσέγγιση.

Άρθρα 1-13: Η διάθεση περισσότεσων ανθρώτιινων Και
υλικών πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη
ρύθμισης των θεμάτων των προτεινόμενων άρθρων.

ίί) με διάθεση
περισσότερων Άρθρο 14: Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και
ανθρώπινων και υλικών πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη
υλικών πόρων; θεσμοθέτησης μίας μεταβατικής διαδικασίας για τα

ιδρύματα του ν. 2789/2000 με έδρα στο Ηνωμένο
Βασίλειο, τα οποία συμμετέχουν άμεσα σε συστήματα

______________________

διακανονισμού συναλλαγών.



Συναφείς πρακτικές

Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΙΞ ΟΧΙ 1

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα: Συναψείς πρακτικές είναι όλοι σι νόμοι που
αψορούν τη στελέχωση της δημόσιας διοίκησης και της επιβολής ψορσλογίας.

ΆΕ3ρο 14: ‘Εχει λπψθε. υπόψιν αντίστοιχη επέτασ του
1) σε άλλη/ες πεδίου εφαρμονής για την περίπτωση του Ηνωμένου

χώρα/ες της ΕΕ. ή Βασιλείου και από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

σε όργανα της Ε.Ε.:

ΆρΟρα Ι έως και 10: Για τις διατάξεις που αψορούν ατην
εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων
λαμί3άνονται υπόψη οιποακτικέςτιου ακολουθούνταιαπό

!1σεδιεθνεις
τις ετιοπτικες και τις ουθιιστικες αρχε τιαιννιων σεοργανισμους: .‘ -, ..

ευρωτιαικο και διεθνες επιττεδο ταλια, Δανια,
Βουλγαρία).



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

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

,___ 8,Ι046

8. Ποιοι είναι οι οτόχοιτης αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρα Ι έως και 10: Κ διατήρηση του
υπάρχοντος εξειδικευμένου προσωπικού στην
Ε.Ε.Ε.Π. και η ενίοχυσή της με την παροχή
υπηρεσιών από εξειδικευμένους
επαγγελματιες/στελέχη του ιδιωτικού τομέα
νια να συνεπικουρήσουν το έργο της. Άμεση
διεκπεραίωση των υιστάμενων
εκκρεμοτήτων. Μεγαλύτερη ατιοδοτικότητα
και αποτελεσματικότητα στο ρυθυιστικό,
εττοπτικό και ελεγκτικό έργο της Ε.Ε.ΕΓί,
βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, αυξημένη
αξοπιοτία και βελτιωμένη διαχείριση
κινδύνων.

Άρθρο ΙΙ: Διευκόλυνση καταβσλής οψειλών
ψυσικών και νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων που έχουν πληγεί από την Ι
πανδημία του κορωνοϊσύ ονο-ι9.

ϊ) βραχυπρόθεσμοι: Άρθρο 12: Ταχύτερη υλοποίηση της
διαδικασίας παραχώρησης χρήσης αιγιαλού
και παραλίας αναψορικά με Τα έρνα
διασύνδεσης νήσων με το τπλεπικσινωνιακό
δίκτυο Και το δίκτυο μεταψοράς ηλεκτοικής
ενέργειας.

Άρθρο 13: Αναστολή εκτέλεσης των
πρωτοκόλλων κατεδάψισης και διοικητικής
αποβολής, ομαλή λειτουργία και συνήρση
των εν λόγω έργων κατά τη δ1άρκεια
νο μιμοπο ίησης/τακτοτισ ίη σης μέχρι την
αναμόρψωση του σχετικού νομοθετικού
Πλαισίου.

Άρθρο 14: Δημιουργία συνθηκών ασψάλειας
δικαίου ως προς τη σύναώη συμψωνιών των
ιδρυμάτων των περ. (1) έως (ν) της παρ. β του
άοθρου Ι του ν. 2789/2000, με έδρα στο
Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία συμμετέχουν



άμεσα σε συστήματα πλησωμών και
διακανσνισιλού χρηιιατσπιστωτικών μέσων.

ΆρΘοα ί έως ιαι 10: Η διασώάλιση των
δημοσίων εσόδων και π προστασία των
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με την
εντατικοποίησο του ρυθμιστικού, εποπτικού
και ελεντικσύ έργου, την άσκηση του ελένχου
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την
εναρμόνισή του με τη ραγδαία και διαρκή
εξέλιξη της τεχνολογίας στην ανορά παι\νίων.

Άρθρο 12: Αύξοση της διείσδυσης της
ευρυζωνικότητας και της ενεργειακής
διασύνδεσπς των νησιών ιιε σκοπό τονι) μακροπροθεσμοι:
επίτευξη ενεργειακης ετιαρκειας.

Άρθρο 13: Νομιμοτιοίηση/τακτοποίηση των εν
λόγω έργων και κατόπιν τυχόν ανάπτυξη
αυτών, στη βάση ενος σύγχρονου νομοθετικού
πλαισίου.

Άρθρο 14: Εύρυθμη λειτουργία των
ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα
μετά και την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ε.Ε.

Ψηιακη διακυβερνηση

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

_________ Άρθρο 12: ΑΜΕΣΗ Χ ή/και ΕΜΜΕΣΗ
Άρθρο 11: Η ρύθμιση των επιλέξιμων οψειλών

ί) Εάν είναι άμεση, ηλεκτρονικά επιψέρει άμεση εψαρμογ όλων των
εξηγήστε: παρεχόμενων από αυτήν ευεογετομάτων.

ί) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήοτε:

Κατ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων



Άριρο Στόχος

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τιροΒλέπεται η δυνατότητα της
ΕΕΕ.Π., ανεξάρτπτα από την ύπαρξη και λειτουρνία νομικής
υπηρεσίας, να αναθέτει υπηρεσίες υποστήριξης σε εξωδικαστικές
υποθέσεις και την τιαροχή συμβουλών σε δικηγόρους με
ειδίκευση αντίστοιχη των αναγκών της Αρχής. Επίσης, παρέχεται

δυνατότητα στην Ε.Ε.Ε.Π., να υπογράφει συμβάσεις με

επιστήμονες και εξωτερικούς συνεργάτες και σε άλλους τομείς
που σχετίζονται με το έργο της Αρχής, για περιορισιιένο χρονικό
διάστημα, δηλαδή, μέχριτοτέλοςτου 2022, οπότε καιαναυένεται
να έχει ολοκληρωθεί το έργο των νέων αδειοδοτήσεων σε
επιχειρήσεις διαδικτυακών παιγνίων και καζίνο, με Την αντίστοιχη
διασψάλιση των δημοσίων εσόδων, καθώς και να έχει επιλυθείτο
ζήτημα τπς οτελέχωσης της Αρχός.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργούνταιτατρίτο,τέταρτο και
πέμπτο εδάψια της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’
180).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η υψιοτάμενη
εξουσιοδοτική διάταξη, περί καθορισμού των αποδοχών των
μελών της Ε.ΕΕ.Π., διευρύνεται στο σύνολο του προσωπικού της

3 Ε.Ε.Ε.Π., όσον αψορά στις αποδσχές του εειδικευμένου στα
τυχερά παίγνια επιστημονικού προσωπικού, τις πρόσθετες
αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Σώματος Ελεγκτών
Παιγνίων, τη Θέσπιση κινήτρων επίτευξης στόχων, καθώς και τις
ειδικές πρόσθετες αμοιβές.

4 Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α’
38) καταργείται.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση συοτήνσνται τέσσερις (4) Θέσεις
ουμβούλων για την υποβοήθηση του έργου του προέδρου της Ι

Ε.Ε.ΕΠ.. Η σύσταση των θέσεων αυτών πρστείνεται λόγω του
πολυσύνθετου χαρακτήρα των καθηκόντων του προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π. καιτης διαρκούς εξέλιξπςτης αγοράς παιγνίων, την οποία

: εποπτεύει και ελέγχει η Αρχή.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα της
Ε.ΕΕ.Π. να χαράσσει την στρατηγική για τσ Υπεύθυνο Παιχνίδι.
Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης από την Ε.Ε.Ε.Π.
προγραμματικών συμβάσεων με άλλους ψορείς και αρχές,

ό προκειμένου να καταστεί δυνατή π ενδυνάμωση των
παρεμβάσεων νια την προστασία των παικτών, των ανηλίκων και
του κοινού από τις βλαπτικές συνέπειες που μπορεί να
προκληθούν από τη διεξαγωγέ τυχερώντιαιγνίων Οι
παρεμβάσεις αυτές αψορούν στην ανάπτυξη, διάχυση και
εδραίωση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και
πρσωθούνται στη βάση μιας συλλογικής, κοινής προσπάθειας



όλων των εμπλεκόμενων φορέων (παρόχων τυχερών παιγνίων,
παικτών και λοιπών φορέων) και, ευρύτερα, του κοινωνικού
συνόλου, προκειμένου να διασψαλίζεται ένα περιβάλλον
διεξαγωνής των παιγνίων, εντός του οποίου οι παίκτες, έχοντας
συναίσθηση των κινδύνων που ελλοχεύουν στην ενασχόλησ με
τα τυχερά παίγνια, υιοθετούν μία συνετή, αυτορρυθμιζόμενη και
υπεύθυνη συιιτιεριώορά, στο πλαίσιο διεξαγωγής του τυχερού
παιγνίο υ

Με την προτεινόμενη ρύθμισο ετιανακαθορίζεται ο τρόπος
στελέχωσηςτου Σώματος Ελεγκτών Παιννίωντης ΕΕ.ΕΠ., ώστε να
απλοπσιηθεί η σχετική διαδικασία. Προβλέπεται, πέραν του
διορισμού, της απόσπασης ή μεταψοράς, και η δυνατότητα
μετάταξης μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων που υπηρετούν
στην Αρχή, κατ’ αναλογία υψιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.

. Στο πλαίσιο των ιδιαίτερων απαιτήσεων του ελεγκτικού έργου
στην αγορά τυχερών παιγνίων, προβλέπεται η λειουργία τος

! Αρχής καθ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, όλες Τις ημέρες
7 :ηςεβδομάδας(24/7).

: Επίσος, καταργούνται το δεύτερο εδάψιο των παρ. 3 και ό της
απόψασης του Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ.
1093619/748/0015/10.8.1995 (Β’ 719) και η παρ. 11 της κοινής
απόώασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και
Τουρισμού υπό στοιχεία ΠΟΛ.1193/21.12.2010 (Β’ 2174) κατά το

· μέρος που προβλέπουν την υποχρέωση των μελών του Σώματος
Ελεγκτών Παιγνίων να συνυπογράφουν στοιχεία, ορολογικά ή
άλλα έννραώα που υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές Οι
ελενχόμενες επιχειρήσεις καζίνο και ρυθμίζονται ζητήματα
ανάθεσης υπηρεσιών συνδρομής στο ελεγκτικό έργο της Αρχής.

8 Οι παρ. 2, 5 και 10 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α 81)
καταργούνται.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα
9 συγκρότησης, με απόψαση του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,

. αμειβόμενων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, σύμφωνα με το
νομοθεσία.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση περιορίζεται σ αριθμός των
ιο ημερών μετακίνησης των μελών του Σώματος Ελενκτών Παιγνίων

εκτός έδρας από διακόσιες σαράντα (240) στις εκατόν σ’/δόντα
(180).

Επιδιώκεται να ρυθμισθούν οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα
Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης
και:

- είτε πληρούν τα κριτήρια που οσίζονται στο άρθρο,
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είτε έχει χορηγηθεί. για αυτές παράταση προθεσυιών
καταβολής ή και αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο τος
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊσύ οονίο-ι9.
Κατ’ εξαίρεση, εόσον πρόκειται για οψειλέτες στους οποίους
επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
οποτεδήποτε στο διάστημα από 27102020 έως 317.2021,
επτρέτιεται να εντάσσονται στη ρύθμιση οψειλές που
βεβαιώθηκαν στο διάστημα από ίης.3.2020 έως 31.72021 και
οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν στο
διάστημα από Ιης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν υπαχθεί από
27.10.2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος σε καθεστώς
ρύθμισης της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν.
4152/2013 (Α·107), υπότον όρο ότι η ρύθμιση αυτή ευρίσκεταιεν
ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τ δόση
Οκτωβρίου 2021 των ρυθμίσεων της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του
πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του προηγούμενου εδαψίου, ως καταληκτικη
ημερομηνία καταβολής ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2021.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ταχύτερη υλοποίηση
της διαδικασίας παραχώρησς χρήσης αιγιαλού και παραλίας
αναώορικά με τα έργα διασύνδεσης νήσων ιε το
τηλεπικονωνιακό δίκτυο και το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, τα οποία θα εξυπηρετούν την αύξηση της διείσδυσης
της ευρυζωνικότητας και της ενεργειακής διασύνδεσης των
νησιών με σκοπό την επίτευξη ενερνειακής επάρκειας. Η ρύθμιση
αφορά και κάθε έργο που συνδέεται ιε την κατασκευή και το
λειτουργία Τους αναώέρεται ως συνοδό έργο,
συμπεριλαμβανομένων και των έργων οδοποιίας, πρόσβασης και
της Πρσσωρινής κατάληψης χώρου νια Τις ανάγκες εκτέλεσης των
έργων.

Με την αξισλσγσύμενη ρύθμιση δίδεται ο απαραίτητος χρόνος,
μέχρι την 31η,3.2022, για την ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών
νομιμοποίησης/τακτοποίησης έργων κάθε είδους που έχουν
κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την Παραλία, την όχθο, την
τιαρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το
υπέδαφος του ιβυθού της Θάλασσας, λιμνοΘάλασσας, λίμνη και
κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση
παραχώρησης της χρήσης αυτών, καθώς μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία αναστέλλονται όλα τα σχετικά πρωτόκολλα
κατεδάέρισης και δισ ικητικής αποβολής.

1το Πλαίσιο της ρύθμισης επιδιώκεται να αντιμετωπισθεί το
ζήτημα της ανάγκης υιοθέτησης μεταβατικού καθεστώτος σε
ιδρύματα, κατά την έννοια του ν. 2789/2000, τα οποία
συμμετέχουν άμεσα σε συστήματα διακανονισμού συναλλαγών

14 λε έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διάταξη αξοποιείτπ διακριτική
ευχέρεια που παρέχεται από το επεξηγηματικό άρθρο 7 της
οδηγίας 98/26/ΕΚ Προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο
εφαρμογής της ανωτέρω οδηγίας (γνωστή ως 5Ιθπεπ Είπίίτγ
ΟίΓεονο -5Ε0) συστήματα διακανονισμού με έδρα σε τρίτες



χώρες. Η ανάγκη θέστϊισηςτης διάταξης προέκυε από το νεγονός
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί. πλέον «τοίτη χώρα» εκτός
Ευρωπαικής ‘Ενωσης και συνεπώς, δεν εαομόζονται οι διατάξεις
τύς ενωσιακής νομοθεσίας που α?ρορούν στο αμετάκλύτο ωυ
διαιιανονισμού οτα συστήματα πληρωμών και οτα συστηματα
διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων με έδρα το Ηνωμένο
Βασίλειο, τα οποία και συγκαταλέγονταν στα αναννωρισμένα ως
προς Τη σχετική νομοθεσία για το αμετάκλπτο συστόματα. Ι

παρούσα ρύθμιση αποσκοπεί ιδρύματα της χώρας μας που
συμμετέχουν στα ανωτέρω συστήματα να συνεχίσουν να
υπάγονται στον ν. 2789/2000, ο οποίος ενσωματώνει την οδπνία
98/26/ΕΚ.

Η Ευρωπαϊκή Επίτροπή έχει αρχίσει την εξέταση τσς
αναθεώρησης της δΕθ συμπεοίλαβανομένου του εδώ
ρυθμιζόμενου ζητήματος. Επομένως, ως χρονικό όριο νια τη
μεταβατική περίοδο τίθεταιτοτέλοςτου έτους 2023, προκειμένου
υα δοθεί το αναγκαίο χρονικό περιθώριο για την αναθεώρηση της
δΕθ και την ενσωμάτωση της σχετικής Οδηγίας που θα εκδοθεί
στην εθνική έννομη τάξη.

Έκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΝΙΑΔΕΣ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΟΜΙΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΒΑΛΛΟΝ

Χ

ΝΗΣΙΩΙ’ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

-

Μείωση δαπανών Χ Χ Χ

Εξοκονόαηοη
Χ Χ Χχρονου

Μεγαλύτεση
αττοδοτικότητο / Χ Χ Χ

αποτελεσματικότητα



εελτίωσι
παρεχόιιενων Χ Χ Χ

υπηοεσιών

Δίκαιη ιιεταχείριση
Τιολιτων

Αυξημένη αξοτιστία Ι
/ διαφάνωο θκσιών

3ελτιωμένπ
οαχειριση ινδυνων

Άλλο Χ Χ Ι χ

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτμηση:

Με τα άρθρα Ι έως και ΙΟ ρυθμ[ζοαι ζητήματα που άπτοαι της στελέχωσης της Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.ΕΠ.) καιτης ενίσχυσης της Αρχής με εξειδικευμένο προσωπικό, μέσω της θέσπισης ενός
πιθ ευέλικτου και λειτουργικού νομικού πλαισίου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκησο των
αρνοδιοτήτων της. Ειδικότερα, η διατήρηση του υπάρχοντος εξειδικευμένου προσωπικού, ο σύσταση θέσεων
συνεργατών του προέδρου τος Ε.Ε.Ε.Π. νια την υποβοήθηση του έργου του, ο επανακαθορισυ.ός του τρόπου

του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.ΕΕ.Π. και η διεύρυνση και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τος
Βα συμβάλλουν ουσιαστικά και άμεσα στην αποτελεσματικότερη άσκηση του ειτοπτικού και ελεγκτικού

έρ /ου τος Ξ.Ε.Ε.Π..

Το οάελο της ρύθμισης του άρθρου 11 είναι η διευκόλυνση των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν
πλτ;εί από τον κσρωνσΙό ΟνΟ-19, μέσω της παροχής της δυνατότητας ρύθμισπς των σειλών Τους και
τμηιατκές καταβσλής τους, με 0ΤΟ Την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδη μίας οτα πρόσωπα αυτά και τη
εν οτοτιοίηση της ψορσλσνικής συμμόρφωσης, στο πλαίσιο τος δεδομένης Οικονομικής συνκυρίας.

Με το άρθρο 12 επιδιώκεται η ταχύτερη υλοποίηση της διαδικασίας παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και
παραλίας αναφορικά με τα έργα διασύνδεσης νήσων με Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και τσ δίκτυο μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία Θα εξυπηρετούν την αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας <αι της
ενερνειακής διασύνδεσης των νησιών με σκοπό την επίτευξη ενεργειακής επάρκειας. Η ρύθμιση αήορά και
κάθε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και τη λειτουργία τους ό αναφέρεται ως συνοδό έργο,
συμπερ)αμβανσμένων και των έργων οδοποιίας, πρόσβασης και της προσωρινής κατάληψης χώρου για τις
ανά’; κες εκτέλεσης των έργων.

Με το άρθρο 13 δίδεται ο απαραίτητος χρόνος, μέχριτην 31η.3.2022, γιατην ομαλή διεξαγωγή Των διαδικασιών
νομιμοτιοίησης/τακτοττσίησης έργων κάθε είδους ποι’ έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, τον
όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της Θάλασσας,
λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόψαση παραχώρησης της χρέσοο
αυτών, καθώς μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία αναστέλλονται όλα τα σχετικά πρωτόκολλα κατεδάφισος ια
όιοκπτικής αποβολής.

Με το άρθρο 14 Θα αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και Θα αρθεί τυχόν αβεβαιότητα ως προς τη σύναώο
συμφωνιών των ιδρυμάτων των περ. (ϊ) έως (ν) Της παρ. β’ του άρθρου Ι του ν. 2879/2000 με συμμετέχοντες
Φορείς οτα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιοτωτικών μέσων.

ΕΜΜΕΣΑ



1 19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός Ι ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα 1 έως και 10: Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις προκαλούν δαπάνη, η οποία καλύπτεται από
ιδίους πόρους της Ε.Ε.Ε.Π., με ανακατανομή πιστώσεων μεταξύ των λογαριασμών του τρέχοντος
προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., όπως αυτός έχει εγκριθεί αρμοδίως από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους!
(Γ.Α.Κ.), χωρίς μεταβολή του δημοσιονομικού αποτελέσματος της Ε.Ε.Ε.Π.. Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις
δεν προκύπτει δημοσιονομική επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικό και Π.Δ.Ε.), διότι δεν
προβλέπεται μεταβολή στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Ε.Ε.Ε.Π., όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Γ.Α.Κ. για Ι
το οικονομικό έτος 2021, ενώ το αυτό ισχύει και για τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.).

Άρθρο 11: Σε ό,τι αφορά στο διοικητικό κόστος εφαρμογής της προτεινόμενης διάταξης σημειώνεται ότι
πιθανή αύξηση του διοικητικού κόστους εξαρτάται από τη δυνατότητα μηχανογραφικής υλοποίησης της εν
λόγω νομοθετικής ρύθμισης.

Άρθρα 12 έως και 14: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επιψέρουν επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού
ι αύξηση διοικητικού κόστους.

ΘΕΣΜΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡ&
οικοΝοΜιΑ.

ΜΙΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχε&ασμός/
προετοιμαά·

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ!

ΟΜΑΔΕΣ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ.
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΑΟΝ

Ι ΝΗΣΙΩΤΠ(ΟΤΗΤΑ

Χ

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΣΗ

ΕΦΛΡΜΟΙΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υιτοδομή/
4-

Προσλήψεις/ Χκινητικότητα

Ενημέρωση;
0

εμπλειωμένων

ΚΟΠ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ Αλλο

Χ
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ!

Διαχείριση Ι
αλλαγών κατά Χ
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στηνέα
ρύθμιση

1-€



20. Κίνδυνοι αξιολσγσύμενης ρύθμισης

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση:

Άρθ Ι έως και 10 και 12 έως και 14: Οι αξιολοούμενες ρυθμίσεις δεν συνεπάνονται κινδύνους ή δυσμενείς
συνέπειες.

Άρθο 11: Στις αξιολοούμενες ρυθμίσεις δεν ελλοχεύουν κίνδυνοι ή δυσμενείς συνέπειες, ανίθετα,
αποτρέττεται ο κίνδυνος περιέλευσης των ψυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ττληγεί από τον
κορωνοϊό ΟνΟ-19 σε μεγάλη δυσκολία ή αδυναμία καταβολής των Φορολονικών τους υποχρεώσεων.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,

ΔΞΑΦΑΝΕΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Αναγνώριση /
ενΤαπισμός

κνδύνσυ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚά ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΚΟ
Ο ΕΡ ΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩ’ΩΚΟΤΝΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών

κνδύνων στους
στόχους

Σχεδιασιιός
απστοοπής /

εινπσ-:άθιιισης
κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Πιλοτική
εφ αριο’’ή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλστισίηση
της ρύθμισης Ι

Συνεχής ϊ
αξιολόγηση
&αδικεισιών
διαχείρισης
κινδύνων
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Ε. Εκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοτιαρασκευαστικής διαδικασίας από την

22. έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραψή από τους

συναρμόδιους Υπουργούς

Άρθρο 11
Συνεργασία Υπουργείου Οικονομικών με τα
συναρμόδια Υπουργεία

Άρθρα Ι έως και 10
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕ.ΕΠ.)

Άρθρο ΙΙ
Η αξιολογούμενπ ρύθμιση έχει προκύψει μετά από
συνερνασα του Υπουργείου Οικονομικών και,
συγκεκριμένα, της Γενικής Γραμματείας ωορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας με τις υπηρεσίες
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και,
συγκεκριμένα, με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής
Διοίκησης — Διεύθυνση Εισττράξεων.

Άρθρο 14

Τοάιτεζατπς Ελλάδος
Ελληνική Ενωση Τραπεζών

Διεθνής διαβούλευση

Στ. Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συαγματικές διατάξεις

Άρθρα Ι έως και 10: Άρθρο ΙΟΙΑτου Συάνματος

Άρθρο 11: Άρθρα 4, 22, 25 και 78 του Συ\πάγματος

Άρθρα 12-13: Άρόσα 24 και 106 του Συντάγματος

Συνεργασία με άλλα

υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με

κοινωνικούς ψορείς/

Ανεξάρτητες Αρχές



Ζ. Πίνακας τροττοποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποπο [ηση αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Άρθρο Ι

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων -Αντικατάσταση παρ. 9
άρθρου 28 ν, 4002/2011 (Α’ 180)

Η παρ. 9 του άρθρου 28 του ν.
4002/2011 (Α’ 180), αντικαθίσταται ως
εξής:

«9. α. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και
λειτουργία νομικής υπηρεσίας, ς
Ε.ΕΕ.Π. μπορεί να αναθέτει την
υποστήριξη και διεκπεραίωση
δικαστικών υποθέσεων ή
γνωμοδστήσεων σε εξειδικευμένους
δικηγόρους στον Άρειο Πάνο. Η αμοιβή
συμφωνείται κατά υπόθεση, ομάδα
έονων ή υποθέσεων ή κατά
γνωμοδότηση. Επιπλέον, η ΕΕ.ΕΠ.
μπορεί να αναθέτει σε δικηγόρους την
υποστήριξη σε εξωδικαοτικές
υποθέσεις, καθώς και την παροχή
συμβουλών. Η αμοιβή συμψωνείται
κατά υπόθεση, ομάδα έργων ή
υποθέσεων.

β. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και
λειτουργία άλλων οργανικών μονάδων
ή υππρεσιώντης, η ΕΕ.Ε.Π. αναθέτειτπν
υποστήριξη, την παροχή συμβουλών και
γνωμοδοτήσεων, καθώς και την παροχή
και εκτέλεση άλλων έργων σε
επιστήμονες και τεχνικούς της
πληροφορικής, σε ελεγκτές μέλη ή
πρώην μέλη του Σώματος Ορκωτών
Ελενκτών του π.δ. 22 6/1992 (Α’ 120) και
άλλους ειδικούς επιστήμονες ή
ετιαγγελιατίες που σχετίζονται με το
έργο της. Η αμοιβή συμφωνείται κατά
υπόθεση, ομάδα έργων ή υποθέσεων ή
κατά γνωμοδότηση ή μελέτη. Η
διάσκεια της σύμβασης του πρώτου
εδαψίου δεν υπερβαίνει τους τέσσερις
(4) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Αντικαθίσταται ς παρ. 9 του άρθρου ι
Ι

2θτουν.4002/2011(Α’ 180) που έχει
ως εξής:

«9. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και
λειτουρι[α νομικής υπηρεσίας η
Ε.Ε.Ε.Π., με απόφασή της, μποσεί να
αναέτει την υποστήριξη και
διεκπεραίωση δικαστικών και
εξωδικαστικών υποέσεων Γνκαι την
παροχό συμόσυλών και
νωμοδοτήσεων σε εξειδικευμένους
δικηγόρους στον Άρειο Πά’ο, των
οποίων η αμοιόή συμφωνείται κατά
υπόεση ή ομάδα υποάέσεων ή κατά
νωμσδότηση»

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις



ΑρΟρο2

Κατάργηση ρυθμ[σων για πρόσθετες
αποόοχές τακτικού προσωπικού και
προσωπικού με απόσπαση της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων

Στην παρ. 4 του άρΟρου 28 του ν.
4002/2011 (Α’ 180), τα εδάψια ΤρίΤο,
Τέταρτο και πέμπτο καταργούνται.

«4. Οι ιέσεις μόνιμου ή με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου
διοικητικού τςοοσωπικοώ της Ε.Ε.Ε.Π.
που προδλέπονται στην παρ. 5 του
άριρου 16 του ν. 3229/2004
αυξάνονται κατά ·ςοιάντα (36) και σι
ϋέσεις επιστημονικού προσωπικού
με εξειδίκευση στα τυχερά παίγνιο
Που τιροόλέπονται στο ίδιο άρϋρο
αυξάνονται κατά δέκα (10,. Οι ι5’έσεις
αυτές κατανέμονται ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα με τον
Οργανισμό της Ε.Ε.Ε. Π.

Οι τακτιές και οι πρόσΟετες
αποδοχές του προσωπικού της
Ε.Ε.Ε.Π., καιορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών. Η
μισϋοδοσία, πρόσιετα επιδόματα ή
αποζημιώσεις των αποσπασμένων
υπαλλήλων όαρύνουν την Ε.Ε.Ε. Π.

Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών ορίζεται τυχόν
τιρόσΟετη ειδική αμοι6ή νια το
προσωπικό Που υπηρετεί με
απόσπαση στην £.Ε.Ε.Π.

Στην εξειδίκευση του επιστημονικού
προσωπικού του πρώτου εδαφίου
της παρ. 5 του άρΟρου 16 του
ν.3229/2004 (Α 38) και του πρώτου
εδαφίου της παρ. 4 του άρρου 28
του ν.4002/2011 (Α’ 180)
προστίϋεπαι εξειδίκευση ή
εξειδικεύ σεις και σε άλλα
αντικείμενα που 5·α ορίσει με
απόφαση της η Ε.Ε.Ε.Π. ανάλογα με
τις ανάγκες λειτουργίας της.»,

για μία (1) ψορά, για ίσο χρόνο και με
την Ιδια αμοιβή. Η ισχύς της παρούσας
περίπτωσης λήγει στις 31.12.2022».

Καταργούνται το τρίτο, τέταρτο και
πέμπτο εδάψιο της παρ. 4 του
άρΘρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)
που έχουν ως εξής:

Αρθρο3

Ζητήματα αποδοχών, πρόσθετων
αμοιβώνκαιατιολαβών της διοίκησης

3



και του προσωπικού της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Στο άρθρο 16 του ν. 3229/2004 (Α 38), η
παρ. 2 αντικαΘίσταται ως εξής:

«2. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Γίπιννίων έχει διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια. Με απόψασπ του Υπουργού
Οικονομικών καθορίζονται σι αποδοχές
του προέδρου, η αποζημίωση των
μελών της Ε.Ε.ΕΠ., οι αποδοχές των
συμβούλων του προέδρου της Αρχής
και, κατόπιν εισι’ινησης του προέδρου
της Ε.Ε.Ε.Π., σι αποδοχές του
εξειδικευμένου οτα τυχερά παίγνια
επιστημονικού προσωπικού, οι
πρόσθετες αμοιβές και οι αποζημιώσεις
των μελών του Σώματος Ελεγκτών
Παιννίων, καθώς και οι ειδικές
τιρόσθετες αμοιβές του προσωπικού
της. Με κοινή απόασπ των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών
θεσπίζεται κίνητρο επίτευξης στόχων
και καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα.
Ειδικώς οι αττοδοχές του προσωπικού
της παρ. 8 καθορίζοαι κατ’ εφαρμογή
της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν.
4622/2θ19 (Α’ 133). Το σύνολο των
ανωτέρω δαπανών βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Αρχής.»

Άρθρο 4

Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου
16 του ν. 3229/2004 (Α 38) που έχει
ως εξής:

«2. Η Επιτροπή Εποπτείας και
Ελέχου Τυχερών Παιχνιδιών έχει
διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια. Με απόφαση του
Υπσυρ.’ού Οικονουίας και
Οικονομικών καιορίζονται σι
αποδοχές του Προέδρου, η
αποζημίωση των μελών, καώς και οι
τυχόν πρόσιετες αμοιόές του
προσωπικού που υπηρετεί με
απόσπαση στην Επιτροπή και οι
οποίες, μέχρι την κατά το άρρο 23
παράμραφος Ι του παρόντος νόμου
πιστοποίηση της έναρξης
λειτουριίας της Επιτροπις, α·
όαρύνουν τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουρ νε/ου
Οικονομίας και Οικονομικών από του
διορισμού τους. Με όμοια απόφαση
καορίζονται τα ειδικότερα ι5έματα
που αφορούν τη λειτουργία της
Επιτροπή ς».

Προσωπικό για την υποστήριξη του
έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ι

Ελέγχου Παιννίων — Τροποποίηση παρ.
7 άρθρου 16 ν. 3229/2004

Στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.
3229/2004 (Α’ 38), το δεύτερο εδάιο
αντικαθίσταται, προοτίθεται Τρίτο
εδάψιο και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως
εξής:

«7. Για την υποστήριξη του έργου της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων μπορούν να αποσπώνται σε
αυτή υπάλληλοι Υπουργείων, ντι.δ.δ.,
ν.π.ι.δ., ΟΤΑ., καθώςκαιδικηγόροιπου
υπηρετούν σε αυτά με σχέση έιιμιοθης
εντολής. Σε περίπτωση απόστιασης
υπαλλήλου ΟΤΑ α’ ή 13’ βαθμού
απαιτείται π σύμώωνη γνώμη του

Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου
16 του ν. 3229/2004 (Α’ 38 που έχει
ως εξής:

«Για την υποστήριξη του έρου της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιννίων μπορούν να αποσπώ νται
σε αυτή υπάλληλοι Υπουργείων,
Ν.ΓΙ.Δ.Δ. και,Ν.Π.!.Δ., ΟΤΑ., καώς
και δικηιόροι που υπηρετούν σε
αυτά με σχέση έμμισι5ης εντολής

Οι υπηρετούντες με απόσπαση στην
Επιτροπή λαμδάνουν το σύνολο των
πάσης φύσεως αποδοχών και
επιδομάτων από την υπηρεσία από
την οποία έχουν αποσπασϋεί.»



δημάρχου ή περιερειάρχπ αντίστοιχα.
Οι αποσπάσεις των τιρσηνούμενων
εδαίων διενεργούνται σύμφωνα με Τις

διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

Άρθρο ό

Αρμοδιότητες Επιτροπής Εποπτείας και

Ελένχου Παιννίων - Προσθήκη περ.
ιγ’και ιδ’ στο άρθρο 17 ν. 3229/2004

Στο άρΘρο 17 του ν. 3 229/2004 (Α’ 38),
μετά την περ. ιβ, προστίθενται περ. ιγ’
και ιδ’ ως εξής:

«ιγ) Χαράσσειτην Εθνική Στρατηγική για
το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Για τον σκοπό
αυτό συνεργάζεται με άλλες αρχές και
ψορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού
Τομέα και υλοποιεί σχετικές δράσεις.

ιδ) Δύναται να συνάπτει
προγραμματικέι συμβάσεις με άλλους
ψοοείς και αρχές του Δημοσίου, με
ν.π.δ.δ.. καθώς και με ν.π.ι.δ. που
τελούν υπό την εποπτεία αυτών, όπως
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύιιατα
(ΑΕΙ.), ερευνητικά πανεπστημακά
ινστιτούτα και ερευνητικά ιδούματα,
εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα της
παρ. 4 του άρθρου Ι του ν. 590/1977 (Α’
146), καθώς και ν.π.ι.δ. μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό
την ψυχοκοινωνική και ατομική
πρόληψη και θεραπεία της
προβληματικής ενασχόλησης ιιε τα
τυχερά παίγνια και Την αποκατάσταση
των ψυχοκοινωνικών και οικονομικών
επιπτώσεων αυτής. Περαιτέρω, δύναται
να συνάπτει προγραμιιατικές
συμβάσεις για την εκτέλεση έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, με
αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και
τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών
της εγχώριας και διεθνούς αγοράς των
παιννίων, τον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη ειδικών τεχνολογικών
εψαρμογών, σχετικών με την εποπτεία
και τον έλεγχο της διοργάνωσης και
διεξαγωγής των παιγνίων, καθώς καιτην
εψαρμογή των αρχών του υπεύθυνου
παιχνιδιού και την εκπαίδευση σε



Θέματα της αγοράς των παιγνίων κα. το
χρηματοδότησπ ειτιστη μονικών
ερευνών με αντικείμενο τα παίγνια.
Επιπλέον, ς χρςματσδότση αφορά σε
με:ατιτυχιακές και διδακτοοικές
διατριβές σε ακαδηιαϊκά ιδούματα της
Ελλάδας και του εξωτερικού, για
αντικείμενα έρευνας σχετικά με τις
αρμοδιότητές της και την υλοποίηση
κοινωνικών δράο-εων και δράσεων
ενημέρωσης και ευαισθπτοποίησης του
κοινού για τους κινδύνους που
σχετίζονται με τη διεξαγωγή των
παιννίων και την ιυχοκοινωνική και
ατομική πρόληψη και θεραπεία της
προβληματικής ενασχόλησης με τα
τυχερά παίγνια και την αποκατάσταση
των ψυχοκοινωνικών και οικονομικών
ετωττώσεων αυτής, καθώς και Την
ανάπτυξη κα λειτουργία των
απαραίτητων υποδομών για την
επίτευξη των ανωτέρω. Κατά τα λοιπά,
εψαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 100
του ν. 3852/2010 (Α 87), για Τις
προγοαμματικές συμβάσεις.»

ΆρΘρο 7

Ρυθμίσεις νια το χώμα Ελενκτών
Επιτροπής Εποπτείας !ιαι Ελέγχου
Παιγνίων — Προσ8ήω άρθρου 23Α
στον ν. 4141/2013

Στον ν. 4141/2013 (Α’ 81), προστίθεται
άρθρο 23Α, ως εξής:

«Άρθρο 23Α

Ρυθμίσεις νια το Σώμα Ελεγκτών
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων

1. Στην Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται Σώμα
Ελεγκτών Παιγνίων, το οποίο
στελεχώνεται από υπαλλήλους,
μόνιμους ή με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίοτου χρόνου,
που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. ή
ατιοσπώνται στην Αρχή από ψορείς της
παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α’ 143). Η στελέχωση του Σώματος
πραγματοποιείται μετά από ποόοκληση
εκδήλωσης ενδιαψέροντος, στην οποία



καθορίζονται σι όροι και σι
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν
οιυποψήψιοιπρος ένταξη στο Σώμα. Οι
υπάλληλοι που υπηρετούν στην
Ε.Ε.ΕΠ., εόσσν επιλεγούν,
εντάσσονται στο Σώμα Ελεγκτών
Παιγνίων με απόφαση του προέδρου
της Ε.Ε.Ξ.Π.. Οι υπάλληλοι των ψορέων
της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν.
4270/2014, εψόσον επιλεγούν νια τη
στελέχωση του Σώματος, αποσπώνται
οτην Ε.Ε,Ε.Π. και εντάσσονται στο Σώμα
Ελεγκτών Παιγνίων με απόψαση του
αρμοδίου οργάνου του Υπουονείου
Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του
προέδρου τος Αρχής. Σε περίπτωση
απόσπασης υπαλλήλου ΟΤΑ α’ ή β’

βαθμού απαιτείται η σύμψωνη γνώμη
του δηάρχου ή περιψερειάρχη
αντίστοιχα. Η χρονική διάρκεια της
απόσπαση ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη
με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης
μέχρι τρεις (3) ψσρές λε απόψαση του
προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Με όμοια πράξη
μπορεί να διακόπτεται η κατά τα
ανωτέρω απόσταση, Τα μέλη του
Σώιιατος Ελεγκτών Παιγνίων υπόκεινται
στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης
τιερισυσιακής κατάστασης με βάση τις
διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α’ 309).

2. Μέλο του Σώματος Ελεγκτών
Παιγνίων που κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π.
με απόσπαση από ψορείς της παρ. Ι του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
μετατάσσονται στην Ε.Ε.Ε.Π. με
απόψαση του Υπουργού Οικονομικών
κατόπιν εισήγησης του προέδρου της
Αρχής, εόσον υποβάλλουν σχετική
αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη
δημοσίευση του παρόντος και κατ
εξαίρεση του άρθρου 36 του ν.
4778/2021 (Α’ 26). Εάν η απόστιασΓ
λήξει πριν από την δημοσίευση τος
πράξης μετάταξης, ταρατείνεται
αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση της
πράξης μετάταξης. Οι υπάλληλοι
μετατάσσονται σε κενή οργανική θέση
κλάδου της ίδιας ή ανώτερης
κατηγορίας και με την ίδια σχέση
εργασίας. Αν δεν υψίσταται κενή



ορνανικ Θέση οτπν Ε.Ε.Ε.Π., είναι
δυνατύ η ιιετάταξη αποσπασιιένων

ποοσωτιοπανείς Θέσεις Προσωπική
διαςορά του ιρθρου 27 του ν.
4354/2015 (Α’ 176) διατηρείται.

3. Τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών
Παιγνίων, καθώς και Το προσωπικό της
Ε.Ε.Ε.Π. που συνεπικουσεί στον έλεγχο,
ασκούν τα καθήκοντα τους όλο το
εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της
εβδομάδας. Τα μέλη του Σώματος καιτο
προσωπικό τς Ε.Ε.Ε.Π. που
συνεπικουρεί στον έλενχο, ασκούν τα
καθήκοντά τους σε Τακτική και
υπερωριακή εογασ[α, σε εργασία κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
καθώς καιτις νυκτερινές ώρες, ανάλογα
με τις ανάγκες της Αρχής. Ο αριθμός των
ωρών υπερωριακής και νυχΤερινής
εργασίας εργαοί.μων ημερών, των ωρών
ημερήσιας νυχτερινής και υΓιεοωρακής
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών, καθώς και ειδικότερα Θέματα
για την εαρμογή των ανωτέρω,
ρυθμίζονται ιε απόασο του προέδρου
της Ε.Ε ΕΠ.. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, Κατόπιν εισήγησης του
προέδρου της Ε.ΕΕΠ., καθορίζονται,
πέραν των ορίων Των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015, τα
ανώτατα όρια υτιερωριακής και
νυχτερινής εργασίας εργασίμων
ημερών, ημερήσιας νυ)(ερινής και
υπερωριακής εργασίας Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών. Η σχετική δαπάνη
βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Ε.ΕΕ.Π.. Τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών
Παιγνίων τελούν σε διαρκή ετοιμότητα
για την ταχεία ετιέμβασή τους, όταν
παρίσταται ανάγκη, και Θεωρείται ότι
βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία
σε κάθε τόπο Και χρόνο, κάθε ψορά που
καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή
Τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τον
Κανονισμό Παιγνίων και τις σχετικές
αποφάσειςτου προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.. Ο
έλεγχος είναι τακτικός ή έκτακτσς και
διενεργείται με εντολή του αρμοδίου
προϊσταμένου. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν

υπαλλήλων σε συνιστώ μενες



εισήγπσηςτσυ προέδρου της Ε.Ε.Ε.ιΙ.,
καθορίζονται, εντός των ορίων του ν.
4336/2015 (Α’ 94), τα Θέματα που
αοοούν στις μετακινήσεις των μελών
του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων καιτου
προσωπικού τος Ε.Ε.Ε.Π. και ειδικότερα,
η χιομετρική αποζημίωση. οι
περιπτώσεις καταβολής εξόδων
διανυκτέρευσης, καθώς καιτο ύψοςτης
ημερήσιας αποζημίωσης, ανάλογα με
τον τύπο, το είδος και τον αριθμό των
ελεγχόμενων και ανεξαρτήτως του
μέσου μετακίνησης ή της χιλιομετρικής
απόστασης από την έδρα του
μετακινούμενου στον τόπο
προορισμού.

4. Τα λέλη του Σώματος Ελεγκτών
ΓΙαι’γνίων συντάσσουν εκθέσεις βάσει
των διαπιστώσεων του ελέγχου. Δεν
υπογράουν οτοιχεία, σρολονικά ή
άλλα έννραα των ελεγχόμενων
επιχειρήσεων. Το δεύτερο εδάψιο των
παρ. 3 και ό της απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ.
1093619/748/0015/10.81995 (Β 719)
και ς παρ. 11 της κοινής απόψασης των
Υώυπουργών Οικονομικών και
Πολιτισμού και Τουρισμού υπό στοιχεία
ΠΟΔ.1193/21.12.2010 (Β’ 2174), κατάτο
μέρος που προβλέπουν την υπογραφή
των ελεγκτών οε ιδιωτικά έγγραώα των
ελεγχόμενων επιχειρήσεων γα τα
βεβαιούμενα στο έγγραψο ή ως προς το
ότι αυτά έλαβαν χώρα ενώπιόν τους,
Κ αταργο ύ νται.

5. ‘Οπου στη νομοθεσία αναφέρεται ο
όρος «υπάλληλοι της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιννίων ‘για το
διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των
επιχειρήσεων Καζίνο» ή ο όρος «Σώμα
Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου 18 του
ν. 3229/2004)> νοούνται τα μέλη του
Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της
Επιτροτής Εποπτείας και Ελέγχου
Π αιγνίων.

ό. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορείνα αναθέτει, κατάτη
νομοθεσία, υπηρεσίες συνδρομής στο
ελεγκτικό έργο σε πιστοποιημένους
φορείς, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Τα



στοιχεία που συλλέγονται από τους
ανωτέρω φορείς κατά τη διενέργεια των
ελέγχων, σύμψωνα με το παρόν άρθρο,
αποτελούν νόμιμα αποδε ικτικά οτο ιχεία
για τη βεβαί.ωση ή μη παράβασης.
Ειδικότερα ζητήματα τεχνικού
χαρακτήρα για την εφαρμογή της
πασού σας, ρυθμίζονται με αποοάσε ις
της Ε.Ε.Ε.Π.».

Άσθρο 8

Κατάργηση Σώματος Ελεγκτών
Παήινίων του άρθρου 18 του ν.
3229/2004, αποσπάσεων από Σώματα
Ασψαλείας και πρόσθετων αποδοχών

νια Το Προσωπικό της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων —

Κατάρνηση παρ. 2, 5 και 10 άρΘρου 23
του ν. 4141/2013

Οι παρ. 2, 5 και 10 του άρΘρου 23 του ν.
4141/2013 (Α’ 81) καταργούνται.

Τροποποιείται τσ άρθρο 23 του ν.
4141/2013 (Α’ 81) πού έχει ως εξής:

«Αρϋρο 23

Ρυι5μίσεις για το προσωπικό της
Ε.Ε.Ε.Π.

1. Μόνιμο προσωπικό και προσωπικό
με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου
που υπηρετεί στο Δημόσιο. τα
Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.ΤΑ. α’ και 6’
6αμού, τις Δ.Ε.Κ.Ο. ή τα νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του
ευύτερου δημόσιου τομέα, που ιδ·α
υπηρετεί την 31η Δεκεμόρίου 2014
με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π., μπορεί
με αίτησή του, που υποόάλλεται
εντός αποκλειστικής προεσμίας που
λήγει τη Ιόη Ιανουαρίου 2015, να
μεταταγεί ή να /εταφερεί σε κενές
οργανικές δέσεις της Ε. Ε. Ε. Π., ύστεοα
από πρόταση της Ε.Ε.Ε.Γ7. και
απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του αρμόδιου
Υπουργού, χωρίς γνώνη
υπηρεσιακού συμόουλίου ή άλλου
κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου,
και κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων. Οι μετατάξεις ή οι
μεταφορές διενεργούνται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του
άρρου 68 του ν. 4002/2011. Η
μετάταξη .ή η μεταφορά διενεργείται
με την ίδια σχέση εργασίας, σε έση
κλάδου της ίδιας κατηγορίας για την
οποία ο υπάλληλος διαιέτει τα
απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Για
τη μετάταξη ή μεταφορά
προσωπικού εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρ. 22 του άρρου 2
του ν. 3899/2010 σε συνδυασμό με
Τις όμοιες της περίπτωσης 3



υποπερίπτωση ΖΙ παράγραφος ΐ
του άρΟρου πρώτου του ν.
4093/2012.

2. Το άροσ 18 του ν. 3229/2004
αντικαδσταται ως εξής:

«Στην Ε.Ε.Ε.Γ!. συνιστάται Σώμα
Ελεγκτών Παιγνίω το οποίο ρποοεί
να στελεχώνεται από προσωπικό που
υπηρετεί στην Ε. Ε. Ε. Π., και5·ώς και σε
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και ευρύτερου δημόσιου τουέα. Η
στελέχωση πραγματοποιείται. μετά
από .ιτρόσκλ ηση εκδτλωσης
ενδιαφέροντος, στην οποία
καιορίζο νται οι όροι και σι
πρσύπσϋέσεις που πρέπει να
πληρούν σι επασσόμενοι στο Σώμα.
Εφόσον επιλεγσύν, οι. κατά τα Ι

παραπάνω υπηρετούντες σε
υπηρεσίες και φορείς του δημέσι.ου
και ευρύτερου δημόσιου Τομέα,
αποσπώ νται με απόφαση του
Υπουρ μού Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στην
Ε.Ε.Ε.Π. και υπηρετούν για διάστημα
τεσοάρων ετών. Με όμοια πράξη
μπορεί να διακόπτεται. η κατά τα

ανωτέρω απόσπαση. Στους ελενκτέ
καταόάλλονται έξοδα εκτός έσας
μετακίνησης και διαμονις. Οι
Ελεγκτές υπόκεινται στην
υποχρέωση υποόολής δήλωσης
περιουσιακή ς κατάστασηι με δάση
τις διατάξεις του ν. 3213/2003. Με
τον Κα.’ονιο-μό Διεξαγωγής και
Ελέγχου Παιγνίων ρυυίζονται τα
ιέματα λειτουργίας του Σώματος
Ελεγκτών Παιγνίων, οι ειδικεύσεις
στα αντικείμενα του έλεγχου, .η
περιοδικότητα συμμετοχής των
Ελεγκτών στου ς ελέγχους, καιώς και.
κάι5τ άλλη λεπτομέρεια. Επιπλέον, η

Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να αναιέτει, κατά τις
κείμενες διατάξεις, μέρος ή και το
σύνολο των ελέγχων σε εταιρείες με
ειδική εμπειρία ή/ και να προδαίνει
σε απευΟείας συμφωνία με
κρατικούς φορείς ή φορείς του
ευρύτερου δηαόσιου τουέα, τι,ς
ημεοαπης η τος αλ.οόαπής, νια Την

ανάεση μέρους ή και του συνόλου



των ελέγχων αρμοδιότητάς της. Λήε
κοινή απόφαση του Υπδυρ γού
Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
δημιουργοώντα. μικτά κλιμάκια
ελέγχου της Ε.Ε.Ε. Π. , ά;ων
δημοσίων φορέων και υπηρεσιών.»

3. Στο εδάφιο που ποοστέηκε με τον
παρ. 12 του άρι5ρου 7 του ν.
4038/2012 ίΑ 14) μετά το δεύτερο
εδάφιο τηςπαρ. 3 του άρ’ρου ιότου
ν. 3229/2004 (Α 38), όπως
αντικαταστάηκε με την παρ. ό του
άριρου 28 του ν. 4002/2011, μετά τις
λέξεις «κα0ώς και η» προστίιενται σι
λέξεις «κατ’ επάγγελμα».

4. Η παρ. 2 του άρρου 29 του ν.
4062/2011, από όταν ίσχυσε,
αντικαίσταται ως εξής:

«2α) Με τον Ορνανισμό της Ε.ΕΕ.Π.
ρυμίζονται ενδεικτικά τα ·δέματα
που αφορούν το οργανόγραμμα των
υπηοεσιών, τον εσωτερική
λειτουργία, τις κατηγορίες, τους
κλάδου ς και τις ειδικότητες του
προσωπικού, καϋώς και τον τρόπο
και τις προύποέσεις ένταξης στις
οργανικές ϋέσεις, τον αριΟμό και την
κατανομή των οργανικών έσεων, τις
σχέσεις εργασίας και έργου, τη
σύσταση, τον τσόπο, το χρόνο και
τους όρου ς λειτουργίας ομάδων
εργασίας, το χρόνο και τό ωρολόνο
πρόγραμμα λειτουργίας των
υπηρεσιών, τις διαόαμίσεις
εμπιστευτκότητας των εγγράφων
και των πληροφοριών και τις
υποχρεώσεις εχεμύειας που
διέπουν το προσωπικό και τους με
οποιονδήποτε τρόπο
συνεργαζόμενους με την Αρχή, την
νομική υποστήριξη και το δικαστική
εκπροσώπηση της Ε.ΕΕ.Π. από
πληρεξούσιους δικηγόοους στην
Ελλάδα και οτο εξωτερικό, καδώς και
κάΟε άλλο όέμα σχετικό με τό
προσωπικό, τη &άρ’3ρωση, τη
λειτουργία και την εσωτερική
οργάνωση της Ε.Ε.Ε.Π..



6) Με απόφαση τουΥπουρνο
Οικονομικών που εκδίδεται μετά από
πρόταση της Ε.ΕΕ.Γ/. και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυόερνήσεως ιεσπίζο νται:

αα. Ο Κανονισμός Οικονομικής
/ιειτουρίας και Διαχεοισης, με τον
οποίο ρυμίζο νται ενδεικτικά τα
ι9έματαπου αφορούνστηνείσπραξλ,
τη διαχείριση και τη διάύεσ,ι των
πόρων, τις κάδε ειόους
αποζημιώσεες, τη λο’ιστική
κατανραφή και παρακολούδησ και
κάε άλλο συναφές δέμα.

66. Ο Κανονισμός Προμηιειών Και
Μισδώσεων, με τον οποίο
ρυδ·μίζονται ενδεικτικά τα δέματα
εκτέλεση ς προνπδειών υπηρεσιών
και α’αδώι τα δέματα που αφορούν
κάε είδους μισδώσες κινητών και
ακινήτων πραμάτων και υπηρεσιών
και κάε άλλο συναφές δέμα.

.‘ν. Ο Κανονισμός Μελετών κα
‘Εργων, με τον οποίο ρυμίζονται
ενδεικτικά τα δέματα που αφορούν
τηνεκπόνησημελετών, τηνεκτέλεση
έρνων και κάδε άλλο ου ναφές δέμα

δδ. Ο Κανονισμός Κίνησης, με τον
οποίο ρυδμίζονται ενδεικτικά τα
δέματα που αφορούν τις κάδε είδους
μετακινήσεις των μελών της, του
προσωπικού που υπηρετεί στην
Ε. Ε. Ε Π. και των ελενκτικών ορ νΕ νω ν,
τα υεταφορικά της μέσα, καδώς και
κάδε άλλο συναφές δέμα. Μέχρι την
έκδοση των παραπάνω Κανονισμών
τα σχετικά έματα ρυδμίζονται με
ανάλομι εφαρμο.’ή των
ποοόλεπομένων από τη διάταξη της
παραράφου 5 του άρδρου 54 του
νόυου αυτού.

ν) Στον Οργανισμό και στους
Κανονισμούς της Ε.Ε.Ε.Γ7. μπορεί να
περιλαμόάνονται και να
ενσωματώνονται υφιστάμενες κάδε
φορά ρυι9μίσεις ή εξαιρέσεις, όμοιει
ή ανάλο.’ες εκείνων που ιολ’ύσυν ‘ια
άλλου ς δημόσιους Φοοείς, Αρχές και
Υπηρεσίες διεξαωνής ελέγχων και



δίωξης που έχουν ως σκοπό τη
διαπίστωση καε την πάταξη του:
εγκλήματος και την τήρηση της·
δημόσιας τάξης καθώς και για,
δημόσιους Φορείς Αρχές και
Υπηρεσίες που ασκούν ελήους
νόμιμης λειτουργίας σε διάφορους!
άλλους τομείς της αγοράς.»

5. Στην εεεπ. για την κάλυψη των
Ι σχετικών αναγκών, μπορεί να
Ι

αποσπάται, κατά τις κείμενες
διατάξεις προσωπικό των Σωμάτων
Ασφαλείας για την εκτέλεση των
αρμοδιοτήτων της παραγράφου 2
του άρθρου 29 του ν. 4002/2011,
όπου απαιτείται διεξαγωγήι

Ι αστυνομικού έργου, της περίπτωσης
Ιζ”τηςπαρ.3τουάρθρου28τουν.

4002/2011 (Α’ 180 και εκείνων του ν. Ι
Ι ! 3691/2008 (Α’Ιόό). Το αποσπυσμένο

‘προσωπικό λαμΒάνει το σύνολο των!
αποδοχών που θα λάμόανε στη θέση ι
στην οποία υπηρετούσε πριν την
απόσπαση, η δε υπηρεσία στην
εεΕ.π ύεωρείται, για κάθε!
συνέπεια, ως κανονική υπηρεσία στο
Σώμα Ασφαλείας από το οποίο αυτό’
προέρχεται. Η απόσπαση γίνεται με:
κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και ί
Προστασίας του Πολίτη.

6.α. Με τον Οργανισμό της εεε!!.,:
οι προΒλεπόμενες στην παρ. 5 του
άρθρου 16 του ν. 3229/2004 και ατην1

παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.
1 4002/2011 οργανικές θέσεις της
Ι εεε!!., μπορεί να κατανέμονται:

μεταξύ διοικητικού και
ι επιστημονικού προσωπικού με
Ι αριθμητικά διαφορετικό τρόπο από.

τον προΒλεπόμενο στις παραπάνω
διατάξεις. Οι δικηγόροι που
υπηρετούν ατην εεε!!. με σχέση’
έμμισθης εντολής προσλαμόάνονται:
μετά από δημόσια ανακοίνωση και
επιλογή, η οποία διενεργείται από Ι
τριμελή επιτροπή που ορίζεται με
απόφαση της εεε!!..»

-

Β. Με τον οργανισμό και τους
Ι Κανονισμούς της Ε.εΕ.17. μπορεί να Ι

‘-11



ορίζονται τα όρνανά της που είναι
αρμόδια νια τη λήψη των κατά
περίπτωση προόλεπομένων από
αυτούς αποφάσεων. Οι
αρμοδιότητες αυτές μπορούν να
μεταδιόάζονται κατά τα
προόλεπόμενα στην παράγραφο 8
του άο·οου αυτού.

7.α. Ηισχύςτης διάταξης τπςπαρ. 17
του άρρου 7 του ν. 4038/2012
παρατείνεται για διάστημα έξι μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, κατά παρέκκλιση της παρ. 15
τού άριοου ένατου του ν. 405 7/2012
(Α54).

6. Αποφάσεις αποσπάσεων του
Υπουργού Οικονομικών που έχουν
εκδοιεί με όάση τη διάταξη της παρ.
17 του άοιρου 7 του ν. 4038/2012,
ισχύουν και παράγουν πλήρως τα
αποτελέσματά τους από την
ημερομηνία εκδόσεώς τους.

8. Η Ε.Ε ΕΠ. μπορεί να μεταόιόάζει
αρμοδιότητές της προς τον Πρόεδρό
της με αποφάσεις της που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυόερνήσεως. Με αποφάσεις του
Προέδρου της ΕΕ.Ε.Π., που
δημοσιεύονται επίσης στην
Εφημερίδα της Κυόερνήσεως, μπορεί
να μεταόι.όάζο νται περαιτέρω οι
αρμοδιότητες αυτές, καώς και
εκείνες που προόλέπο νται από τις
κείμενες διατάξεες, στους
Προϊσταμένου ς και το προσωπικό
που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π.. Η
μεταόίόαση αρμοδιοτήτων του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου
αυτής, μπορεί να
πραγματοποιούνται με παράλληλη
άσκησή τους από το όργανο που
υεταόιόάζει. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.
ορίζει τον Γραμματέα της Επιηοοπής
και τους αναπληρωτές του.

9. Με ποοεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Οικονομικών μετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Ε.Π., οι δαπάνες της
υποΒάλλονται στον προληπτικό
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.



Με το ίδιο διάταγμα καδορίζονται οι
κατηγορίες των δαπανών που
υποόάλλονται στον έλεχσ αυτό.

10. Με απόφαση Του Υπουργού
Οικονομικών. μετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Ε.Π., καέορίζεται ο ανώτατος
αριϋμός ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας, των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Ε.Ε ΕΠ. και
απασχολούνται στον επιτόπιο έλεγχο
των επιχειρήσεων καζίνο ή ανήκουν
στο Σώμα Ελεγκτών Παιννίων του
άρρου 18 του ν. 3229/2004. Από την
έναρξη ισχύος των διατάξεων του
άρδρου 92 του ν. 4182/2013
επιτρέπεται να καταόάλλεται στου ς
υπαλλήλους που υπηρετούν στην
ΕΕ.Ε.Π. και απασχολούνται στον
επιτόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων
καζίνο, καώς και αμοιόή νυκτερινής
απασχόλησης και απασχόλοσης κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
σύμφωνα με τα πσοόλεπόμενα από
τις διατάξεις του άρϋρου 20 του ν.
4024/2011 εφόσον αυτοί, λόγω
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών,
απασχολήηκανήάααπασχοληάούν
στον επιτόπιο έλεγχο των
επιχειρήσεων καζίνο.»

Άρθρο 9

Συγκρότηση ομάδων ερνασίας στην
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων — Προσθήκη άρθρου 19Α
στον ν. 3239/2004

Στον ν. 3239/2004 (Α’ 38), προστίθεται
άρθρο 19Α ως εξής:

«Αοθρο 19Α

Συγκρότηση ομάδων εργασίας

Για την επίτευξη στρατγικών και
επιχειρησιακών στόχων της Αρχής, με
απόφαση του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.
συγκροτούνται αιιειβόμενες επιτροπές ι
ή ομάδες ερνασίας, μο μόνιμου
χαρακτήρα, από δημόσιους
υπαλλήλους και εμπειρογνώμονες του
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι
διαθέτουν ειδικές ννώσεις και εμπειρία
για την εκτέλεση ειδικών έργων Και



εργασιών, καθώς και για τη διενέργεια
ερευνών ή την εκπόνηση μελετών που
εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ε.Ε.Ε.Π..
Με απόφαση του Υπουργού

Ι Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του!
Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζεται
αποζημίωση για τον πρόεδρο και τα
μέλη των ανωτέρω αμειβόμενων,
επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατά ι
συνεδρίαση ή κατά μήνα εντός των Ιορίων της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.1
4354/2015 (Α’ 176), μη υπολογιζόμενου1
του ορίου της παρ. 3 του ώίου άρθρου.;
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ι
προϋπολογισμό της Ε.Ε.Ε.Π..»

Άρθρο 10

Άρθρο 10

1 «3. Με κοινή απόΦαση του καθ’ ύλην
αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών, καθορίζονται οι ημέρες
μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και
πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1
και 2 και μέχρι διακόσιες (200) ημέρες
συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός
έδρας; α) των πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β.,
β) των τεχνικών και δημοσιογράφων της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., γ) του προσωπικού κλάδου

Ι Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδικού
Λογαριασμού Γεωργικών

Ι Αποζημιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), και του
προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., γιατους
επιτόπιους ψυσικούς ελέγχους που

Ι υποχρεούται να διενεργεί σύμφωνα με
Ι τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής

Ι Ένωσης και προκειμένου για τα μέλη
του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), μέχρι εκατόν.
ογδόντα (180) ημέρες συνολικέ νια τπ Ι

του άρθρου 3 του κεφαλαίου Α’ της
υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94)
που έχει ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση του και9’ Ι
ύλην αρμόδιου Υπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να
καϋορίζονται οι ημέρες μετακίνησης
εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των
ανωτέρω ορίων των παρ. Ι και 2 και
μέχρι διακόσιες (200) ημέρες
συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός·
έδρας: α) των πληρωμάτων του!
εκ.Α.Β., 6) των τεχνικών και
δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.ε. γ)!
του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων
και Κτηνιάτρων του Ειδικού
Λογαριασμού Γεωργικών
Αποζημιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), και το&·

Ι προσωπικού του Ο.Π.εΚ.ε17.ξ για!
τους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους
που υποχρεούται να διενεργεί
σύμφωνα με τους κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής ενωσης και!
προκειμένου για τους υπαλλήλους
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων για τη διενέργεια ελέγχου!
λειτουργίας των επιχειρήσεων
καζίνο, μέχρι διακόσιες σαράιτα Ι
(240) ημέρες συνολικ4 ε) του!
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής

Ημέρες μετακίνησης μελών Σώματος! Τροποποιείται η περ. γ’ της παρ. 3
Ελεγκτών Παιγνίων - Τροποποίηση
περ.γ’παρ.3άρθρου3κεψαλαίουλ’
υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015

Η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του
κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 του ν.
4336/2015 (Α’ 94) τροποποιείται ως
προς τις ημέρες μετακίνησης των μελών
του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και η

Ι παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

1*(



Άρθρο 11

Ένταξη στις ρυθμίσεις ·τμηματικής
καταβολής οψειλετών ψυσικών
προσώπων επιτηδευματιών, νομικών
τιοσσώπων ή νομικών οντοτήτων που

ετ€λήνησαν λόνω των μέτρων νια τον

αντιμετώπιση ει τιανδη μίας ΟνΙ-19
με ΚΑΔ δραστηριότητας υπαόμενς
στις εν λόνω ρυθμίσεις και ιιε
προσωρινή απανόρευση λειτουργίας
εντός ορισμένου χρονικού
&αστήματος - Τροποποίηση παρ Ι
άρΘρου 289 ν. 4738/2020

Στο τέλος της παρ. Ι του άρθρου 289
του ν. 4738/2020 (Α 207), προστίθενται
νέα εδάφια για την ένταξπ στις
ρυθμίσεις τμπματικής καταβσλής
οήε.ετών ώυσικών προσώπων
ετιιτπδευματιών, νομικών προσώπων ή
νομικών οντοτήτων που ετιλήγησαν
λόνω των μέτρων για την αντιμετώπιση
της τιανδημίας ΟΟνίο-19, με ΚΑΔ
δραστηριότητας υπαγόμενης στις ως

Ι άνω ρυθμίσεις κα με προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας εντός
ορισμένου χρονικού διαστήματος και η
παρ. Ι του άρθρου 289 του ν. 4738/2020
διαμσρώώνεται ως εξής:

«1. Οεές βεβαιωμένες στις Δημόσιες
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και Τα
Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε
καθεστώς ρύθμισης και έχουν
βεβαιωθεί κατά το διάστημα από
ίης.3.2020 έως 31.7.2021, μπορούν,
κατόπιν αίτησης του οειλέτη, να
υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματκής
καταβολής σε έως κα εβδομήντα δύο
(72) μηνιαίες δόσεις, ιε Την επιώύλαξη
του ελάχιστου ποσού μηνιαίας 5όοης
της παρ. 7, εόσσν τιληρούται ένα από
τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροποποιείται η παρ. Ι του άρθρου
289 του ν. 4738/2020 που έχει ως
εξής:

«1. Οφειλές όεδαιωυένες στις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
(Δ.Ο.Υ.) καί τα Ελεγκτικά Κέντρα που
δεν τελούν σε καεστώς ρύμισης
και έχουν όεόαιωϋεί κατά το
διάστημα από Ιης.3.2020 έως
31.7.2021, μπορού ν κατόπιν αίτησης
του οφειλέτη, να υπαχΟούν σε
ρύμιση τμηματικής καταόολής σε
έως και εόδομ ήντα δύο (72) μηνιαίες
δόσεις, με την επιφύλαξη του
ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόση ς της
παρ. 7 εφόσον πληρούται ένα από
τα ακόλουα κριτήρια:

α) εφόσον Πρόκειται νια οφειλέτες,
φυσικά Πρόσωπα επιτηδευματίες,
νομικά Πρόσωπα νομικές οντότητες
που επλήησανλόω των μέτρων νια
την αντιμετώπιση της πανδημίας
οΟνιο-19 και έχουν Κύριο ΚΑΔ

δραστηριότητας που ορίζεται στη
σχετική κατ’ εξουσιοδότηση
απόφαση του Υπουρνού
Οικονομικών,

ό) εφόσον πρόκειται νια
φυσικά Πρόσωπα
επιτηδευματίες:

όα) είτε η σύμόαση εργασίας τους
ανεστάλη νια οποιοδήποτε χρονικό
διάστημα από 1ης.3.2020 έως
31.7.2021, λόνω Των μέτοων νια Την
αντιμετώπιση της πανδημίας ΟΟν/Ο
19, σύμφωνα με το άρι5ρο δέκατο
τρίτο της από 14.3.2020 Ποάξης
Νομοιετικού Περιεχομένου (Α’ 64), .η

διενέργεια ελένχων, ε) του Προέδρου Αρχής μέχρι εκατόι ονδόντα (180)
της Ε νικής Σ:ατστικής Αρχής έχρι ημέρεςσυνολικά»
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
συνολικά. »

οφειλέτες
μι)



α) εόσσν πρόκειται νια οειλέτες,
φυσικα τιροσωπα επιϊηευματιες,
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες
που επλήνησαν λόγω των μέτρων νια
Την αντιμετώπισπ της πανδηιιίας
0ΟΟ-19 και έχουν κύΡιο ΚΑΔ
δραοτπριότητας που ορίζεται στη
σχετικό κατ’ εξουσισδότηση απόφασπ
του Υπουργού Οικονομικών,

β) εφόσον πρόκειται για οψειλέτες
φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

βα) είτε η σύμβαση ερνασίας τους
ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό
διάστημα από ίης.3.2020 έως
31.7.2021, λόνω των μέτρων για την
αντιμετώπιση της τιανδηλίας ςονι ο-ιο,
σύμφωνα με το άρθρο δέκατο Τρίτο τος
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από
20.3.2020 Ποάξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άοΘρο Ι του ν.
4683/2020 (Α’ 83) καιτο άρθρο 68 του ν.
4756/2020 (Α’ 235),

βν) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισιό
ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για
οποιαδήποτε χρονικό διάοτημα από
Ιης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμιωνα με
το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 και το
άρθρο 40 του ν.4778/2021 (Α’ 26),

βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για
οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από
Ιης.32020 έως 31.7.2021 και έχουν
αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των
δηλώσεων «ΟΟνΙΟ-19», σύμφωνα με το
άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020

οποία κυρώηκεμετο άροο3 του
4682/2020 (Α’ 76), Το άροο 11 της
από 20.3.2020 Πράξης Νομσϋετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οτισία
κυρώάηκε με το άροο Ι του ν.
4683/2020 (Α’ 83) και το άοϋρο 63
του ν. 475 6/2020 (Α’235),

68) είτε έλαόαν αποζημίωση ειδικού
σκοπού με μονομερή δήλωση για
οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από
Ιης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμιοωνα
με το άρρο 68 του ν. 4756/2020 και
το άράρο 13 της από 14.3.2020
Πράξη ς Νομοετικού Περιεχομένου,
ο οποία κυρώ5ηκε με το άράρο 3 του
ν. 4682/2020,

όγ) είτε εντάχϋηκαν στον μηχανισμό
ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για
οποιαδήποτε χοονκό διάστομα από
Ιης.3,2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα
με το άροο 31 του ν. 4690/2020 (Α’
104), το άριρο 123 του ν. 4714/2020
και το άρι9ρο 40 του ν.4778/2021 (Α’

86) είτε έλαόαν μειωμένο μίσιωμα
για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα
από Ιης.3.2020 έως 31.72021 και
έχουν αποζημι.ωάεί κατόπιν ελέγχου
των δηλώσεων «ΟΟν!Β-19»,
σύμφωνα με το άριρο δεύτερο της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοιετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώ9ηκε με
το άρρο Ι του ν. 4683/2020, την
παρ. 2 του άρι9ρου 13 του ν.
4690/2020 και το άριρο 27 του ν.
4772/2021 (Α’17),

όε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
οποιοδήποτε διάστημα από
.ίης.3.2020 έως 31.7.2021.

‚26),
ρρ) επε ελαβαν αποςπιωση ειδικου
σκοπού με μονομερή δήλωση για
οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από
Ιης.3.2020 έως 31.7.2021, ούωνα με
το άρθοσ 68 του ν. 4756/2020 και το
άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020,

Επιπλέο· εάσσοιαι στη ρύμισο
των ανωτέρων

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η ανεξαρτήτως



οποία κυρώθηκε με Το άρθρο Ι του ν.
4683/2020, την παρ. 2 του άρθρου 13
του ν. 4690/2020 και το άρθρο 27 του ν.
4772/2021 (Α’ 17),

βε) είτε ήταν εννεγρασμένοι στο
υητρώσ ανέργων του ΟΑΞΔ
οποιοδήποτε διάστημα από Ιης.3.2020
έως 31.7.2021.

Επιπλέον, εντάσσονται στο ρύθ!ιισπ
ανεξαρτότω των ανωτέρω κριτηρίων
Και .ημεροντινίας βεβαίωσής τους,
οφειλές νια τις οποίες έχει χορηγηθεί
αναστολή είοτιραξης και παράταση
καταβολής, σύμφωνα με την από
11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020, την από 30.3.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η
οποία κυρώθηκε λε το άρθρο Ι του ν.
4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
90), η οποία κυρώθηκε με το άρΘρο 2
του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον ν.
4690/2020.

!ατ’ εΕαίρεσο, Εφόσον πρόκειται νια
οειλέτες της περ. α , στους οποίους
επιβλήθηκε το μέτρο της τιροσωρινή
απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε
κατά το χρονικό διάστημα από
27.10.2020 έως 31.7.2021, επιτρέπεται
να εντάσσονται στη ρύθμιση οειλές
που Βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα
από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και
οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου
βεβαίωσης, έληξαν κατά το διάστημα
από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν
υπαχθεί από 27.10.2020 έως τη
δημοσίευσητην έναρξη ισχύος του
παρόντος σε καθεστώς ρύθμισης της
υτιοπαρ. Α2 τος παρ. Α του πρώτου
άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’107), όπως
ισχύει, υπό τον όρο ότι ς ρύθμιση αυτή
βρίσκεται σε ισχύ κατά την δημοσίευση
έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τη
δόση του Οκτωβρίου των ρυθμίσεωντης
υποπαο. Α2 της παρ. Α Του πρώτου
άρθρου του ν. 4152/2013 που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
προηγούμενου εδαψίου, ως

κριτηρίων και ημερομηνίας
όεόαίωσής τους. οφειλές ια Τις
οποίες έχει χορηηεί αναστολή
είσπραξη ς και παράταση καταδολής,
σύμφωνα με την από 11.3.2020
Πράξη Νομ οάετικοώ Περιεχομένου
(Α’ 55), η οποία κυρώάηκε με το
άράρο 2 του ν. 4582/2020, την από
30.3.2020 Πράξη Νομ οάετικοώ
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία
κυρώι.ηκε με το άρι5’ρο Ι του ν.
4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020
Πράξη Νομοάετικού Περιεχομένου
(Α’ 90), η οποία κυρώϋηκε με το
άράρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)
και τον ν. 4690/2020.



καταληιιακή ημερομηνία - καταβολής
ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2021.»

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου
14 του ν. 2971/2001 (Α 285) η οποία
έχειως εξής:

«2. Επιτρέπεται, σύμψωνα με τη’
διαδικασία των παραγράψων 1,6,7,
8, 9 και 10, η παραχώρηση του
δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, Ι
παραλίας όχθης παρόχθιας ζώνης Ι
υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και

Ι υπεδάψους του βυθού της Ι
θάλασσας λιμνοθάλασσας λίμνης
και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού
ιδίωςγια:

α) σκοπούς κοινωψελείς ή
προστασίας του περιβάλλοντος
εψόσον τα έργα εκτελούνται από το
Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.,
συμπεριλαμβανομένων των ΟΠ.Α.,!
επιχειρήσεις κοινής ωψέλε.ας ή
Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών,

Ι β) ναυταθλητικά έργα με βάση
μελέτες οι οποίες έχουν εγκριθεί
από τη Γενική Γραμματεία

Ι Αθλητισμού,

Ι γ) έργα ανάπλασης του άρθρου 8
του ν. 2508/1997 (Α’ 124) που Ιι εκτελούνται από το Δημόσ.ο,

ι Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,

δ) ερευνητικούς σκοπούς

ε) έργα εξυπηρέτησης ή
εγκατάστασης επιχειρήσεων!
υδατοκαλλιεργειών που:
λειτουργούν νόμιμα,

στ) την εγκατάσταση σταθερών ή
πλωτών εξεδρών, την κατασκευή

_______________________________

προβλητών και κρηπιδωμάτων, την



Άρθρο 12

Παραχώρηση χρήσπς νια την εκτέλεση
έργων εγκατάστασης υποβρυχίων
καλωδίων ηλεκτοικής ενέρνειας και
τηλεπικοινωνιών νια την διασύνδεσι
νήσων ή βραχονησίδων με την
ηπειρωτική χώρα Προσθήκη περ. ι

παρ. 2 άρθρου 14 ν. 2971/2001

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
2971/2001 (Α’25) προστίθεται περ. ι’
ωςεξής:

«ι) την εκτέλεση έργων εγκατάστασης
υποβρυχων καλωδίων ηλεκτρικής
ενέργειας τπλεπικοινωνιών νια τη
&αούνδεση νήσων ή βραχονσίδων, με
την ηιτειρωτική χώρα, στις οποίες
περιλαμβάνεται η τοτιοθέτοση
υποσταθμών, καθώς και η κατασκευή
κάθε έργου, που κρίνεται αναγκαίο,
συμτιεριλαμβανομένου και του
αναγκαίου χώρου για την εγκατάσταση
του εξοπλισμού και του αναγκαίου
προσωπικού νια την ασφαλή λειτουργία

Ι καισυντήρηση Του έργου. Ειδικά για την
εκτέλεση των έργων της παρούσας
παραγράφου, η απόφαση περί
παραχώρηοης του Υπουργού
Οικονομικών μποΡεί να αφορά στο
χερσαίο Τμήμα της χώρας, νησιά ή
βραχονησίδες. Είναι δυνατή ς
παραχώρηση και για την κατασκευή
λοιπών έργων που έχουν εγκριθεί
σύμφωνα με τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η
παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και
για έργα ενίσχυσης του συστήματος
μεταψοράς, του δικτύου διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας και των
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, αλλά και
για έργα διαούνδεσης νήοων και γενίκά
οποιοδήποτε έργο που συνδέεται με την
κατασκευή και τη λειτουργία τους ή
αναφέρεται στην περιβαλλοντική
αδειοδότηση ως συνοδό έργο,
συμπεριλαμβανομένων των έργων
οδοποιίας και πρόσβασης.

Για Τα έργα της παρούσας, κατά
παρέκκλιση των παρ. ό έως ΙΟ, ο

εγκατάσταση ανυψωτικών και
Φορτοεκψορτωτικών μέσων παντός
είδο υ ς, ήτοι μεταψορικώνταινιών,
νερανών, αγωγών υεταΦοράς υγρών
ορτίων και λοιπών ουναώών
συστηάτων ή άλλων έργων, τα
οποία προορίζονται να εξυπηοετούν
τη μεταφορά Φορτίων ή εψοδίων,
που παράγονται ή χρησιμοποιούνται
από επιχειρήσεις

Ι υδατοκαλλιεργητικές, βιομηχανικές,
εΕορυκτικές,
ναυπηγοεπισκευαοτικές, που
λειτουργούν νόμιμα σε ακίνοτα ετ
των οποίων οι ανωτέρω ετπχειρήοεις
έχουν δικαίωμα χρήσης μ.ε βάση
ευπσάγματη ή ενοχική σχέση και
έχουν κατασκευάσει τις κύριες
εγκαταστάσεις τους. Η κατασκευό
των έργων, στο Πλαίσιο της ανωτέσω
παραχώρησης, νίνεται σύμψωνα με
τις διατάξεις του παοόντος,
τηρουμένων των γενικών και ειδικών
πολεσδομικών διατάξεων, καθώς και
των οικείων διατάξεων για τους
λιμένες. Η κατασκευύ των έργων του
παρόντος δεν μπορεί να αρχίσει αν
προηγουμένως δεν κατατεθεί ς
απόψασπ παραχώρησης οτπν
αρμόδια λιμενική αρχή. Τα έργα
ανήκουν οτο Δημόσιο, το οποίο
μπορεί να τα καταργεί ή να τα
μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους
δημοσίου συμψέροντος και
ασώάλειας ή εθνικής άμυνας, χωρίς
Καμία υποχρέωσή του για
αποζημίωση ή για καταβολή της
δαπάνης κατασκευής και
συντήρησής τους στον ιδιώτη. Ο
επιβλέπων μηχανικός είναι
υπεύθυνος για την κατασκευή του
έργου σύμψωνα με την πράξη
παραχώρησης κα την ενκεκριιένη
οριστική ελέτη, ανεξάρτητα από τσ
αν αυτό συνορεύει με τη ζώνη του
αιγιαλού ή της παραλίας,

ζ την κατασκευή έργων Και

εγκαταστάσεων υποδομής
ποοοριζομένων να εξυππρετούν την

εκτέλεση συγκοινωνιών κάθε
μσρψής από συγκοινωνιακέ



ενδιαψερόμενσε υποβάλλει αίτηση
προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία
μετά την έκδοση της απόφασης
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του
έργου διασύνδεσπς, στον οποία πρέπει
να περιλαμβάνονται όλα τα έργα, νια τα
οποία ζητείται η παραχώρηση Του
ανωτέρω δικαιώιιατος,
συμπεριλαμβανου.ένων και όσων
χαρακτπρίζονται ως συνοδών έργων
από την απόώασης περιβαλλοντικής
αδειοδότπσπς, η οποία συνοδεύεται
από την απόώαοη έγκοισπς του έγου
της διασύνδεσης από την αρμόδια αρχή
διασύνδεσης, τη σχετική απόιαση
περιβαλλοντικύς αδειοδότησος Και τα
στοιχεία της παρ. ε.δ. του άρθρου 14. Η
Κτηματική Υπηρεσία &αβιβάζει την
αίτηση αμελλητί και πάντως μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από Την κατάθεση σ’
αυτή τηε αίτησης και της απόασης
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οτα
Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας
και Νηο·ιωτικής Πολιτικής και
Τουρισμού και στο Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού, εκτός αν σι υπηρεσίες αυτές
έχουν ήδη γνωμοδοτήσει κατά την
περιβαλλοντική αδεισδότηση του έργου
και οι γνωμοδοτήσεις τους έχουν
συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο
με την αίτηση. Μετά τη συγκέντρωση
των γνωμών ή την άπρακτη παρέλευση
πΡοθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την περιέλευση στις υπηρεσίες αυτές
της αίτησης, η αρμόδια Κτηματική
Υπηρεσία ενερνεί για την έκδοση της
απόψαοης παραχώρησης. Κατά
παοέκκλιση κάθε άλλης σχετικής
διάταξης για τον καθορισμό των τελών
διέλευσης και των τελών χρήσης
δικαιωμάτων διέλευσης για την
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης
αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή
παρακείμενου θαλάσσιου χώρου και
πυθμένα, όσον αφορά στην εκτέλεση
εργων εγκατάστασης υποβρυχίων
καλωδίων τηλεπικοινωνιών,
λαμβάνεται υπόψη ο κανονισμός
καθοσισμού των τελών διέλευο·πς και
των τελών χρήσης δικαιωμάτων
διέλευοης της Εθνικής Επιτροπής

επιχειρήσεις, σι οποίες λειτουργούν
νόμιμα,

η) την εκτέλεση έργων
εγκατάστασπς σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ), στις οποίες περιλαμβάνεται
η τοποθέτηση υποοταθμών, καθώς
και η Κατασκευή κάθε έργου, που
κρίνεται αναγκαίο νια τη σύνδεση
σταθμού Α.Π.Ε. με το σύστημα ή το
Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου Και
του αναγκαίου χώρου για την
εγκατάοταση του εξοπλισιιού καιτου
αναγκαίου προσωπικού για την
ασώαλή λειτουργία και συντήρηση
του έργου. Ειδικά για την εκτέλεση
των έργων της πασούσση
παραγράψου, η απόώαση περί
παραχώρησης του Υπουργού
Οικονομικών μπορεί να αψορά το
χερσαίο τμήμα της χώρας, νησιά ή
βραχονησίδες. Είναι δυνατή η
παραχώρηση και για την κατασκευή
λοιπών έργων που έχουν εγκριθεί
σύμψωνα με τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η
παρούσα περίπτωση εψαρμόζεται
και για έργα ενίσχυσης του
Συστήματος Μεταφοράς ή το Δίκτυο,
αλλά και για έργα Διασύνδεσης
Νήσων μετο Εθνικό Διασυνδεδεμένο
Σύστημα Μεταψοράς, τα οποία Θα
εξυπηρετούν και την αύξηση της
διείσδυσης των Α.Π.Ε. και γενικά
οποιοδήποτε έργο που συνδέεται με
την κατασκευή και τη λειτουργία
τους ή αναφέρεται στην Α.Ε.Π.Ο. ως
συνοδό έργο,
συμπεριλαμβανομένων των έργων
οδοποιίας πρόσβασης. ια τα έργα
της παρούσας. κατά παρέκκλιση των
παραγράψων ό έως 10, 0
ενδιαψερόμενος υποβάλλει αίτηση
προς την αρμόδια Κτηατική
ΥπηΡεσία μετά την έκδοσο της
Α.έ.Π.Ο. του σταθμού Α.Π.Ε. η του
έργου διασύνδεσης, στην οιτοα
πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα
έγα, νια τα οποία ζπτείται η



Τπλετικοινωνιών και Ταχυδρομείων ιτασαχώρηση του ανωτέρω
(Ε.Ε.Τ.Τ.) ως καθ’ ύλην αρμόδιας δικαιώματος,
αρχής.» συμπεριλαμβανομένων και όσων

χαρακτηρίζονται ως αυνοδών έργων
από Την Α.Π.Θ Κτηματική
Υπηρεσία διαβιβάζει αμελλητί και
πάντως μέσα σε είκοσι (20) ημέρες

από την κατάθεση σ’αυτήν τπς
αίτησης και της Α.Ε.Π.Ο., την αίτηση
οτα Υπουργεία Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού
και στο Γ.Ε.Ν., εκτός αν οι υπηρεσίες
αυτές έχουν ήδη γνωμοδοτήσει κατά
την περιβαλλοντική αδειοδότηση
του έργου καιοιγνωμοδοτήσειςτους
έχουν συνυτιοβληθεί από τον
ενδιαφερόμενο με την αίτηση. Μετά
τη συγκέντρωο·η των γνωμών ή την
άπρακτη παρέλευση προθεσμίας
τριών (3) μηνών από την πεσιέλευση
στις υπηρεσίες αυτές της αίτησης, η

αρμόδια Κτηματική Υππρεσία
ενεργεί για την έκδοση της
απόφασης παραχώρησης.

«Για την προσωρινή προσαιγιάλωσπ
πλωτού μέσου, ιε σκοπό
αποκλειστικά τη διέλευση και
μεταψοσά του εξοπλισμού έργων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.), της παρ. 1, υποβάλλεται
αίτημα στην ασμόδια κτηματική
υπηρεσία για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα από τον ενδιαφερόμενο,
υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η
άδεια του έργου, εφόσον η ανωτέρω
διαδικασία: α) προβλέπεται στην
εγκεκριμένη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που
συνοδεύει την Α.Ε.Π.Ο. και β) δεν
προκαλεί αλλοίωση στη μορψολογία
της ακτής και του πυθμένα, καθώς η
διάταξη έδρασης για την εκψόρτωση
είναι προσωρινή και απομακρύνεται
άμεσα μετά το πέρας της
διαδικασίας. Το αίτημα του
προπγούμενου εδαψίου



συνοδεύεται από τοπογραφικό
διάγραμμα, κλίμακας τουλάχίστον
1:1000, εξαρτημένου σε Ε.Γ.Σ.Α. ‘87,
όπου αποτυπώνονται σι ισχύουσες
οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας,
όχθης, και παρόχθιας ζώνης και ο
αιτούμενος προς παραχώρηση
χώρος, καθώς και τεχνική έκθεση
σχετικά με την προσωρινή διάταξη
έδρασης ‘για εκόρτωση. Η αρμό&α
κτοματική υπηρεσία, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δύο 2)
μηνών, μετά τη σύψωνπ ννώμρ της
αρμόδιας λιμενικής αρχής, εκδίδει
σχετική απόαση έγκρισης για την

απλό χρήση αιγιαλού κοινόχρηστης
παραλίας και Θάλασσας, με τον
καθορισμό ανταλλάγματος για την
παραχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο
Σόλ. Ο ενδιαφερόιενσς
υποχρεούται να ενημερώνει Την

κτηματική υπηρεσία, την οικεία
λιμενική αρχή και την αρμόδια
τελωνειακή αρχή για την έναοξ και
λήξη των εργασιών προσαιγιάλωσσς
προοωρινού χαρακτήρα. Σε
περίπτωση μη τήρησης των όρων και
προϋποθέσεων, που έχουν τεθεί με
την απόφαση παραχώρ,ησπς απλής
χρήσης, λαμβάνονται όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα προστασίας
του άρθρου 27.».

«8) ‘Εργα εξυπηρέτησης νομίμως
λειτουργουσών επιχειοήσεων
ναυπήγησης, μετατροπής, ετιισκευής
και συντήρησης ξύλινων σκαφών,
ήτοι παραδοσιακών και άλλων,
μήκους όχι μεγαλύτερου των
σαράντα (40) μέτρων (καρνάγια
ταρσανάδες). Τα έργα αψοσούνοτην
εκτέλεση ερνασιών, καθώς και στην
εναπόθεση σκαφών, πρώτων υλών,
εοδίων και εξοπλισμού
απαραίτητου για τη λειτουργία
τους.»

Οι διατάξεις του παρόντος άρθοου
δεν εφαρμόζονται για τις
εγκαταοτάσεις αιολικών πάρκων
στον εθνικό Θαλάσσιο χώρο,



σύμφωνα με το άρθρο όλ του ν.
3468/2006 (Α’ 129).
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Τροποποιείται το άρθρο 247 Του ν.
4782/2021 (Α’ 35), το οποίο έχει ως
εξής:

Αναστέλλεται μέχρι την 31η.ί0.2021
η εκτέλεση πρωτοκόλλων
κατεδάισπς <αι &οικητικής

αποβολής για έργα που υςίστανται
κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του
παρόντος, κάθε είδους, που έχουν
κατασκευαστεί στον αιγιαλό, τον
παραλία, την όχθο, την τιαρόχ5ια
ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον
πυθμένα καιτο υτιέδαοςτου βυθού
της Θάλασσας, λιμνοθάλασσας,

Άρθρο 13 λίμνης και κοίτης :τλεύσιμου
ποταμού χωρίς να υώίσταταιΑναστοιιη εκτελεοης πρωτοκολλων
αποωαση παραχωοοσπς της χρησπςκατεδαρισης και διοικητικς αποβολης --

αυ ιων.
Αναστέλλεται μέχρι Τις 3103.2022 η
εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης
και διοικητικής αποβολής νια έργα που
υΦίστααι πριν τις 9,32021, κάθε
είδους, που έχουν κατασκευαστεί στον
αινιαλό, την παραλία, τον όχθη, την
παρόχθια ζώνη, Το υδάτινο στοιχείο, τον
πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού
τος Θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης
και <οίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να
υψίσταται ατιόώασπ παραχώρησης της
χρήσος αυτών.

Άρθρο 14

Μεταβατική διάταξη - Προσθήκη
άρθρου 30Αν.2789/2000

Στον ν. 2789/2000 (Α’ 21), περί τος
προσαρμογής του ελληνικού δικαίου
προς την οδηγία αριθ. 98/26/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του



Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το
αμετάκλητο του διακανονισμού οτα
συστήματα Ίτληρωμών και οτα
συστήματα διακανονισμού
χρηματοπιστωτιιών μεσων,
προστίθεται άρθρο 30 Α ως εξής:

«Αρθρο 30 Α

Μεταβατική διάταξη

Επεκτείνεται έως την 31η.12.2023 η
εαρμονή του παρόντος στα ιδρύματα
των περ. () έως (ν) της παρ. β’ του
άρθρου 1, τα οποία συιιυ.ετέχσυν άμεσα
σε συστήματα διακανονισμού
συναλλαγών, κατά τν έννοια της παρ.

του άρθρου 1, με έδρα στο Ηνωμένο
Βασίλειο.»

Καταρνούμενες διατάξεις

Καταρνούνται το τρίτο, τέταρτο και
πέμπτο εδάιο της παρ. 4 του
άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α 180)
που έχουν ως εξής:

«4. Οι δέσεις μόνιμου ή με σχέση
ερ.ιασίας ιδιωτικού δικαίου
διοικητικού προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π.
που προδλέτιονται στην παρ. 5 του
άράρου 16 του ν. 3229/2004
αυξάνονται κατά τοιάντα (30) και Οι
άέσεις επιστημονικού προσωπικού
με εξειδίκευση στα τυχερά παίννια
που προ6λέποιαι στο ίδιο άράρο
αυξάνονται κατά δέκα (10). Οι δέσεις
αυτές κατανέμο νται ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα με τον
Ορνανισμό της Ε.Ε.Ε. Π.

Οι τακτικές και σι πρόσετες
αποδοχές του προσωπικού της
Ε.Ε.Ε. Π., κα5Όρίζο νται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών. Η
μισάοδοσία, πρόσά·ετα επιδόυατα ή
αποζημιώσεις των απσσπασμένων
υπαλλήλων όαρύνουν την Ε.Ε.Ε.Π.

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξι.ολογούμενης ρύμισης
που τιρο8λέπουν κατάριηση

Άρθρο 2

Κατάργηση ρυθμίσεων νια πρόσθετες
αποδοχές τακτικού προσωπικού και
ποοσωτιικού με απόσπαση τηι
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιννίων

Στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.
4002/2011 (Α 180), τα εδάια τοίτο,
τέταρτο καιπέμτιτο καταργούνται.



Άρθρο 4

Ποσσωπικό για την υποοτήριξ του
έργου Της Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων — Τροποποίηση παρ,
7 άρθρου 16 ν. 3229/2004

«7. Για Την υποστήριξη του έργου της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιννίων μπορούν να αποσπώνται σε
αυτή υπάλληλοι Υπουργείων, ν.π.δ.δ.,
ν.π.ι.δ., ΟΤΑ., καθώς και δικογάροιπου
υπηρετούν σε αυτά με σχέση έμμισθης
εντολής. Σε περίπτωση απόσπασης
υπαλλήλου ΟΤΑ α’ ή β· βαθμού
απαιτείται η σύμψωνη γνώμη του
δημάρχου ή πεοιερειάρχπ αντίστοιχα.
Οι ατιοστιάσες των προηγούμενων
εδαίων διενεργούνται σύμψωνα με τις
διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

Άρθρο 8

Στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.
3229/2004 (Α’ 33), το δεύτερο εδάιο
αντικαθίσταται, προστίθεται τρίτο
εδάιο και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως
εης:

Με απόφαση του Υπουρού
Οικονομικών ορίζεται τυχόν
πρόσ·Εετη ειδική αμοιόή !ια ΤΟ
προσωπικό που υπηρετεί υε
ατιόσπασιι στην Ε.Ε.Ε.Π.

Στην εξειδίκευση του επιστημονικού
προσωπικού του πρώτου εδαφίου
της παρ. 5 του άρρου Ιό του
ν3229/2004 (Α’ 38) και του πρώτου
εδαφίου της παρ. 4 του άροου 28
του ν.4002/2011 (Α 180)
προστύενται εξειδίκευση ή
εξειδικεύσεις και σε άλλα
αντικείμενα που α ορίσει με
απόφαση της η Ε.Ε.Ε/Τ ανάλονα με
τις ανάγκες λειτουργίας της».

ΑντικαΘ ίσταται το δεύτερο εδάι! ιο
της παρ. 7 Του άρθρου 16 του ν.
3229/2004 (Α’ 38), το οποίο έχε, ως
εξής:

« Οι υπηρετού ντες με απόσπασυ στην
Επιτροπή λαμόάνουν το σύνολο των
πάσης φύσεως αποδοχών και
επιδομάτων από την υπηρεσία από
την οποία έχουν αποσπασεί.»

Καταρνούνιαι σι παρ. 2, 5 και 10 του
άρθρου 23 του ν. 4141/2013 που
έχουν ως εξής:

Κατάργηση Σώια·ως Ελενκτών
Παιγνίων του άρθρου 18 του ν.
3229/2004, οιποοιτάσεων από Σώματα
Ασψαλειας και προσθετων αποδοχων

2. Το άρρο .18 του ν. 3229/2004για το προσωπικό της Επιτρσπης
αντικαίσταται ως εξής:Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων —

«Στην Ε.Ε.Ε/Τ συνιστάται Σώμα
Ελενκτών Παινίω το οποίο μπορεί



Κατάργηση παρ, 2, 5 και 10 άρθρου 23 να στελεχώνεται από ποσσωπικό που
του ν. 4141/2013 υπτιρετεί ατην Ε.Ε.Ε.Π., και5ώς και σε

υπηρεσίει και φορείς του όομόσιου
Οι παρ. 2, και ±0 του αρθρου 23 του ν.

και ευρυτερου δημοσιου τουεα. Η4141/2013 Α 81) καταρνουνται.
στελεχωση πραγματοποιείται μετα
από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, στην οποία
και5υρίζο νται οι όροι και σι
προϋποι5έσεις που πρέπει να
πληρούν οι ενΓασσόμενοι στο Σώμα.
Εφόσον επιλεγούν, οι κατά τα
παραπάνω υπηρετούντες σε
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
αποσπώ νται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στην
Ε.Ε.Ε.Π. και υπηρετούν νια διάστημα
τεσσάρων ετών. Με όμοια πράξη
μπορεί να διακόπτεται η κατά τα
ανωτέρω απόσπασλ. Στους ελεγκτές
καταόάλλονται έξοδα εκτός έδρας
μετακίνηση ς και διαμονής. 3
Ελεγκτές υπόκεινται στην
υποχρέωση υποόολής δήλωσης
περιουσιακή ς κατάοταστις με δάση
τις διατάξεις του ν. 3213/2003. Με
τον Κανονισμό Διεξαγωγής και
Ελέγχου Παιγνίων ρυιμίζονται τα
ϋέματα λειτουργίας του Σώματος
Ελεγκτών Ααιγνίων, οι ειδικεύσεις
στα αντικείμενα του έλεγχου, η
περιοδικότητα συμμετοχής των
Ελεκτών στου ς ελέγχους, καϋώς και
κάε άλλη λεπτομέρεια. Επιπλέον, η
Ε.ΕΕ.Π. μπορεί να ανα·δέτει, κατά τις
κείμενες διατάξεις, μέρος ή και το
σύνολο των ελέγχων σε εταιρείες με
ειδική εμπειρία ή/ και να προόαίνει
σε απευείας συμφωνία με
κρατικούς φορείς ή φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, της
ημεδαπής ή της αλλοδαπή ς, για την
ανάεση μέρους ή και του συνόλου
των ελέγχων αρμοδιότητάς της. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
δημιουργούνται μικτά κλιμάκια
ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π. και άλλων
δημοσίων φορέων και υπηρεσιών.»



«5. Στην Ε.Ε.Ε.Π. για την κάλυψη των
σχετικών αναγκών, μπορεί να
αποσπάται, κατά τις κείμενες
διατάξεις, προσωπικό των Σωμάτων
Ασφαλείας νια την εκτέλεση των
αρμοδιοτήτων της παραράφου 2
του άρΟρου 29 του ν. 4002/2011,
όπου απαιτείται διεξαγωγή
αστυνομικού έργου, της περίπτωσης
ζ της παρ. 3 του άρρου 28 του ν.
4002/2011 ίΑ’180) και εκείνων του
ν. 3691/2008 (Α’ 166). Το
αποσπασμένο προσωπικό λαμόάνει
το σύνολο των αποδοχών που ια
λάμόανε στη έση στην οποία
υπλρετούσεπρινττιναπόσπαση,ηδε
υπηρεσία στην Ε.Ε.Ε.Π. ιεωρείται,
για κάάε συνέπεια, ως κανονική
υπηρεσία στο Σώμα Ασφαλείας από
τό οποίο αυτό προέρχεται. .-ι
απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη.»

«10. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικώγ. μετά από εισήγηση της
Ε.Ε.Ε.Π., καάορίζεται ο ανώτατος
αριϋμός ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας, των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην ΕΕΕ.Π. κα
απασχολού νται στον επιτόπιο έλεγχο
των επιχειρήσεων καζίνο ή ανήκουν
στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων του
άράρου 18 του ν. 3229/2004. Από την
έναρξη ισχύος των διατάξεων του
άράρου 92 του ν. 4182/2013
επιτρέπεται να καταόάλλεται στου ς
υπαλλήλους που υπηρετούν στην
Ε.Ε.Ε.Π. και απασχολούνται στον
επιτόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων
καζίνο, καϋώς και αμοιδή νυκτερινής
απασχόλησης και απασχόλησης κατά
τς Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
σύμφωνα με τα προόλεπόμενα από
τις διατάξεις του άρρου 20 του ν.
4024/2011 εφόσον αυτοί, λόγω
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών,
απασχολήιηκανήιααπασχοληούν
στον επιτόπιο έλεγχο των
επιχειρήσεων καζίνο.»



. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη . . Γ
Συναρμοδια Υπουργεία — Αντικείμενοαξιολογουμενης

ρύθμισης
Συναρμοδιες υπηρεσιες / ψορεις συναρμοδιοτητας

Άρθρα 11Ο Υπουργεία Οικονομικών, Ρυθμίσεις για υιταλλήλους
Εσωτερικων, Παιδειας και του Δημοσιου κλπ.
Θρησκευμάτων Μισθολογικές δαπάνες

Διαδικασία υπηρεσιακών
μεταβολών— Σύναψπ
προγραμματικών
συμβάσεων με άλλους
Φορείς και αχές του
Δημοσίου, με ν.π.δ.δ.,
καθώς και με ν.π.ι.δ. που
τελουν υπο την εποτιτεια
αυτών, όπως ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.), ερευνπ:ι.<ά
πανεπιστημιακά ινστιτούτα
και ερευνητικά ιδρύματα,
εκκλησιαστικά νομικά
πρόσωπα της παρ. 4 του
άρθρου ί του ν. 59Ο/ί77

(Α’ 146), στο πλαίσιο τπς
Εθνικής Στρατηνική για το
Υπεύθυνο Παιχνίδι

Άρθρα 11-12 Υπουργείο Οικονομικών (Γενική
Γοαμιατεία Φορολονικής Πολιτικής
και Δημόσιας Περιουσίας)

Άρθρο Υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών Ρυθμίσεις για παραχώρηση
13 και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και έργων στον αιγιαλό, την

Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και περιβαλλοντική
Τροψίμων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής αδειοδότηση αυτών,
Πολιτικής διατύπωση γνωμών από

υπηρεσίεςτων ουναρμόόιων
Υπουργείων.

Άρθρο 1 Υπουργεία Ανάπτυξης, Εσωτερικών,
Εξωτερικών

32. ‘Εκδοση κανονιοτικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα
Εξουσιοδοτική Είδος επισπεύδον . (ενδεικτική ήΑντικειμενοδιαταξη πραξης Υπουργειο η αποκλειστικη

______________

υπηρεσία

____________

προϋεαμέα)
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑρΙθμ. 315/ 49/ 2021

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου
εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη
χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση
ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία
οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται ζητήματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα:

Ι.α. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ανεξάρτητα
από την ύπαρξη και λειτουργία άλλων οργανικών μονάδων ή υπηρεσιών της,
αναθέτει την υποστήριξη, την παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, καθώς
και την παροχή και εκτέλεση άλλων έργων σε επιστήμονες και τεχνικούς της
πληροφορικής, σε ελεγκτές μέλη ή πρώην μέλη του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών του π.δ. 226/1992 και άλλους ειδικούς επιστήμονες ή επαγγελματίες
που σχετίζονται με το έργο της. Η αμοιβή συμφωνείται κατά υπόθεση, ομάδα
έργων ή υποθέσεων ή κατά γνωμοδότηση ή μελέτη.
β. Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4)
μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για μία (1) φορά, για ίσο χρόνο και με την
Ιδια αμοιβή.
γ. Η διάρκεια της εν λόγω ρύθμισης λήγει στις 31.12.2022.

2. Καταργούνται σι διατάξεις της Παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011
σχετικά με:
- τον τρόπο καθορισμού των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του
προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. (με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών),
- τον φορέα επιβάρυνσης της μισθοδοσίας, των πρόσθετων επιδομάτων ή
αποζημιώσεων των αποσπασμένων στην Ε.Ε.Ε.Π. (βαρύνουν την Ε.Ε.Ε.Π.),
- τη δυνατότητα καταβολής τυχόν πρόσθετης ειδικής αμοιβής για το
Προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π..

3.α. Προβλέπεται ο καθορισμός, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
των αποδοχών των συμβούλων του προέδρου της Ε.Ε.Π.Π., καθώς και των

Ι



αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και ειδικών πρόσθετων αμοιβών του λοιπού
αναφερόμενου προσωπικού της Αρχής. Με κ.υ.α. προβλέπεται η θέσπιση
κινήτρου επίτευξης στόχων καθώς και ο καθορισμός κάθε σχετικού θέματος.
Οι αποδοχές των συμβούλων του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ν.4354/2Ο1 και ν.4ί522/2019).
β. Ρυθμίζονται ζητήματα αποσπάσεων στην Ε.Ε.Ε.Π.

4. Συνιστώνται, για την υποβοήθηση του έργου του προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π., στην άσκηση των καθηκόντων του, τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών.
Οι ανωτέρω θέσεις μπορούν να καλύπτονται με απόσπαση δημοσίων
υπαλλήλων ή λειτουργών με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και μέχρι δυο (2) εξ αυτών μπορούν να καλύπτονται
με πρόσληψη ιδιωτών, κατά την οριζόμενη διαδικασία. Με την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του πρόεδρου της Ε.Ε.Ε.Π. λήγει
αυτοδικαίως και αζημίως η απόσπαση ή η σύμβαση των ανωτέρω προσώπων.

5. Προστίθεται στις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. η δυνατότητα σύναψης
προγραμματικών συμβάσεων:
- με άλλους φορείς και Αρχές του Δημοσίου, με ν.π.δ.δ., καθώς και με
ν.π.ι.δ. που τελούν υπό την εποπτεία αυτών, με σκοπό την ψυχοκοινωνική και
ατομική πρόληψη και θεραπεία της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά
παίγνια ή/και την αποκατάσταση των ψυχοκοινωνικών ή/και οικονομικών
επιπτώσεων αυτής,
- για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, με αντικείμενο την
εκπόνηση μελετών και τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών της εγχώριας και
διεθνούς αγοράς των παιγνίων κ.λπ.

6. Τροποποιούνται οι διατάξεις για ιο Σώμα Ελεγκτών ΙΙαιγνίων, το οποίο
λειτουργεί εντός της Ε.Ε.Ε.Π. Συγκεκριμένα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα:
- Το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων στελεχώνεται από υπαλλήλους, μόνιμους
ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στην
Ε.Ε.Ε.Π. ή αποσπώνται σε αυτή από φορείς της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν.
4270/2014.

Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της
Αρχής, και μπορεί να παρατείνεται μέχρι τρεις (3) φορές, για τέσσερα (4) έτη
κάθε φορά.

Η μετάταξη υπαλλήλων από φορείς της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν.
4270/2014, οι οποίοι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της προωθούμενης
διάταξης υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. ως μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων,
διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής
εισήγησης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις
και ιδίως, κατά παρέκκλιση σχετικών διατάξεων. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται
σε κενή οργανική θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εφόσον
δεν υφίσταται, σε συνιστώμενη προσωποτιαγή θέση. Η προσωπική διαφορά
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του άρθρου 27 του ν.4354/2015 διατηρείται εφόσον καταβαλλόταν στους
μετατασσόμενους υπαλλήλους.
- Η άσκηση των καθηκόντων των μελών του Σώματος Ελεγκτών

Παιγνίων καθώς και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. λαμβάνει χώρα όλο ιο
εικοο’ιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, σε Τακτική και
υπερωριακή εργασία, σε εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
καθ ώς και τις νυχτερινές ώρες.

Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας εργασίμων
ημερών, των ωρών ημερήσιας, νυχτερ[νής και υπερωριακής εργασίας
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ρυθμίζονται με απόφαση του Προέδρου
της Ε.Ε.Ε.Π.

Τα ανώτατα όρια υττερωριακής και νυχτερινής εργασίας εργασίμων
ημερών, ημερήσιας, νυχτερινής και υπερωριακής Εργασίας Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών καθορίζονται, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου
της Ε.Ε.Ε.Π., με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Πέραν των ορίων των
Παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με υ.α., Θεμάτων σχετικών με
τις μετακινήσεις των μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και του
Προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. όπως, η χιλιομετρική αποζημίωση, σι περιπτώσεις
καταβολής εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και το ύψος της ημερήσιας
αποζημίωσης, ανάλογα με τον τύπο, το Είδος και τον αριθμό των ελεγχόμενων
και ανεξαρτήτως του μέσου μετακίνησης ή της χιλιομετρικής απόστασης από
την έδρα του μετακινούμενου στον τόπο προορισμού, εντός των ορίων του ν.
4336/2015.

7. Καταργείται η δυνατότητα αποσπάσεων στην ΕΕ.ΕΠ. προσωπικού
προερχόμενου από Σώματα Ασφαλείας για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων
της, όπου απαιτείται διεξαγωγή αστυνομικού έργου.

8.α. Συγκροτούνται, με απόφαση του Προέδρου της ΕΕ.Ε.Π., αμειβόμενες
επιτροπές ή ομάδες εργασίας, μη μόνιμου χαρακτήρα, από δημόσιους
υπαλλήλους και εμπειρογνώμονες του δημόσιου ή ιδιωτικού Τομέα, γιο τη
διενέργεια ερευνών ή την εκπόνηση μελετών που εξυπηρετούν τους σκοπούς
της Ε.Ε.Ε.Π.
β. Καθορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αποζημίωση για
τον Πρόεδρο και τα μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, κατά
παρέκκλιση διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Ε.Π.

9. Ορίζεται, μέχρι εκατόν ογδόντα (180), ο αριθμός των ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας, για τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της
Ε.Ε.Ε.Π. για τη διενέργεια ελέγχων [Σήμερα προβλέπεται μέχρι διακόσιες
σαράντα (240) ημέρες συνολικά, για τους υπαλλήλους, όμως, της Ε.Ε.Ε.Π. που
μετακινούνται αποκλειστικά για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των
επιχειρήσεων καζίνο].
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ΙΟ. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, για τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες,
νομικά πρόσωπα ή οντότητες, στα οποία επιβλήθηκε, για το μνημονευόμενο
χρονικό διάστημα, το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω
των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας ιΞονιΠ — 19, να εντάσσουν
ατην ευνοϊκότερη ρύθμιση του άρθρου 289 του ν.4738/2020, οφειλές που
έχουν υπαχθεί, Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, στην πάγια ρύθμιση
οφειλών του ν.4152/2013, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. [Οι προαναφερθέντες
ευνοϊκότεροι όροι συνίστανται στην αύξηση του αριθμού των μηνιαίων
δόσεων σε έως εβδομήντα δύο (72) από σαράντα οκτώ (48) βάσει της πάγιας
ρύθμισης, στη μη επιβάρυνση με τόκο βασικών οφειλών που ρυθμίζονται σε
έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, στην επιβάρυνση των οφειλών με
χαμηλότερο τόκο καθώς και χαμηλότερη μηνιαία προσαύξηση λόγω
καθυστέρησης καταβολής της δόσης]. Ορίζεται για την ανωτέρω ρύθμιση, ως
καταληκτική ημερομηνία καταβολής της δόσης Οκτωβρίου, η 15 Νοεμβρίου
2021.
11. Προστίθεται στις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η παραχώρηση
του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού κ.λπ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 2971/2001, η εκτέλεση έργων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων
ηλεκτρικής Ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για τη διασύνδεση των νησιών ή
βραχονησίδων με την ηπειρωτική χώρα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Προβλέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, για τα
ανωτέρω έργα, η εφαρμογή του κανονισμού της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) όσον αφορά στα τέλη
διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για την παραχώρηση του
δικαιώματος χρήσης αιγιαλού κ.λπ., τα οποία καθορίζονται σε μηδενικό ύψος,
αντί της καταβολής του προβλεπόμενου ανταλλάγματος τιαραχώρησης.

12. Αναστέλλεται μέχρι τις 31.03.2022, η εκτέλεση πρωτοκόλλων
κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για τις αναφερόμενες περιπτώσεις
έργων που έχουν κατασκευαστεί σε αιγιαλό, παραλία, όχθη κ.λπ.

13. Επεκτείνεται έως την 3111.12.2023 η εφαρμογή της μνημονευόμενης
οδηγίας σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα
πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων στα
πιστωτικά ιδρύματα, στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, το
δημόσιο κ.λπ., τα οποία συμμετέχουν άμεσα σε συστήματα διακανονισμού
συναλλαγών, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, επέρχονται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού ττροΥπολογπιμού

1. Απώλεια εσόδων από την:
- υπαγωγή σε ευνοϊκότερους όρους ρύθμισης, έναντι της πάγιας ρύθμισης
του ν.4152/2013, οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, στα οποία
επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για την

4

(3



αντιμετώπιση της πανδημίας ονιπ — 19, το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγματικά περιστατικά (αριθμός φυσικών/νομικών προσώπων που Θα
υπαχθούν στη ρύθμιση κ.α.),
- επιβολή μηδενικών τελών για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης
υποβ ρυχίων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

2. Υστέρηση δημοσίων εσόδων από τη ρύθμιση για την καταβολή σε
περισσότερες δόσεις των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων που
υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 289 του ν.4738/2020, καθώς και από τη
χρονική μετάθεση καταβολής της δύσης Οκτωβρίου.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. (φορέας τη Γενικής
Κυβέρνησης)

Ι. Ετήσια δαπάνη από:
- τον καθορισμό των αποδοχών των συμβούλων του Προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και των αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και ειδικών
πρόσθετων αμοιβών του λοιπού αναφερόμενου προσωπικού της Αρχής, το
ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση υ.α.
- τη θέσπιση κινήτρου επίτευξης στόχων για το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π.,
το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α.
- τον καθορισμό για τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και το
προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. ανωτάτων ορίων υπερωριακής και νυχτερινής
εργασίας εργάσιμων ημερών, ημερήσιας, νυχτερινής και υπερωριακής
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, πέραν των ορίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν.
4354/20Ι.
- την καταβολή αμοιβής στον πρόεδρο και τα μέλη των Επιτροπών ή
ομάδων εργασίας, που συνιστώνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της
Ε.Ε.Ε.Π. Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να προσδιοριστεί καθόσον εξαρτάται
από Πραγματικά Περιστατικά (αριθμό επιτροπών και ομάδων εργασίας, κ.λπ.)
καθώς και την έκδοση της σχετικής υ.α.

2. Δαπάνη από:
- την ανάθεση, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, της υποστήριξης, της
παροχής συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, καθώς και της παροχής και
εκτέλεσης άλλων έργων που σχετίζονται με τον σκοπό λειτουργίας της, σε
επιστήμονες και τεχνικούς της πληροφορικής, σε ελεγκτές μέλη ή πρώην μέλη
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του π.δ. 226/1992 και άλλους ειδικούς
επιστήμονες ή επαγγελματίες,
- τη σύσταση τεσσάρων (4) θέσεων συνεργατών, για την υποβοήθηση του
έργου του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. στην άσκηση των καθηκόντων του, το ύψος
της οποίας εξαρτάται απο τον τρόπο κάλυψης των ανωτέρω θέσεων
(πρόσληψη ή απόσπαση).
3. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για
τη μετάταξη υπαλλήλων από φορείς της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν.
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4270/2014, σε περίπτωση έλλειψης αντίστοιχων κενών οργανικών, στην
Ε.Ε.Ε.Π.

4. Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη δυνατότητα σύναψης Προγραμματικών
συμβάσεων, με φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, για τη διενέργεια δράσεων
σχετικά με την ψυχοκοινωνική και ατομική πρόληψη και θεραπεία της
προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια ή/και την αποκατάσταση
των ψυχοκοινωνικών ή/και οικονομικών επιπτώσεων αυτής, κ.λπ.

5. Ετήσια ενδεχόμενη εξοικονόμηση δαπάνης, από την Κατάργηση της
δυνατότητας καταβολής πρόσθετης ειδικής αμοιβής για το προσωπικό που
υπηρετεί με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

1ΟΙΊΑ ΑΜΑΟΟ
29.10.2021 20:40

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου
«Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και
εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών
οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με
αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων
ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».

Α. Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, επέρχονται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Απώλεια εσόδων από την:
- υπαγωγή σε ευνοΙκότερους όρους ρύθμισης, έναντι της πάγιας ρύθμισης
του ν.4152/2013, οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, στα οποία
επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για την
αντιμετώπιση της πανδημίας ίΞΟνΙΟ 19, το ύψος της οποίας εξαρτάται από
πραγματικά περιστατικά (αριθμός φυσικών/νομικών προσώπων που Θα
υπαχθούν στη ρύθμιση κ.α.).
- επιβολή μηδενικών τελών για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης
υπο β ρυχίων καλωδίων ηλεκτρική ς ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων
του Κρατικού προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. (φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης)

Ι. Ετήσια δαπάνη από:
- τον καθορισμό των αποδοχών των συμβούλων του προέδρου της
Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και των αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και ειδικών
πρόσθετων αμοιβών του λοιπού αναφερόμενου προσωπικού της Αρχής, το
ύψος τη οποίας εξαρτάται από τη έκδοση υ.α.
- τη θέσπιση κινήτρου επίτευξης στόχων για το Προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π.,
το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α.
- τον καθορισμό για τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και το
προσωπικό της Ε.Ε. Ε.Π. ανωτάτων ορίων υπερωριακής και νυχτερινής
εργασίας εργάσιμων ημερών, ημερήσιας νυχτερινής και υπερωριακής εργασίας
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
Πέραν των ορίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4354/20 15.



- την καταβολή αμοιβής στον πρόεδρο και τα μέλη των επιτροπών ή
ομάδων εργασίας, που συνιστώνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της
Ε.Ε.Ε.Π. Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να προσδιοριστεί καθόσον εξαρτάται
από πραγματικά περιστατικά (αριθμό επιτροπών και ομάδων εργασίας, κ.λπ.)
καθώς και την έκδοση της σχετικής υ.α.

2. Δαπάνη από:
- την ανάθεση, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, της υποστήριξης, της
παροχής συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, καθώς και της παροχής και
εκτέλεσης άλλων έργων που σχετίζονται με το σκοπό λειτουργίας της, σε
επιστήμονες και τεχνικούς της πληροφορικής, σε ελεγκτές μέλη ή πρώην μέλη
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του π.δ. 226/1992 και άλλους ειδικούς
επιστήμονες ή επαγγελματίες,
- τη σύσταση τεσσάρων (4) θέσεων συνεργατών, για την υποβοήθηση του
έργου του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. στην άσκηση των καθηκόντων του, το ύψος
της οποίας εξαρτάται απο τον τρόπο κάλυψης των ανωτέρω θέσεων
(πρόσληψη ή απόσπαση).

3. Ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για
τη μετάταξη υπαλλήλων από φορείς της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν.
4270/2014, σε περίπτωση έλλειψης αντίστοιχων κενών οργανικών, στην
Ε.Ε.Ε.Π.

4. Ενδεχόμενη δαπάνη, από τη δυνατότητα σύναιμης προγραμματικών
συμβάσεων, με φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, για τη διενέργεια δράσεων
σχετικά την ψυχοκοινωνική και ατομική πρόληψη και θεραπεία της
προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια ή/και την αποκατάσταση
των ψυχοκοινωνικών ή/και οικονομικών επιπτώσεων αυτής, κ.λπ. (άρθρο 6)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του
ανωτέρω φορέα.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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