
ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών

στο σχέδιο νόμου

του Υπουργείου Οικονομικών

με τίτλο

((Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29

Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αψορά τις ασυμψωνίες

στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (1 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του

Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη

Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος

ψάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού — Αγίου Κοσμά, θέσπιση

ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου

λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

επείγουσες Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Υπουργείου Οικονομικών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Παράταση συμβάσεων ανάθεσης και υπεκμίσθωσης συγκοινωνιακού έργου κατά την παρ. 3
άρθρου 54 του ν. 4568/2018

Συμβάσεις ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου, καθώς και συμβάσεις υπεκμίσθωσης, που έχουν

υπογραψεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών

Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ή του Οργανισμού Συγκοινωνιακού ‘Εργου Θεσσαλονίκης Α.Ε.

(Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και των οικείων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., κατ’ εψαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν.

4568/2018 (Α’ 178), δύνανται να παραταθούν έως και ένα (1) έτος από τη λήξη τους. Η παράταση

των συμβάσεων ανάθεσης και των συμβάσεων υπεκμίσθωσης, κατ’ εψαρμογή του παρόντος,

συνιστά τροποποίηση των υψισταμένων συμβάσεων μόνο ως προς αυτούς τους όρους και

υπόκειται στην έγκριση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 2

Ρύθμιση αντιλογισμού του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοψορίας

Ποσά που καταβλήθηκαν γιατο έτος 2020 στο προσωπικό της Περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 34

και της υποπερ. αα’ της Περ. α’ της Παρ. 1 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999 (Α’Ιό) και

υπερβαίνουν τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα των άρθρων 34 και 34α του ως άνω νόμου δεν

αναζητούνται και δεν συμψηψί.ζονται με οψειλές ή χρηματικές παροχές που δεν έχουν

καταβληθεί ακόμα στους υπαλλήλους, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής

διάταξης.


