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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ STOA 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ  

 

THΣ 15ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20191 

 
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, 

 

- έχοντας υπόψη το άρθρο 25 παράγραφος 2 του Κανονισμού2, 

 

- έχοντας υπόψη την απόφασή του της 1ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη μελλοντική εντολή, τον 

κύριο τύπο δραστηριοτήτων και την οργάνωση της STOA, 

 

- έχοντας υπόψη τις κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τη STOA που εγκρίθηκαν από το 

Προεδρείο στις 19 Απριλίου 2004, όπως έχουν διαμορφωθεί με σειρά μετέπειτα 

τροποποιήσεων3, 

 

- έχοντας υπόψη την έκθεση του αρμόδιου για τη STOA Αντιπροέδρου, 

της 28ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τις δραστηριότητες της STOA κατά την όγδοη 

κοινοβουλευτική περίοδο, 

 

- έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τη STOA, που υποβλήθηκε 

από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο,  

 

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

 

 
Άρθρο 1 

Οι στόχοι της STOA 

 

1.  Το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4 δημιούργησε την Επιτροπή για το Μέλλον 

της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (STOA) προκειμένου να υλοποιεί προγράμματα 

αξιολόγησης των τεχνολογικών επιλογών. Οι δραστηριότητες της STOA5 αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος των επίσημων δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου. Οι παρούσες 

κανονιστικές ρυθμίσεις ρυθμίζουν λεπτομερέστερα το θέμα αυτό. 

 

2. Η STOA συμβάλλει στη συζήτηση και τη νομοθετική εξέταση επιστημονικών και 

τεχνολογικών θεμάτων ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας. 

Προς τούτο, η STOA: 

                                                 
1 Όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του Προεδρείου της 13ης Ιανουαρίου 2020 και της 9ης Μαρτίου 2020. 
2 Η παραπομπή στον Κανονισμό αφορά την έκδοση που ίσχυε κατά την όγδοη κοινοβουλευτική περίοδο. 
3 Αποφάσεις του Προεδρείου της 4ης Μαΐου 2009, της 11ης Νοεμβρίου 2009, της 18ης Μαΐου 2015, της 12ης 

Σεπτεμβρίου 2016 και της 1ης Οκτωβρίου 2018. Τεχνική τροποποίηση την 1η Ιουλίου 2016. 
4 Απόφαση της 26ης Μαΐου 1992, όπως τροποποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1995, στις 17 Φεβρουαρίου 1997, στις 

13 Ιανουαρίου 2003 και στις 19 Απριλίου 2004. 
5 Έως την απόφαση του Προεδρείου της 1ης Οκτωβρίου 2018, γνωστή ως «Αξιολόγηση Επιστημονικών και 

Τεχνολογικών Επιλογών». 
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 παρέχει στις επιτροπές του Κοινοβουλίου και σε άλλα ενδιαφερόμενα κοινοβουλευτικά 

όργανα ανεξάρτητες και επιστημονικά αμερόληπτες μελέτες και πληροφορίες υψηλής 

ποιότητας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της πιθανής καθιέρωσης ή προώθησης 

νέων τεχνολογιών και καθορίζει, από τεχνολογική σκοπιά, τις επιλογές που 

προσφέρονται για την ανάληψη της βέλτιστης δράσης· 

 οργανώνει φόρουμ στα οποία πολιτικοί και εκπρόσωποι επιστημονικών κοινοτήτων ή 

οργανισμών και της κοινωνίας ως συνόλου συζητούν και συγκρίνουν επιστημονικές 

και τεχνολογικές εξελίξεις που ενέχουν πολιτική σημασία για την κοινωνία των 

πολιτών· 

 προωθεί τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της επιστημονικής κοινότητας και των δημοσιογράφων – ιδίως σε 

σχέση με νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις ή θέματα επιστήμης και 

τεχνολογίας – μέσω μιας ειδικής και έγκυρης διαδικασίας συζήτησης, κατάρτισης και 

ενημέρωσης στον συγκεκριμένο τομέα (Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων 

ενημέρωσης)· 

 υποστηρίζει και συντονίζει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων 

κοινοβουλευτικής αξιολόγησης τεχνολογικών επιλογών στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας ή της ενίσχυσης των 

δυνατοτήτων κοινοβουλευτικής αξιολόγησης των τεχνολογικών επιλογών στις 

ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα δε στα νέα κράτη μέλη. 

 

3. Η STOA επιτελεί το έργο της κατά τρόπο ώστε τα αποτελέσματα να είναι ουσιαστικά για τον 

ρόλο του Κοινοβουλίου ως νομοθέτη. 

 

4. Το έργο της STOA έχει μακροπρόθεσμους στόχους και διαφέρει από το έργο των υπηρεσιών 

έρευνας της Γραμματείας, το οποίο προορίζεται να ικανοποιεί συγκεκριμένες τομεακές ή 

βραχυπρόθεσμες ανάγκες έρευνας. 

 

 

Άρθρο 2 

Οι δραστηριότητες της STOA 

 

1. Για τον σκοπό της αξιολόγησης και της διερεύνησης τεχνολογικών επιλογών, η STOA 

πραγματοποιεί μελέτες και διοργανώνει εργαστήρια, συζητήσεις εμπειρογνωμόνων και 

επισκέψεις σε επιστημονικά και τεχνολογικά ιδρύματα. Η STOA χρησιμοποιεί όλα τα 

εργαλεία της σύγχρονης κοινοβουλευτικής αξιολόγησης των τεχνολογικών επιλογών, 

προβαίνοντας σε διερεύνηση επιστημονικών προοπτικών όπου είναι σκόπιμο. Ο διάλογος επί 

των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων διεξάγεται στο πλαίσιο διασκέψεων, της 

Ετήσιας Διάσκεψης της STOA ή άλλων δραστηριοτήτων που αποφασίζονται από την 

Διοικούσα Επιτροπή της STOA. Οι δημοσιεύσεις της STOA υπηρετούν τους 

προαναφερόμενους στόχους. 
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2. Οι μελέτες της STOA έχουν τη μορφή αδογμάτιστων επιστημονικών ερευνών και δεν 

εξαρτώνται από κατεστημένα συμφέροντα που θα μπορούσαν να περιορίσουν την 

αντικειμενικότητά τους. Τα αποτελέσματα των μελετών της STOA δεν υπόκεινται σε έγκριση 

ούτε τίθενται σε ψηφοφορία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 4. Συνεπώς, τα αποτελέσματα των μελετών της STOA δεν απηχούν υποχρεωτικά 

την άποψη της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Όλες οι μελέτες που υποβάλλονται από 

αναδόχους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης δημοσιεύονται από τη 

STOA και διαβιβάζονται στις επιτροπές που είναι αρμόδιες για το συγκεκριμένο θέμα, υπό την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, παράγραφος 4 της παρούσας ρύθμισης. 

 

3. Κάθε βουλευτής ή όργανο του Κοινοβουλίου μπορεί να υποβάλει πρόταση στη Διοικούσα 

Επιτροπή της STOA για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων STOA. 

 

4. Για τη διοίκηση της STOA αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής 

Έρευνας (ΓΔ EPRS), η οποία προβαίνει στη σύσταση γραμματείας για τη STOA και 

επιχειρησιακής ομάδας για τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επιστημονικών Μέσων Ενημέρωσης, εντός 

της οικείας Μονάδας Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών (STOA). 

 

5. Τα δημοσιονομικά μέσα που διατίθενται στη STOA από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου τα διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας 

(ΓΔ EPRS) σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τις διατάξεις εφαρμογής του, 

καθώς και άλλες εσωτερικές κανονιστικές ρυθμίσεις που έχουν εγκριθεί προς τον σκοπό αυτό6. 

 

 

Άρθρο 3 

Διοικούσα Επιτροπή της STOA 

 

1. Η Διοικούσα Επιτροπή της STOA αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δομής του Κοινοβουλίου. 

 

2. Η Διοικούσα Επιτροπή της STOA αποφασίζει σχετικά με τις δραστηριότητες της STOA. 

 

3. Η Διοικούσα Επιτροπή της STOA αποτελείται από 27 μέλη με δικαίωμα ψήφου, ήτοι: 

- τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιος για τη STOA· 

- έξι μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας· 

- τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων· 

- τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 

των Τροφίμων· 

- τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών· 

- τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού· 

- τρία μέλη οριζόμενα από την Επιτροπή Γεωργίας· 

- ένα μέλος οριζόμενο από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων· 

- ένα μέλος οριζόμενο από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας· 

- ένα μέλος οριζόμενο από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων· 

- ένα μέλος οριζόμενο από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης· 

                                                 
6 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 

Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 

Ένωσης, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 

(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, και 

της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 
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- ένα μέλος οριζόμενο από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. 

 

4. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της STOA διορίζονται για μια ανανεώσιμη θητεία δυόμισι 

ετών. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους, η θητεία του αντικαταστάτη διαρκεί έως το τέλος 

της περιόδου των δυόμισι ετών. 

 

5. Η Διοικούσα Επιτροπή της STOA μπορεί να διορίζει για διάστημα έως το τέλος κάθε 

κοινοβουλευτικής περιόδου: 

- ένα Διεθνές Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εξέχουσες προσωπικότητες που 

μπορούν να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη θεώρηση της μελλοντικής κατεύθυνσης της 

STOA· 

- ένα Διοργανικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πρόσωπα που εκπροσωπούν 

διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

επιστημονικών μέσων ενημέρωσης, με σκοπό την παροχή συμβουλών και την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επιστημονικών 

Μέσων Ενημέρωσης. 

 

 

Άρθρο 4 

Εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής της STOA και τρόπος λειτουργίας της 

 

1. Κάθε φορά που συγκροτούνται οι επιτροπές για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 3 

παράγραφος 3, ορίζουν εντός τριών μηνών τα μέλη τους στη Διοικούσα Επιτροπή της STOA 

και γνωστοποιούν τους διορισμούς στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου. 

 

2. Ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιος για τη STOA συγκαλεί και διευθύνει 

τη συνεδρίαση συγκρότησης σε Σώμα της Διοικούσας Επιτροπής της STOA ενόσω εκκρεμεί 

η εκλογή του προέδρου και δύο αντιπροέδρων οι οποίοι, μαζί με τον Αντιπρόεδρο, θα 

αποτελέσουν το Προεδρείο της STOA, το οποίο προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της Διοικούσας 

Επιτροπής. 

 

3. Η Διοικούσα Επιτροπή της STOA συνεδριάζει τουλάχιστον έξι φορές ανά έτος. Το σχέδιο 

ημερήσιας διάταξης διανέμεται τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση. 

Τηρούνται πρακτικά για όλες τις συνεδριάσεις.  

 

 

Άρθρο 5  

Συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους επιστημονικών υπηρεσιών 

 

1. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Διοικούσα Επιτροπή της STOA 

μπορεί να καλεί τον αρμόδιο διατάκτη να αναθέσει σε εξωτερικούς επιστήμονες να εκτιμήσουν 

αίτημα για ένα πρόγραμμα τεχνολογικής αξιολόγησης και διερεύνησης επιστημονικών 

προοπτικών πριν από την υλοποίησή του και να αξιολογήσουν την ποιότητα μιας μελέτης μετά 

την ολοκλήρωσή της. Οι συμβάσεις-πλαίσια ή οι ατομικές συμβάσεις που συνάπτονται για τον 

σκοπό αυτό με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ορίζουν ότι οι συμβαλλόμενοι αυτοί δεν 

επιτρέπεται να εκτελούν οι ίδιοι άλλα προγράμματα της STOA. 
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2. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούν να διεξάγονται μελέτες 

τεχνολογικής αξιολόγησης και διερεύνησης επιστημονικών προοπτικών από έναν ή πλείονες 

εξωτερικούς αναδόχους με τους οποίους ο αρμόδιος διατάκτης, κατόπιν αιτήσεως της STOA, 

συνάπτει σύμβαση-πλαίσιο κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών. Κάθε 

ανάδοχος πρέπει να έχει στη διάθεσή του την πραγματογνωσία διαφόρων επιστημονικών 

ιδρυμάτων από διάφορα κράτη μέλη. Οι υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της σύμβασης 

περιλαμβάνουν τη διαχείριση του προγράμματος, την επιστημονική ανάλυση του θέματος, την 

υπόδειξη σεναρίων και εναλλακτικών δράσεων, και μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατά 

τρόπο που να είναι κατανοητός από μη ειδήμονα. Οι συμβάσεις εκτελούνται από τον ανάδοχο 

στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση ή μπορούν να εκτελεστούν εν μέρει, αλλά υπό τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις όπως καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών και με την 

επιφύλαξη προηγούμενης έγκρισης της Διοικούσας Επιτροπής της SΤΟΑ, από τρίτο 

υπεργολάβο του οποίου τα επιστημονικά και/ή τεχνικά προσόντα ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές και τα προσόντα που καθορίστηκαν για τον ίδιο τον ανάδοχο. Αν ο αρμόδιος 

διατάκτης το κρίνει σκόπιμο, οι μελέτες τεχνολογικής αξιολόγησης ή διερεύνησης 

επιστημονικών προοπτικών μπορούν επίσης να διεξάγονται από εξωτερικούς αναδόχους μέσω 

ατομικών συμβάσεων.  

 

3. Οι συμβάσεις που συνάπτονται με εξωτερικούς παρόχους επιστημονικών υπηρεσιών μπορούν 

να ορίζουν ότι ένα μέρος της τιμής της συμβάσεως, το οποίο δεν υπερβαίνει το 15%, διατίθεται 

σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της προβολής για το συγκεκριμένο σχέδιο. 

 

 

Άρθρο 6 

Μελέτες τεχνολογικής αξιολόγησης και διερεύνησης επιστημονικών προοπτικών 

 

1. Οι μελέτες τεχνολογικής αξιολόγησης παρέχουν απάντηση σε μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα, σύνθετα και διεπιστημονικά προβλήματα που αφορούν τις επιπτώσεις 

επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στην κοινωνία. Οι μελέτες διερεύνησης 

επιστημονικών προοπτικών επιδιώκουν την ανάλυση των βασικών τάσεων που διαμορφώνουν 

τη μελλοντική κοινωνία, καθώς και των προκλήσεων πολιτικής και των επιλογών που τίθενται 

για τους φορείς χάραξης πολιτικής. 

 

2. Οι προτάσεις που υποβάλλονται για τον σκοπό αυτό εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή 

της STOA βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

 

- βαθμός συνάφειας του θέματος με τις εργασίες του Κοινοβουλίου· 

- επιστημονική και τεχνολογική φύση της πρότασης· 

- στρατηγική σημασία της πρότασης και ευθυγράμμισή της με τις προτεραιότητες που έχει 

ορίσει η Διοικούσα Επιτροπή της STOA· και 

- διαθεσιμότητα τεκμηριωμένων επιστημονικών δεδομένων για το ίδιο θέμα. 

 

Προτού ληφθεί μία απόφαση, μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή εξωτερικών ειδικευμένων 

επιστημόνων εάν η Διοικούσα Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο. Εάν ληφθεί απόφαση υπέρ της 

πραγματοποίησης μιας μελέτης αλλά ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιος 

για τη STOA ψηφίσει κατά, απαιτείται η έγκριση του Προεδρείου του Κοινοβουλίου. 

 

3. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διοικούσα Επιτροπή της STOA τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και 

υποβάλλει τελική έκθεση που θα πρέπει να είναι κατανοητή από μη ειδήμονα. 
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4. Η Διοικούσα Επιτροπή της STOA μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να υποβάλει μία τελική 

έκθεση σε αξιολόγηση ή αναθεώρηση από ανεξάρτητους εξωτερικούς επιστήμονες. Έως ότου 

μία τέτοια αξιολόγηση ή αναθεώρηση είναι διαθέσιμη, η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να 

αποφασίσει να αναστείλει τη δημοσίευση. Η αξιολόγηση ή η αναθεώρηση μπορούν να 

δημοσιευθούν μαζί με τη μελέτη. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, η Διοικούσα 

Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μη δημοσιεύσει την τελική έκθεση. 

 

 

Άρθρο 7 

Ετήσια έκθεση 

 

Η STOA συντάσσει ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της, στην οποία περιλαμβάνεται η χρήση 

του προϋπολογισμού της STOA και η οποία διαβιβάζεται στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου και 

δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο. 

 

Η ετήσια έκθεση συντάσσεται υπό την εποπτεία του Προέδρου της STOA και εγκρίνεται από τη 

Διοικούσα Επιτροπή της STOA. 

 

 

Άρθρο 8 

Συνεργασία με άλλους οργανισμούς 

 

Υπό την αιγίδα του Προέδρου του Κοινοβουλίου, η STOA είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλευτικού Δικτύου Τεχνολογικής Αξιολόγησης (ΕΡΤΑ) και υποστηρίζει πρωτοβουλίες 

για την εδραίωση της κοινοβουλευτικής διάστασης του EPTA. Η STOA συνεργάζεται με άλλα 

κοινοβουλευτικά όργανα αξιολόγησης τεχνολογικών επιλογών και συμμετέχει στην ανταλλαγή 

των αποτελεσμάτων των εργασιών τους. 

 

 

Άρθρο 9 

Ρήτρα αναθεώρησης 

 

Οι παρούσες κανονιστικές ρυθμίσεις θα αξιολογηθούν πριν από το τέλος της ένατης 

κοινοβουλευτικής περιόδου, επί τη βάσει εκθέσεως σχετικά με τις δραστηριότητες της STOA 

κατά τη διάρκεια της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου, την οποία υποβάλλει στο Προεδρείο ο 

Αντιπρόεδρος που είναι αρμόδιος για τη STOA. 

 

 

 

Άρθρο 10 

Τελικές διατάξεις 

 

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τις παρούσες κανονιστικές ρυθμίσεις, εφαρμόζεται 

κατ’ αναλογία ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου. Οι παρούσες κανονιστικές ρυθμίσεις τίθενται σε 

ισχύ την 1η Ιουλίου 2019, σε αντικατάσταση των κανονιστικών ρυθμίσεων όπως είχαν 

τροποποιηθεί την 1η Οκτωβρίου 2018. 

 


