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ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ιιΟλοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων

-

Ενσωμάτωση των Οδηγιών

2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3Οής
Μαίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ Περί αποβλήτων και της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ Περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, Πλαίσιο
οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά
προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του ψυσικού περιβάλλοντος,
χωροταξικές-ιτολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι
Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος

Το άρθρο 137 του ν. 4759/2020 (Α 245) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 137
Αδεισδότηση κατασκευών και Εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένσς
1. Επιτρέπεται, μέχρι να εκδοθεί πράξη καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης του
λιμένα, η εγκατάσταση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 18
και 19 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), κτιρίων είτε συμβατικού τύπου είτε τιροκατασκευασμένων,

ή

προσωρινών κατασκευών

επισκευή

ή

ή

κατασκευών ελαιρού τύπου για τη δημιουργία, επέκταση,

εκσυγχρονισμό των:

α) κτιριακών υποδομών και συνσδών έργων για την προσαρμογή των θαλάσσιων
συνσριακών σημείων διέλευσης, Προκειμένου οι συνοριακοί έλεγχοι να λαμβάνουν χώρα
σύμ4ωνα μετα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ενωσης σχετικά με το καθεστώς
διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν),
β) Λιμεναρχείων,
γ) υποδομών ειαρμογής του Διεθνούς Κώδικα για την Ασψάλεια των Πλοίων και των
Λιμενικών Εγκαταστάσεων (15Ρ5),
δ) χώρων υγιεινής,
ε) χώρων εκδοτηρίων,

οτ) στεγάστρων καιτων απαιτούμενων βοηθητικών χώρων των ανωτέρω.
Η έκταση που καλύπτουν σι ανωτέρω κατασκευές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% της
χερσαίας ζώνης λιμένος και το ύψος τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4,50 μέτρα για
τις μονώροψες Κατασκευές καιτα 7,50 μέτρα για τις διώροψες κατασκευές. Στις περιπτώσεις
κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 1,20
μέτρα. Τα συμβατικού τύπου κτίρια

ή
ή

ή προκατασκευασμένα κτίρια ή τιροσωρινές κατασκευές

κατασκευές ελαψρού τύπου της παρούσας τοποθετούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
ειδικής διάταξης σχετικά μετους ισχύοντες συντελεστές δόμησης καιτο ποσοστό κάλυψης.

2. Για την εγκατάοταση των κτιριακών υποδομών προσαρμογής των θαλάσσιων συνοριακών
σημείων διέλευσης σύμψωνα με τα οριζόμενα στην περ. α) της παρ. 1, κατατίθεται από τον
Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα ψάκελος που περιλαμβάνει εγχειρίδιο
λειτουργικών διαδικασιών, κτιριολογικό πρόγραμμα, αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και
τοπογραψικό διάγραμμα στις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων για την παροχή σύμψωνης γνώμης και στον οικείο δήμο για την παροχή
απλής γνώμης. Αψού ληψθούν όλες οι προαναψερθείσες γνωμοδοτήσεις, υποβάλλεται, προ
της έκδοσης οικοδομικής άδειας, ψάκελος δικαιολογητικών με πλήρη σειρά αρχιτεκτονικής
μελέτης, τοπογραψικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης σύμψωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραψές για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Η ανωτέρω έγκριση υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα για την
έκδοση της οικοδομικής άδειας ως δικαιολογητικό κατά την περ. β) της παρ. Ι του άρθρου
40 του ν. 445/2017 (Α 167).
3. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των κτιριακών υποδομών της παρ. 2 και κάθε
άλλης διοικητικής πράξης που απαιτείται για την έκδοσή τους και για τον έλεγχο της
εψαρμογής τους, οι γνωμοδοτήοεις, εγκρίσεις, τα πορίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις
οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης, εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και σε περίπτωση τιαρέλευσης
άτιρακτης της παραπάνω προθεσμίας, θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες. Η οικοδομική
άδεια εκδίδεται αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος προέγκρισης ή έγκρισης οικοδομικής άδειας.
4. Με την επιψύλαξη του ενωσιακού δικαίου, για τις κτιριακές υποδομές των θαλάσσιων
συνοριακών σημείων διέλευσης, των Λιμεναρχείων και των υποδομών εψαρμογής του
κώδικα 15Ρ5 δεν απαιτούνται η τήρηση περιβαλλοντικής αδειοδότηοης σύμψωνα με τον ν.
4014/2011 (Α’ 209), καθώς και η εφαρμογή του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
ΥΠ ΕΝ/ΔΜ ΕΑΑΠ/48505/387/2021 απόψασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β’ 2239).
5. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάοεων, για τις
οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένος και η διαδικασία
ελέγχου τους από άποψη ασψάλειας και αισθητικής.».

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες και την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης στις
λουτρικές εγκαταστάσεις
1. Κατά τη χρονική περίοδο από τη Θέση σε ισχύ του παρόντος μέχρι και την
ως
ναυαγοσώστης νοείται και ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που είναι
εοδιασμένος με πιστοποιητικό σπουδών από αυτήν, σύμψωνα με το π.δ. 71/2020 (Α’ 166).
2. 0 ναυαγσσώστης της παρ. Ι απασχολείται:
α) στα πνευστά ταχύπλοα σκάψη της περ. ζ) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ.
7 1/2020.
β) στις λουτρικές εγκαταστάσεις, κατά την έννοια της παρ. Ι του άρθρου Ι του π.δ. 71/2020,
στις οποίες υιίοταται υποχρέωση πρόσληι(.ης τουλάχιστον δύο ναυαγοσωστών, υπό την
προϋπόθεση ότι, ο αριθμός των ναυαγοσωστών που είναι εψοδιασμένοι με άδεια από
Λιμενική Αρχή, ανέρχεται τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) του προβλεπόμενου.
Εψόσον δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στου αμέσως επόμενο.
Ειδικότερα στις λουτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες υψίσταται υποχρέωση πρόσληιης
τριών (3) ναυα’οσωστών, τιροσλαμβάνεται τουλάχιστον ένας ναυαγοοώστης εοδιασμένος
με άδεια από Λιμενική Αρχή.
3. Στον προβλεπόμενο αριθμό ναυαγοσωστών της περ. β) της παρ. 2 δεν προσμετρώνται ο
συντονιστής-επόπτης, καθώς και ο απασχολούμενος ναυαγοσώστης στα πνευστά ταχύπλοα
σκάφη της περ. ζ) της παρ. Ι και της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020.
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Τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
στο

σχέδιο νόμου του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο

«Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων

-

Ενσωμάτωση των

Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 3Οής Μαίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ Περί αποβλήτων
και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ Περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών,
πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα
πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του ψυσικού
περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις»

Επισπεύδον Υτιουρνείο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Ν ησιωτικής Πολιτικής
Στοιχεία επικοινωνίας: Συμβσυλακης Νικόλαος, ΜΕπ, ΙΙΒ, Νομικός σύμβουλος κ, Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιιτικής Πολιτικής. Ακτή Βασιλειάδη. Πύλη ΕΙ-ΕΖ, Λιμένας Πειραιά, τηλ.: +30
2131371444, α-πο:
Πλωτάρχης Λ.Σ. Αλικάκος Πέτρος, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοψυλακής/
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, τηλ.: 2131371217-4596, ο-πιοϊ:
Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοι9έτησης
στους οποίου ς αφορούν σι Βασικές διατάξεις της αξιολο’ούμενης ρύιμισης:
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Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
ΑΘλητιομου
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Αιτισλογικ έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

1.

Επί του άρθρου Ι
Με την ισχύουσα διάταξη δεν δύναται η Ελληνική Δημοκρατία να ανταποκριθεί στις
ασψυκτικές προθεσμίες ως προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της που πηγάζουν Κυρίως
απότους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής’Ενωσης καιτη Συνθήκη Σένγκεν.
Η Ελλάδα, σε συμμόρψωση προς το διεθνές δίκαιο και τους Κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, έχει υποχρέωση και ασψυκτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
·

την Ιη.2.2022 προκειμένου να αδειοδοτήσει και να εγκαταστήσει κτίρια πυλών
εισόδου ΗΕΝΟΕΝ για τη διενέργεια ελέγχου των προσώπων που εισέρχονται και
εξέρχονται από το ελληνικό έδαψος.

Επί του άρθρου 2
Με την αξιολσγούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η διασψάλιση της παροχής
ναυαγοσωστικής κάλυψης στις λσυτρικές εγκαταστάσεις για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Επί του άρθρου Ι
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νσμοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νσμοθέτησης ΕΠ[ Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ό

Αν δεν ανταποκριθεί η Χώρα στις ασψυκτικές προθεσμίες που έχουν τεθεί και τις
υποχρεώσεις της, υψίσταται κίνδυνος να αποκλειστεί ως πύλη εισόδου Σένγκεν.

Επί του άρθρου 2
Λόγω των τρεχουσών

υγειονομικών

συνθηκών,

σι σχολές ναυαγοσωστικής

εκπαίδευσης δεν λειτουργούσαν μέχρι τα μέσα Μαΐου και σι εξετάσεις για την
απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη εκκίνησαν από την

25η52021

με αποτέλεσμα να

διαπιστώνεται ότι για την τρέχουσα θερινή περίοδο οι διαθέσιμοι ναυαγοσώστες
δεν επαρκούν ώστε να καλυψθούν οι υψιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις.
3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Επί του άρθρου Ι
Τους ψορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων, τις τοπικές κοινωνίες που
προσδοκούν αύξηση της επιβατικής κίνησης των λιμένων που έχουν χαρακτηριστεί
ως πύλες εισόδου Σένγκεν.

Επί του άρθρου 2
Τους ναυαγοσώστες, τους απόψοιτους σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που
είναι εψοδιασμένοι με πιστοποιητικό σπουδών σύμψωνα με τις διατάξεις του π.δ.
71/2020 (Α’ 166) και τους ψορείς διαχείρισης λουτρικών εγκαταστάσεων [ενδεικτικά
Δήμοι

ή

Οργανισμοί Λιμένα

ή

Λιμενικά Ταμεία

ή

η “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου

Α.Ε.” (“ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.”)].

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ Ί1
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Επί του άρθρου Ι
Το άρθρο 137 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).

Ειτίτουάρθρου2
Στο π.δ. 71/2020 με τίτλο «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας
ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη
παραλίες», προβλέπεται η άδεια ναυαγοσώστη, καθώς και η υποχρέωση των
εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών
και τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Ειτίτου άρθρου Ι
Η αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιεί νομοθετική
διάταξη, ως εκ τούτου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί
με διαφορετικό τρόπο πέραν της νομοθετικής οδού.
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Ειτί του άρθρου 2

Η αξιολογούμενη ρύθμιση, αποτελεί μια προσωρινή
ρύθμιση, για τις ανάγκες της τρέχουσας περιόδου
ναυαγοσωστικής κάλυψης, οι οποίες ανέκυψαν λόγω
των υγειονομικών μέτρων/απαγορεύσεων που ίσχυαν
για την προστασία της δημόσιας υγείας από την
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊσύ
των μεταλλάξεων αυτού.

1) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συ μπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

)

με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Ομοίως με τα ανωτέρω.

Ομοίως με τα ανωτέρω.

ιονΙΟ-19

και

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Π

ΟΧΙ

Χ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ή

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

11) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7

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

Π

Π

9

Π

Π

Ι

:ι

ι

—

χ

χ

1

8.

Ποιοι είναι οι οτόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Ετιίτου άρθρου Ι
Η ταχεία και ολοκληρωμένη υλοποίηση των
κτιριακών υποδομών που απαιτούνται για να
πιστοποιηθούν οι λιμένες ως πύλες Σένγκεν.

)

βραχυπρόθεσμοι:
Επί του άρθρου 2
Αύξηση

αριθμού

ναυαγοσωοτών

στις

λουτρικές εγκαταστάσεις.

Επί του άρθρου Ι
Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω της
αύξησης της επιβατικής και τουριστικής
κίνησης
1) μακροπρόθεομοι:
Επί του άρθρου 2

Προστασία της δημόσιας υγείας και της
ανθρώπινης ζωής από τον κίνδυνο πνιγμού.

!

9.

Ειδικότεροι όχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

κκΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη ην τελευταία Ξετία

Προαφατα

:

στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετιο)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιιοκόμενος
ατοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό ιιπιιφαιτωι· ς ιιήιιιι ς νιπιι ιδτναης Που βριτκονι·
νργασιιι στον τοαςιι τοπ ινπιινλινν τιινς ςι τος

ό

ιιηνιιν απο την

έι’αρΖη σι’ιιιητησης

Αριθμός πιστοποιηαννοιν Π αννιτιντη ιιιαιιων ιιρολώι’ (ΙΝΩ ολα)
Αμώαας οαιιιιντο;ναα· ον προγριιριιντν Ερννι’ιις. Τεχνολογίας
Ν Κιιινοταμίιις (διεθνη & νδι·ιιιό). ιινό Ι1ιιννπιντηιιιιιια Σχολη
Αριόιιας εργωι·/ιινιντιιι· πιο νχτι·ι ιι·νιςόνι ιιπο τον ιόιιατιιιο
·ςοιινιι. ιινιι Πιιι·εαιντηιιιιιιιιι / Τεγι·ολοι·ιιιι Σγαλι
Δνπονη ανα φοιτη·τη τμ ιτοβάθιιιας ειιοιιίλνασιίς ανα ΑΕΙ
Ποσοστό νιηλίνιιν (στα σύνολο ται ενερτον πλιιόισιιον) σον
σνιιιιννννααν ον πμοι’μόιιιινινν δισ βιαν_νναιιιδνασην

Β. ΣΤΩΙΝΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΙιΙΙΛ / Β·ΕιΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστα ννοος·ιιδιττοιν τνναλο πλνθναιιον

Αμιλμός ανόμων σον νι’ααταλνιοονν το σρώνίο Πριν την
ολοκλήρωση τας β βόθιιιας Και νι όι’θιιιαν ιιςαιιίδνιισας/ ένας

Αμιόαος διστιτλι:ιτιιινιλν
σχολείων ανα
Πνριφέμνια
(ποσοστό ααθντιλι· στν σύνολα ταιν ιιαθιισιινί ααν φοιτούν σε
διιεπαλιτισιιινα ν/ταινια
Ποσοστό αλλαδιισων ιιαθηνόιν στν ανι·αία Ιτοιν ιιαθττιλνΙ
&αναναιιό αι·ό ιτεμιιρτανιιι
Αριιιιιιιτ ολ οήαιιαια / ιιιιανννιιατινλν σραλνιων ται. (ιιι θιιός
ανιτιιίτινι· Παν ιααιταύν ον αντέ
λΙναας όρος κνιθηςητνιν / σντ·αλιι μιιριΙτιον
λίντον ορος Η/Υ

/ σνναλα ιιιιθητνιι

Αριόρός μαθητιλν Παν ταοιφνλαννιιιι απο πραγιαιιροτσ
ννισγννιινής_νιιπνιίδνααης_/_ντας
Δααόνη ανό μαθητή ανό βαθΙιιδιι (Α·θοια, Εθιιισί
νιιιταιόνοσητ

ΠΟΑΙΤΙΣΜΩΣ

Εξέλιξη την τελευταία Πετία

Πμνιι’ματαααιι θτίσνς
οι’ιισκιιιρές.
αιιοτνλέσαατσ. και αριθαος ννρηιιννιν

ιιατό

νιδος

Και

Σρηματαδατηανις ιιι’σσκιιιιαιν. Κατα ιραμτνι, Και Πασπ Παν
θιατέθηκαι·
Πιατιλατις νια ανατταφές

ατινιΝιν τέθηκαν ατ Εφαρτίτς

Εήριξη αμραιολοτιιιιλι· /ιοριιι·, Ιιι’ιΙιιν ωιι·. αιιααδααιικωι· Και
ιντααιειλν αιιιισιιων
Πραι·μσταιιοα1θτίανς αασλλατριιλστιτ και κσταβλι·θνίσνς
αααζηριώανις, για ακίνητα σργαιαλαγικαα ναδιαςινραντας
Δαααννς νμγοιι· Παν έχανε ειςττλτσθτι ον ιινιΙιινια Και
ααρααλαγικαςιν χιλρανς. Και δασόνιτ έργιοι Παν (/ρίσκαι·τνιι
Δαανιι·νς έργαιν Παν έχαεν εκτνόταθνι σν ιιανστια ιινιι ναντέι
κτιρια ται δαιιόανς έρι·αιτ Παν βρίσκανιαι αν τ(έλιέη
Αριόμιις βιβί ιαθιίτλι οιιτό ννιιιιιιή αιιρφη κιιι νιόας
βιβλιαθήκης, ιινιιλαρα ιιτ τιι θνιιιι. ιιαιο ι-ι οι·ριιφιεα
όιιιμέρινι αιι

Εϋνική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Για

την

ενδεικτική

παράθεση δεικτών αξιστισιήθηκαν σι βάσεις δεδσμένων
:χι-καιτηςΕΛΣΤΑΤ(
//λΐλ-λύιλ/ςΓέ),

/:ι/ιΊ;ΊΊ·/:Ηττ

τσυ

ΟΟΣΑ

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται οτην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το ουγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμιοης, το εάν Θα ενοωματώνονται
δείκτες οτην Ανάλυση.
Οικονομική /Δημοσιονομική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
‚

/ Φορολομική πολιτική:
Πρόσφατα
στοιχεια

Ειτιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξελιξη την τελευταιο Ξετια

Πρόσφατο
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
ατοχας (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία Εετία

Πρόαφατα
στοιχεια

Ειτιδοωινόμενος
αταχος (3ετια)

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

ι\ι.υοις ιισΤο η7οιριο προιόι· Το αγιιραιος τιιος (δισ.)
Ροδιιος ιιοτυβο?ης ΑΕ Π Τε ττοθορές Τιιιεο
ίσαζνι·ιιι τροχουοι;ιι· ονι·ιιλλτ ·αιι·

)

ΑΕΙ ι

ίσοζάι·ιοι ιοι·ινής κιιδορνισης )χ,ιρις Τις τραιΤοςος. ‘Η ΑΕΠ)

.ιννι. ι·οι·ιι:ςο ιοιβροιοιιο )ιιυτι ίίάιιοτριγτ, .4ΕΠ)
ΓΙριτος·ει’ος πλεάι·ιιοιιι; (εις Τ, ΑΕΠ)
Ει·υριισοιοιιοι·σς Δείκτης Τιιιώο έίι:τι·ι·ιιλωτη

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

,

ό’οριιέοιγιεά έσοδο εις ποσοστό Ται ΑΕΠ
Αιιιέογιοι άιιοις νιτ οιιιιοως φυραλσγιας
Ποσο ιταν οισπραΤτουΤαι ιιέχρι αηιιορυ από ται’ φιιρυ ι) τους
ηιόιοος στους οποίους αιρομυόΤ αι διαταδοις ταν

ου ιιον ι·οδινν
Πιιοιι πει’ :ισπρόγέιηιιιιι· οιτο υιαυολιις’ικκος οι.νγγοι’ι
Ποοιοοοό τιραζοειν διοιιτητιουέ πιιιισδιοριαααο ,ιόιυυυ ή
οτιδαεις ποιοπΤιιιι,ιο Που ακομινιιιικιιο οο μοροι 1 Τε όλοι από
οο δικαστήρια

-

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αριθμός οπιχοιρησιαιτώι’. κλαδιοωο Και ομοιοοπογμ’ολματιοιίιο
αομβόσοαιι’ (και εγσσε. εάν σοοήιρθη οο συγκεκριμένο έτος)
Και αμιδιιός/ποαοοοο ερς’αζοοέτιιο παν κολόπτονται απο αοΤες.
Αμιθμος/υοαασοό σ.σ.ε. Που ανι·ιηιθηπαι· ςιαρις πμοσιριινι Τε
διιιιοαολιιβηυη
Α1ιιόιος/τταοοοτό ο
διαιΤιιαιιι

Τ.ε.

Που σοι·ιιηιθηοιιν δινυις προοιιινγό οο

‘ίοοους )‘ρόοσς οδοκληνοισης διαδικοσίιις ιιοσαλαβηαην

1 ουσΤ χμάνιις ολοιελήοκι Της δ,ο,διιιιισίας διειιτησίας

Μέση διαιικοιασ.σ.ε. πγοβλουόιιοι·ι στα σχετικό εοίιιενα αλλά
και πρτςιιαοικι) ‚ιο την έννοια της πυράτααις ςιοτιι τη σνμβοΤιοη
Τιινς λ ήξη)
Ώρες οργααίας ανα ηιιέρα, εβδοιιαδο νιιι ανά κλαδσ οικονομίας

Αριθρος αμειβόμει’ιυι’ νπεραιρ ιων
ερς’ιιζομνι’α ται ‚τέσδο οιοονοριας

(που

δηλωθηκον)

ανα

αΤνχηιιόΤιιιι’
Αριθμος
κλάδο
ανά
αικοι’οιιιας
Και
αμιθιιος/ποοοοτό
ατογηιιαοοιι· αα, πρακαλεααν θάνατο ή
οιναπί]ρια

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ

Ηαιισλλ

ανεργίτς

Εξέλιξη την τελευταία Εετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
αταχας (3ετια)

Π οσι’ισ’τί’ ιιίιτιιτο’ιτοοιίιιιτ’τρτιτ’
Πιιοοστό τιτ’ερ’,’Ιιτςτ·ειιτ’
:Ιοποττο ιιτ’ερ ίετς

ιιιτ·αιτοιν

Ποσοστό ατ’ερτ’ιος στό γτιτ’ρνιτιτ’ή περιφερεια
ΓΙ οσοστο ιιι’τρι’ιος βτσει ιιοοροιτοιοτ επιττέδοτ’
λεικΐις οτιιτιιινιίστ’ς Λειιιτηςοιιι’ι’ ιρτ’οσις / ΔειιΙι1ς
ειμοιβόν Ι στό τοπικό ον ινΩ “τ ειιιιοι·οτιλς οι’. ιττιιποιτσς
ιιιιτοιτιιτοες ε έτι.)
Μ εριιιη οποσ,ιόέ ησι εις πστοε’το της σουτ, ιιιη ς ππιττχοέ ιΙτιΙς
(στο ουι’οέ ο του πέηίΙοσιιοό τισ τιδιι-ιοττρο γιο υέοιις)
Ποσοστό πποσγολοτιιότ’οιτ Ιιι τι’ιιβτ’ οτι ο1ιισιιετ’οι’ χρονου (στο
στινολο τοπ πλη θιτσιιου ται τιδιτοτερο γιο νιους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία Πετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
ατοχας (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταίο Ξετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επτδιιιτιεόμενος
σεοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία Πετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωιιόμενος
στοχος (όετια)

Πρττγμιιτιτό ττήιος ττττι’τόξεπιτ’ στό ιτσφιτδιοτιιιή ομαδα
(μιοθοιτσι οσο ιδιοττικοό τομεα, δητιτσιοι τπιτλδηί οι,
τπος’γτλιιτττίες ται εμποροι, ιτγροτις) ‘ιστ ιτοο ττη συτ’οίιτιης
τισεοαέισης ιιιτι αυτίστοτγες_δοπόυες
ττστ1τιτλιστιιιτιτ· εισφομότ’ τττ’όι ιττηιιιόιστιι’η ο ιιοδο
(μιπροιτοι τοκ ιδιοιτικοό τοτιλο δητιόσιοτ τ’πει.ιτίιοι.
εοουτ’εί ιιοτίες Και ττιπομοι, αγροτεςΙ επι οτ’τίστοτμο εσοδο ται’
μτιχη
Ηλιτίο Ι τειττυοοτιτο)ί ττ’υτοξιολιιτητπς ουσ τληθτιτ ιτιο κή οτιοδα
ιο ευρ σπτ’αλιαές αυοιόέισης

Ί’τ)ιστ

ι’ιττοςγρττ·ος απονομής σότταόης
Ποσοστό σουτπζιοδοτιτο)ς δατστ·ης εσ: του -δΕΠ
Ποαατττό προοιρυτοιτ σςττικό ιτε την οοοτ·οιιτ) οότταΓης που
‘‘.τ’οτ’ται νε ίττρε ε

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό π?τθοτμσό οκ εαθισττ’ι ςτιος’ειας, οκ τίτδτι’τ
ηττόιγειας ς οκ ιιοιτ’ταυττε απατιλκτσοο
Ποσοστό ολιιιης στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερο βαστια
αγοδιτ_τ)_υπηρεσίες
Πιτσιτατό τ’οτεοτιειροττ’ επετ στιτολο του πληθοσραο οσο
ιτετιρεεωπιτοοτ’ δττσιιοδία στ’τιτιετώπτσης_έιετιιιεττου ατ’αγτιώτ’
Ποσοστό πληθοσροό που όατβότει επιδόματα ται η αυτίστοιγη
κρατική_δαοάυι1_)σαυολιεα ται οτΑ επίδουο Ι
Αριθμος οαιδιώτ’ οκ οριραι’οτροφεία
.Αριθμιις αστέγοττ’ (εκτίμηση) που σιτίζονται από δή ροος ται
ττλλτς_υπηοεοίες
Ποσοστό π’υηθοσροό που αέυει σε πμοαοτμιτ’ή ιτορφτ) κατοικίας
λόγοι_ιρισης_(π.χ._σεισμός._πτιρκαΙ’ιό)
Κόστος ιστ’ ότορο ποό πρόγραμμα ιριρτι’τίδπς )ρητρότιτας.
διιοιολίες_ιτόθησηε_τ)π(

ΥΓΕΙΑ
Αριθρος τσοττερτιιλιτ’ / εζιοττριτιέιν τιτθεοών οοό ττος
Ιίοαοστα πσιδια(ς θτησιμότητας
Σονολτιτέτ δαπατ’ες υγείας τατό κεφαίτ)
Δαπότ’ες ιτιαρρότωτ’ κατά τεφαλη
όιριρος τατρων αοό Ι θθθ τατοίτους
Αριθμός νοσοτομειακέτυ ιελα’ιλτ’ στό ΊΙτΙΙρ κατοιιοος

(5η139) 110Χ9111
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Λριδιιος εει’τρισι’ πληροφό;η»-ης πολιτών, ον Κεντρικό,
ονριιεινρειιισό, ι’οιιοργιαεο Και ΤΟ τιιεο επίπεδο ειιθ.ιο επι νε
εοιτιδοετ Οικον οροοιοειι’, ορι’οι’ιοιικιι’ ιώο
/ιοιδι,ος ιιτοι,ιοι’ ιτοι,- εξι ΚΙ1ρεΤοι’ι’σιι ι
ι’ειτιιετιτς ινδ εοε Κιιι ειι’ο (‘Πτοεσιο
Κόστος
δι’οδι’ες

σιιοτισιεοέ

(διιτιιι’ες

ιιοο

δη ιιόσιες

νις

ριοθοόοο.ιις

κιτ

πρόσθετες

Ι

ς ποσοστο επι της_πι’ι’ολικής_διιοι’ι’ης ιιειι οποποι’ιίο)

Κοοτος διιιχείριοης Οειιιιτ ιοι’ οροοιοοιιιοιι διιαιιι’ες ιιοειιδ’ιι’
προσοπιιιοο ιος ποσοστό της σ’’ι’ο ικής διιπόι’ηε οι’ιι οποιιρτ’είο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκομενος
στοχος (3ετια)

Εξελιξη την τελευταια Ξετια

Πρόσφατα
στοιχεια

Εττιδιιικόμενος
ατοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία Εετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία Εετία

Διετριιχδει’σιι οδια1 ιιιιτει, δριιιιτες ι’δικι1 ιλοτιοι ιιι

Ι ιιι’ιύ’σ’’ιτ

ίδδ.ίιίιδ ιιοτοίοοι’ε
.όδικηιιοτο Ίίαιι’ιιιοό Κωδιτο ιοττό ιιστ’ηι’οριιε πω ιοοτιι
ι’ειι’ιιποειΚή σεριοχη
,λισσιιαχθει’το οδιιιήιιατο και θειροι’ιιει’οι πες δραστις οι’τεοι’
οσον εόι’ιιιοτητσ, ιροί ο επι τόίεις ηδιιιιων
Ετι1ο’π στιιτιστιιοή οτοικοι’ιση τι,’ι οδικΊιιστιι κιιι σξιοσο’ιτοι’
οι’ιι πτοιιε’οςιιλι’ σοι’ ποοκσίοδι’ Το σοισο ιιισθηιισ
ιιι’θρισιιιοτοι’ίες._ληστείες._κδοεες διαομιίί,εις(
όόιιιιμιοτιε ειπεί ειηιοροόι’ στην πιιρόε’οιιη εισοδο επι τιιισιιιισι”(
σι’ι’

—

Σι’χεότι;τε ει’εδν ,,είτι,ο’ εινό τόπο εγιώηι,ι οσο
Ποσοστό ει’πί ηιιντιεωε οεριστΞισεινε σον εξιρι’ιόστιίιοιιι στο
σόνοδο πει’ ε;’ιάιοότιιι’
Σι’ι’ο;ο εργιιξοιιει’ωε στη

δη ιιοσιιι

ιισ’ριιδειιι

/ιριιιιος ειιτοίκωε ιισο ιισ’νι’ι’οιι ικο. ιιι’ιι ιισει’σομιοό τιιήιιιι οιιι
πει’ Περιοχή_αστοοόιιεοσης
ι’ινοίο;’ίο ασσι’ι’οςιικόιο αι’ό

Ι δδδ

ιιοτοίεοτς

—

οι’οδογίο

ποτοιποι’ πιό οστι’σοιιινό_τιιη ιιο οτι ιτοριοχη_ιισσι’ι’όοεοσις
Κντιι κεοιιι’οή καόιιρες διισόι’ες ι’ιει οσσοι’ορικες ι’τιηρεσιες
Κατειι’οιιή σιιρωι’ ‘γιο σηι’ οντιο ετε,ι σιση ης οαροβστικής
σοιιπεριιρορός ονό τομείς (π,χ. εγεδςιιατο βίος, οιΚοοοοιεό
ε;’ιοί,ι(ρσσο. ι’ορεοιτιεο. τροχαίο. κλοπές. σροιιπσροσίε)

ΔΙΚΑΙΟΣΠ Γ\Η
,

,

‘

ερτ’πτιεοιι

όίιιέιιιις εισορχόιιει’οιι’ τστιπ’ο,ο.

‘

,

και ε.ιιτοςιιιιε,ι

.“ιριιιιιοο εισερχό,ινεειε διοιιιητικε’’ι’ Περιιτσισεε’ισ
Σι’ι’ο’ιιοος χρόοος σον οοισισεσ’αι γιο την εαώτσσ αστικών.
ειπορικώι’.ερι’οτικόιι’. διοιπητικο’ιι’ και ειδδιει’ ντιοδέσεεοι’
δΙέπος ςρόι’ος έκδοσης διοασσιοιδε ιιιτοιροοειοο ίε,ροοοδ,κτίι’.
Προ’τοδικείο._Ειρετείο._Αρειος Πός’ος/Σοιβοοδιο_Εττ:κιιο:είοςι
δΙεοος όρος Το νποθέσεοισ οοό δικειστή ίσοιοιεσ τοδισικό και
διοιιιιιτιοιι διειιστήιιιαί
Ποσοστό δικασσικόιν ασοιρόσει’ιι’ πιιι’ αεορώι’οι’εαι μεσο από
ειρεοη ή οι’πίρεο’η
Αριθρος οποθέσεωε σον εσιδέοντπι νε σο σοστηίισ τοπ
εδα’δικοστικοε’ σοιιβιβιισοοδ
Αξιοποίηση ει’οίλαιιτιεώο εθοδοιι’ επίδοσης διιιηιορώι’. πχ.
διαίιεπολόβηπη
Στήριξη των ατόμων σοΚ’ χρήζοεν προοοασιας αλλό δεν
δισθέτοι’ι’ σόρπος_(οοιιια(_προσσεισίαί
Κόοσος οροσιρτ;’ής πει; διτειιοσόι’ι;
Ποσοστο ηδεκτροοιω(ς νιισβοδηςδιοογρειηιωι’
Ποσοστό

διεεπεγα’,οι’ρέι’οιε

ετος

οο τ’

οιτοόέσεωε

ει’σντι

εσκρειιόιε_(σε_ετ’ησιο εαι σι’οοδια;_βέισι;_εεοοειιοτήεωε(
Ποσοστό

ποιοικόιε ι’σοθέοτωε,

ττιιβδήρη Καν σπιι’ός ρεσατρεήιι ιιι

σο

ς

ετήσια

δόση,

γιο

τις

οσοιες

σο γρη ιια

‘Ιίέοο οοστος σπ’ιρροι’ισσιτοδ σεσσηιιιιτσς από κροτοόιιει’ο

Αι’σίιο;’ια ττροσιοσικοό ηιέδοξης (φεδόκιονί οι’ό ορασαόιιενν

‘

Ανάπτυξη

—

Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

3

Δειοεης οαγκοσοιας αι’σα;’πιοιστισόει;τας
Εοτοδόοεις πες % ΑΕΙ;
:ιιρεστς (ενος εαεοδοσεις πες Α ΑΕΠ
έιριθροςεσιρ,ειρήοεοιο σπο τιοπιγονε ανά κδ,όόιι Και οτριηιερειει
πει πι’τιπτοιχος οριθμπε ααπσχοδ ονυενωε σε πι’τεε
Αριθιιος επιχειρήσεων στν κδεινονε απο κδοόο Και σεριηεερειιι
Και πι’σιστοιχος αριθμός ασασγοδοοιιέι’ειι’ ον αντές
Διοιεητικο κοσσος σ·διοσοσι;ς εσιδειρι(σεωε

Ι

‘Ιέσος χρόνος σόσσοωις εοιχειρήσεωε

£5

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ιυι·ιδις

-

Ετήσιες

-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

υι;πσίίίιτς ιιερίιιι

Εξέλιξη

την

τελευταία Πετία

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

σταχος (3ετια)

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

ιιτιισσφτιιριιτής ρύπιιι·σιις

Ποσοστό του ττληθυσιιτύ Που εξι·πηρττειιι
ιτιιόιιριοιιοιιι

Ποτό βιυλογιτσος

Ποσοστιι τ ιο «ΚΤιι)ί· Που ι;ριί’ουΤο τοΤο,) ι? ες γιο κολύιιήηση
σο σγυοι ιιτ το σύνολο τωι- διινο μει·ισυ υα χρτισιτιοποιιΟουυ

/ηιιίιιοτ υλτγιου ι:υτιιλλιλότητας έιυτίιιι υδρυυοης αιτ ουστ
Γίοσυστο οιιτιαιτιιυ & βιομηγουιοιου αΠορριιιιιίιτυι’ Που
διντυλιικιιο συ ιτλλυς ;·ριπεις (τος. ιιυυιττιιύιιιστι. πυραγαιγη
ευιρυειος,_/.ισιτσιιστοττοιτισηί
Ποσοστό όιιιτιϋιιιιι·αν ιτοοτιριιιιιάτιιυ σο ΧΊ-\
Ποσοστό δασιιτιιιυ εκτάΚτων Που κστοστροι4ιι)κι/υ υ/το πιιςικιιγίυ
σ//ο/ιι δοσιιτώυ ικτάσ:ωι·
Ποσοστό αισδσσαιθτιταιυ (ιιι ιιιίισικο ή τιχτητότράπυ
εκΐιΤσυυυ /σιιιολυ_ΚαττσΤιισ ιιιιέι’ιιιυ δοσιιιυ ο/Το πι’,τικαιιτς

/

Ποσοστό προστιτττυόιιιι·ωυ ττειιιογ[ιί· σο σχεση μτ Τιμ· συι’ολικη
τκτ(ισιί__ηι_χώρας

ΓΙ οοσστο του ττροί’ττολσνισμοιι
ττροστιισίας πττιόόλλσι·τσι
Κι·τιτι·ν,ιιιτο

Ιζιινιιις

σοιι

διατίθεται

γι/τ

θειαττο

υι·ιρνιιαι κιτυό ι/ναι/Α/Ι

υ,συ ει·ερνειαι «το ιιορι;ιι υυέρτ·ιιτις

Ιοιτιιι·ιι,ι,ι

στς ευέργιιτς ιι/Το ιιι’ιτυεισιιις ττηγες ενεργιιος τοτά

σιιύιΙ
μτιοισης ικτοιιπώυ ιιιςιιιτιν 1/ιρμοισιπιου ουσ τριττιιι
-

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη τηντελευταία 5ετία

Η

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ Π
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ Π
1) Εάνείναιάμεση,
εξηγηστε:

Δεν προβλεπεται.

1) Εάν είναι έμμεση,
εξηγηστε:

Δεν προβλεπεται.

,

ι

11.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΟΧΙ Π
ΝΑΙ Π

Εξηγήστε:

Δεν προβλέπεται.

12
.

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

Δεν προβλέπεται.

βιωσιμότητας του
ΝΑΙ Π
ΟΧΙ

Εξηγήστε:

προβλεπόμενου
Π

πληροψοριακού

Δεν υψίσταται.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άριρο

Στόχος

Η αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιεί την παρ. Ι του άρθρου
137 του ν. 4759/2020 ώστε να συμπεριλάβει και
κτίρια/εγκαταστάσεις
συ μβατικού
τύπου
κατασκευ ής,
δεδομένου ότι τα κτίρια/εγκαταστάσεις που περιλαμβάνει η
διάταξη αψορούν και σε μόνιμα κτίρια, ασχέτως του τύπου
κατασκευής τους. Εψόσον επομένως η διάταξη περιλαμβάνει
και μόνιμα κτίρια, Θεωρείται αναγκαία η συμπλήρωσή της με
τη δυνατότητα επιλογής ενός συμβατικού τύπου κατασκευής,
εκτός από τον προκατασκευασμένο τύπο Επιπροσθέτως,
προσδιορίζεται ότι η εγκατάσταση των παραπάνω κατασκευών
επιτρέπεται μέχρι την πράξη καθορισμού χρήσεων γης και
όρων δόμησης του λιμένα, ενώ απαλείψεται η ψράση «μέχριτη
σύνταξη αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης
(ΜΒ5Γ ΡΙΒΠ)» καθόσοντο σχέδιο αυτό (ΜεΓ Ρ12π) μπορείνα
περιλαμβάνει σχέδιο χρήσεων γης και όρων δόμησης, το οποίο
όμως δεν εγκρίνεται με το ΜεΓ ΡΙ2Π αλλά με προεδρικό
διάταγμα χρήσεων γης και όρων δόμησης του λιμένα. Τέλος,
καθορίζονται και τα μέγιστα ύψη των κτιρίων/εγκαταστάσεων
για πολεοδομικούς και αρχιτεκτονικούς λόγους.

Επίσης στην

παρ. Ι υψίσταται μέριμνα για την υποχρεωτική

εψαρμογή του κώδικα 15Ρ5 (Κανονισμός 2004/725/ΕΚ) από τις
λιμενικές

εγκαταστάσεις που

εξυπηρετούν πλοίων διεθνών

πλοών, καθώς και πλοίων Κατηγορίας Α (πλοία που κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού τους απέχουν άνω των 20 ναυτικών
μιλίων από κάποια ακτή) για τη διενέργεια των απαιτούμενων
ελέγχων.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση, τέλος συμπληρώνει, με τις Παρ. 2, 3
και 4, την παρ. Ι του άρθρου 137 του ν. 4759/2020, αναψορικά
με την αδειοδότηση των κτιρίων των πυλών Σένγκεν λόγω της
επιτακτικής ανάγκης εγκατάστασής τους. Η εγκατάσταση των
κτιρίων των πυλών Σένγκεν έχει ασψυκτικό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης (δοκιμαστική λειτουργία
οριστική

λειτουργία
της

υποχρέωση
δίκαιο

και

από

την

Ελλάδας σε

τους

από την Ιη.9.2021 και

1η.2.2022)

συμμόρψωση

Κανονισμούς

της

και

αποτελεί

προς το

Ευρωπαϊκής

διεθνές
‘Ενωσης.

Επομένως με τις παρ. 2, 3 και 4 καθορίζονται και ρυθμίζονται η
και

διαδικασία

γνωμοδοτήσεων,

ο

χρόνος

εγκρίσεων

όλων
και

των

αδειών

απαιτούμενων

που

απαιτούνται

προκειμένου για τη διασψάλιση της νόμιμης, εύρυθμης και
έγκαιρης

εγκατάστασης

κατασκευών.

Στο

ενωσιακού

δικαίου

πλαίσιο
η

των
αυτό

απαιτούμενων

ελάχιστων

και με την επιψύλαξη του

τήρηση

της

περιβαλλοντικής

αδεισδότησης παρακάμπτεται δικαιολογημένα, δεδομένου ότι
στα κτίρια Σένγκεν επιτελείται μόνο έλεγχος διερχομένων και η
λειτουργία

αυτή

δεν

συνδυάζεται

με

άλλες

λειτουργίες-

δραστηριότητες για τις οποίες ενδεχομένως Θα απαιτούνταν η
έκδοση περιβαλλοντικών όρων.

2

Η διασψάλιση της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις λουτρικές
εγκαταστάσεις και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, με
απασχόληση και αποψοίτων σχολής ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης που είναι εψοδιασμένοι με πιστοποιητικό
σπουδών από αυτήν.

Β. ‘Εκθεση τον άρθρου 75 παρ, Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένη.
Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένη.

ί. ΕκΕ

νενικών συνεπειών

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

18.

Θ ΕΣΜ ΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
Δ ΙΑΦΑΝ Ε [Α

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΙιΙΙΑ,
Α Ν ΤΑ ΓΩΝ [Σ ΙνΙΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ
Ο Μ ΑΔ ΕΣ

Αίξηση εσόδων

Μειωση διιΠιτνων

Εξοικονόμηση
χρονο ε

ΆΜΕΣΑ

Μ εγαλύτερι
οποδοτικότητα /
οποτελεσμοτικότητο
Αλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜ [ΣΗΣ

Βελτίωση
πορεχόμενων
υτιηρεσιων

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτινι

ΕΜΜ ΕΣΑ

Αιιξη μιίνη αξιοπιστίο
/ διιιφόνειο θεσμών
Β ελτ ιιι μένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αττοτίμηση:

Χ

Χ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ Ν

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

Η19

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

Θ ΕΣΙ1 ΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝ ΕΙΔ
Σχεδιασμός

/

προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜ ΟΓ ΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜ ΊΣΗΣ

Παοσλήψεις /
οινι]τιΚτητο
Ενμ μέρ ωσι
εκιτο Ι δευση
εμπλεκομένων

ΚΟ ΣΤΟ Σ
ΡΥΘΜ ΙΣΙ-{Σ

Αλλο

Στήριξη Και
λε ιτου{ηίιι
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΛΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜ ΊΣΗΣ

Διοχείοιση
αλλαγών κατό
την εκτέλεση
Κόστος
σειιιιιετοχής
στη νέα
ρύθ μιση
Αλλο

Σχολιασμός

/ τισ ιστική

απστίμη ση:

ΑΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Α Ν ΤΑ ΓΩΝ Ι ΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ Ι ΚΕΣ
Ο Μ ΛΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΙ Ο/ιΙΤΙΣΤΙ ΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Θ ΕΣ Ιι] Ο 1,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙ ΟΙ ΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝ ΕΙΔ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟ ΝΟ Γι ΓΙΑ,
Α Ν ΤΑ ΡΟΝ [ ΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
Ο ΜΑΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΑΛΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤ Η ΤΑ

/

Ανο]’νώρ 1(71]

εντοπισαός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειων

κινδυνων στους
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΝ

στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής

/

αντιστάθιιισης
κινό ύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Π ιλατκή
εφιιρ 1Ο]’11

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Α\ιόόειξιΙ κιλών
πρπκτικω\· κατά
την υλοπο 11] (711
της ρύΕμισης

Συνεχής
(ιξίολό]’ι] (71]
δ ιοδ ικιισι
διαχείρισης
κινδύνιιι’ιι

Άλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

εττισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

-

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 28παρ. ΙΣ.

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Π

Πρωτογενές ενω σιακό
δίκαιο
(συμπεραμ8ανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
15Ρ5 Κανονισμός 2004/725/Εκ
Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή

συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

Π

των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Συνθήκη του Σένγκεν (ν. 2514/1897, Α’ 140)
Διεθνείς συμβάσεις

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

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία &όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28.

Συναής Ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ι

1

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα Ευρωπαϊκά
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνοκας τρσιπσι0ύμενων

29.

ή

ή καταρνσύιενων &ιατάξευ.ν

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση —συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο)ιούμενης ρύμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Το άρθρο 137 του ν. 4759/2020 (Α 245)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 137
Αδειοδότηση

κατασκευών

εγκαταστάσεων

εντός

χερσαίας

και
ζώνης

Άρθρο 137 ν. 4759/2020 (Α’ 245)

λιμένος
1. Επιτρέπεται, μέχρι να εκδοθεί πράξη

Προσωρινές

καθορισμού

χερσαίας

χρήσεων

γης

και

όρων

κατασκευές
ζώνης

λιμένος

εντός
και

δόμησης του λιμένα, η εγκατάσταση εντός

εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν

της χερσαίας ζώνης λιμένος, όπως αυτή

απαιτείται οικοδομική άδεια

ορίζεται στα άρθρα 18 και 19 του ν.
2971/2001
κτιρίων
(Α’
285),
είτε

1.

συμβατικού

αναπτυξιακού

τύπου

είτε

Επιτρέπεται,

μέχρι τη σύνταξη
προγράμματος

και

ή

ιτροκατασκευασμένων,

ή

κατασκευών
τύπου

για

ή

επισκευή
α)

προσωρινών

κατασκευών

τη

δημιουργία,
υποδομών

μέχρι να εκδοθεί πράξη καθορισμού

επέκταση,

χρήσεων γης και όρων δόμησης του
λιμένα, η τοποθέτηση και διατήρηση

και

συνοδών

εντός της

έργων για την ποοσαρμογή των θαλάσσιων

λιμένος

συνοριακών

κτιρίων

σημείων

ή

ελαψρού

εκσυγχρονισμό των:

κτιριακών

μελέτης διαχείρισης (ΜΘΓ ΡΙπ)

διέλευσης,

μικτής χερσαίας ζώνης
προκατασκευασμένων

ή

άλλων

ή

προσωρινών

προκειμένου οι συνοριακοί έλεγχοι να

κατασκευών

λαμβάνουν

τύπου για τη δημιουργία, επισκευή,

χώρα

σύμψωνα

με

τα

κατασκευών ελαψρού

ή

οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/399

επέκταση

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

κτιριακών υποδομών και συνοδών

Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί

έργων λιμεναρχείων, πύλης Σένγκεν

κώδικατης’Ενωσης σχετικά μετο καθεστώς

(5εσπεπ), χώρων υγιεινής, χώρων

διέλευσης

εκδοτηρίων,

προσώπων

από τα

σύνορα

εκσυγχρονισμό

στεγάστρων

των

και των

(κώδικας συνόρων του Σένγκεν),
β) Λιμεναρχείων,

απαιτούμενων

γ) υποδομών εψαρμογής του Διεθνούς

παραπάνω

Κώδικα για την Ασψάλεια των Πλοίων και
των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (15Ρ5),

επιτρέπεταινα υπερβαίνειτο 10%της
μικτής χερσαίας ζώνης λιμένος. Τα

βοηθητικών χώρων
αυτών. Η έκταση που καλύπτουν οι
κατασκευές

δ) χώρων υγιεινής,

προκατασκευασμένα

ε) χώρων εκδοτηρίων,

προσωρινές

στ) στεγάστοων και των απαιτούμενων

κατασκευές

β οηθητικών χώρων των ανωτέρω.

προηγούμενου

Η έκταση που καλύπτουν οι ανωτέρω

τοποθετούνται

κατασκευές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει

κάθε

το 10% της χερσαίας ζώνης λιμένος και το

σχετικά

ύψος τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει

συντελεστές

τα

4,50

μέτρα

για

τις

μονώροψες

δεν

ή
ή

κτίρια

κατασκευές
ελαψρού

γενικής

τύπου

του

εδαψίου
κατά

ή

παρέκκλιση

ειδικής

με

τους
δόμησης

διάταξης
ισχύοντες
και

του

ποσοστού κάλυψης.

κατασκευές και τα 7,50 μέτρα για τις
διώροες κατασκευές. Στις περιπτώσεις

2. Με κοινή απόψαση των Υπουργών

κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα

Περιβάλλοντος

ανωτέρω

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

μέγιστο

ύψος προσαυξάνεται

κατά 1,20 μέτρα. Τα συμβατικού τύπου
κτίρια

ή

προκατασκευασμένα κτίρια

προσωρινές

κατασκευές

ελαψρού

τύπου

τοποθετούνται
γενικής

ή

κατά

της

ή

ή

κατασκευές
παρούσας

παρέκκλιση

κάθε

ειδικής διάταξης σχετικά με τους

ισχύοντες συντελεστές δόμησης και το
ποσοστό κάλυψης.
2. Για την εγκατάσταση των κτιριακών
υποδομών προσαρμογής των θαλάσσιων
συνοριακών σημείων διέλευσης σύμψωνα
με τα οριζόμενα στην Περ. α) της παρ. 1,
κατατίθεται από τον Φορέα Διοίκησης και

καθορίζονται

και
οι

κατασκευών

ή

τις

δεν

οποίες

δόμησης

Ενέργειας
κατηγορίες

και
των

εγκαταστάσεων, για
απαιτείται

άδεια

χερσαίας

ζώνης

εντός

λιμένος και η διαδικασία ελέγχου
τους

από

αισθητικής.

άποψη

ασψάλειας

και

Εκμετάλλευσης

Λιμένα

ψάκελος

περιλαμβάνει

εγχειρίδιο

διαδικασιών,

κτιριολογικό

αρχιτεκτονικά

που

λειτουργικών
πρόγραμμα,

κατόψεων

σχέδια

και

τοπογραψικό διάγραμμα στις συναρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την παροχή
σύμψωνης γνώμης και στον οικείο δήμο για
την παροχή απλής γνώμης. Αψού ληψθούν
όλες οι προαναψερθείσες γνωμοδοτήσεις,
υτιοβάλλεται,

της

προ

οικοδομικής

έκδοσης

άδειας,

δικαιολογητικών
αρχιτεκτονικής

ψάκελος
πλήρη

με

σειρά

τοπογραψικού

μελέτης,

διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης
σύμψωνα με τις ισχύουσες προδιαγραψές
για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία της
Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Ι

Η

ανωτέρω

έγκριση

υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα για
την έκδοση της οικοδομικής άδειας ως
δικαιολογητικό κατά την Περ. β) της παρ. Ι
του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
3. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών
των κτιριακών υποδομών της παρ. 2 και
κάθε

άλλης

διοικητικής

πράξης

που

απαιτείται για την έκδοσή τους και για τον
έλεγχο

της

εψαρμσγής

τους,

σι

γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις, τα πορίσματα
και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων,
συμπεριλαμβανομένων

των

ελεγκτών

δόμησης, εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών από την υποβολή του
σχετικού

αιτήματος

παρέλευσης

και σε περίπτωση

άπρακτης

προθεσμίας,

της

θεωρούνται

παραπάνω
ως

θετικά

εκδοθείσες. Η οικοδομική άδεια εκδίδεται
αποκλειστικά
δεκαπέντε
εντός
(15)
εργάσιμων ημερών από την υποβολή του
σχετικού

αιτήματος

προέγκρισης

έγκρισης οικοδομικής άδειας.

ή

4.

Με την επιψύλαξη του

ενωσιακού

δικαίου, για τις κτιριακές υποδομές των
θαλάσσιων

συνοριακών

σημείων

διέλευσης,

των Λιμεναρχείων

και των

υποδομών εψαρμογής του κώδικα 15Ρ5 δεν
απαιτούνται η τήρηση τιεριβαλλοντικής
αδειοδότησης

σύμψωνα

με

τον

ν.

4014/2011 (Α’ 209), καθώς και η εψαρμογή
του

άρθρου

2

της

υπό

στοιχεία

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021
ατιόψασης

του

Υψυπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2239).
5.

Με

κοινή

Περιβάλλοντος

αιτόψαση των Υπουργών

και

και
Ενέργειας
Ναυτιλίας και Ν ησιωτικής Πολιτικής
καθορίζονται
οι
κατηγορίες
των
κατασκευών ή εγκαταστάσεων, για τις
οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης εντός
χερσαίας ζώνης λιμένος και η διαδικασία
ελέγχου τους από άποψη αοψάλειας και
αισθητικής.».

30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολομούμενης ρύμισης που
προόλέπουν καταρμηση

Με

τις

προτεινόμενες

επέρχεται
διατάξεων.

κατάργηση

διατάξεις

δεν

ισχυουσών

Καταρμούμενες διατάξεις

Κ. Έκθεση

αρκονις ·Ϊτ ισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Άρθρο Ι

/ υπηρεσιών / Φορέων

Συναρμόδια Υπουργεία
Συναρμόδιες υπηρεσίες / Φορείς

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

—

1. Υπουργείο Οικονομικών

1.Ελεγχος των προσώπων

2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

που εισέρχονται στο

3. Υπουργείο Ναυτιλίας και

Ελληνικό έδαψος και

Νησιωτικής Πολιτικής

εξέρχονται από αυτό.

4. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

2. Θαλάσσια σημεία

Εσόδων

εισόδου-εξόδου.

5. Υπουργείο Περιβάλλοντος και

3. Τελωνειακός έλεγχος.

Ενέργειας

4. Εκδοση σχετικών
αδειοδοτήσεων για τις
Κατασκευές.

32.

Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξου σιοδοτική
διάταξη

Άρθρο 137 παρ.

Είδος
πράξης

ΚΥΑ

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Υπουργείο

Καθορίζονται

Περιβάλλοντος

κατηγορίες

και

Ενέργειας

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προιεσμία)
οι
των

ή

κατασκευών
εγκαταστάσεων,

για

τις

δεν

οποίες

απαιτείται

άδεια

δόμησης

εντός

χερσαίας

ζώνης

λιμένος

και

διαδικασία
τους

η

ελέγχου

από

άποψη

ασψάλειας

και

αισθητικής.

Εντός του έτους
2021

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού ιτροσώπου, ανώνυμης Εταιρίας
υπηρεσίας

ή

δημόσιας

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Δεν προβλέπεται.

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υψιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

Δεν προβλέπεται.

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν προβλέπεται.

‘Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΟΧΙ ΓΙ
ΝΑΙ Ί
36.
Εάν ΝΑΙ, να εττισυναψθεί ηλεκτρονικά.

Δεν προβλέπεται.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας
37.

Επωνυμία

ή

ή

δημόσιας υπηρεσίας

ονομασία και νομική μορψή

Δεν προβλέπεται.

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν προβλέπεται.

39.

Διασψάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δεν προβλέπεται.

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

Δεν προβλέπεται.
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ΓΕΝΙΚΟ Λ) ΊίΗΊ:Ο ΤΟΥ 1’ Ρ1ΤΟΥΣ

ΚΘ ΕΣΠ
Γενικού Λι γιιτηρίου του Κράτους
(άρθρο 7 τρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπο ιγίσς )το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ιι4)λ:κηρωμένο ίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων
Ενσωμάτ: ση ι:ω Οίηγιών 21)1.8/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουίιυ 1111:1. του Συμιυλίου της 3Οής Μαίου 2018 για την
τροποποίη αιι ι:ης Οηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της
Οδηγίας 4/Β2ιΈΚ περί συικ3υσιών και απορριμμάτων συσκευασιών,
πλαίσιο φγ&ιωης του Ίλ?ηνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,
διατάξεις για τ τι:λιιιικά τιρϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την
προστασίι του ι ιι.κιιό πειπί 3άλ λοντος, χω ροταξικές-πολεοδομικές και
ενεργειακι ς ρυιΗμοιΞις0
—

Με τν πι;ι ·:ροπολι
Α.
ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείοι Ναυυ) ίας κπι Νηοι:ιής Πολιτικής. Ειδικότερα:
Τρο:οΪοπ·ίτΧι Τί) άρθρι 137 του ν.4759/2020 αναφορικά με την
1.
αδειοδότησ καταζκευών και ε’κσιαστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος
(άρθρα 18 ιαι 19 τ:υ ν.2971/201 1) αι συγκεκριμένα:
Επιτέπει:π κοι τι γκοτέοιση κτιρίων συμβατικού Τύπου (πέραν της
α.
τοποθέτηστς τιρκι:Ί:σκι?.ασμένων, που ήδη προβλέπεται), για τη δημιουργία,
Επέκταση, πσκυ;’Ι ι ε’συγχρονισ:.ιό των κτιριακών υποδομών και συνοδών
έργων, με σκοπο ΊιΙν Ίροσαριογή των Θαλάσσιων συνοριακών σημείων
διέλευσης ώστε σι )ι)νοριακοί ; εγ;οι να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την
ενωσιακή ‘ο.οο· .α σ>ιικά μ Τ) καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα
σύνορα (κιδικος σνοριιν Σένγκεν), καθώς και των υποδομών εφαρμογής του
κώδικα Ι5] 3.
Καθ:)ρίζε ται η διιιδικασί: ο:5ειοδότησης των κτιρίων των θαλασσίων
β.
συνοριακώ: σμε ων ιέλευσς (κατάθεση φακέλου στις συναρμόδιες
υπηρεσίες ·π:ό ‘:ο. ζο:έα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα, έκδοση
οικοδομική; άδε.ος ντό της ορ:ζό:ενης αποκλειστικής προθεσμίας κ.λπ.), για
την οποία 5εν τιοιτεται η ·:ήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησ ι κιι πρσ::ρίζον·ο·ι ι προδιαγραφές κατασκευής των κτιρίων
αυτών.

Ι

2.
Ρυθ[.ίζσνται ·εμαΊ:ι σχειυ·ά με την παροχή υπηρε5ιών από ναυαγοσώστη,
κατά την ‘μζο.ιεη έννοια τισ όρου (ατιοφοίτου σχολής ναυαγοσωστικής
εκπαίδευση.,), ιι:ος οριζόμενο·ι χώρους και καθορίζεται ο αριθμός των
ναυαγοσωσ.ών, υφυ.ιασμένων με άδεια από την οικεία Λιμενική Αρχή, που
μπορούν νι προλιωβάν·νται σ:ις λουτρικές εγκαταστάσεις, κατά τη χρονική
περίοδο από ‘ην νο:ρξη ισχύσι τιν προτεινομένων διατάξεων μέχρι και τις
31.10.2021.
Β.
Από τις ωιπινόμενες ιιτιάξεις, προκαλείται δαπάνη σε βάρος των
προϋπολογιψών τ:ν Φο:έων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων, σε
περίπτωση ‘ιου εινσι οοριϊς Γενικής Κυβέρνησης, από την εγκατάσταση κτιρίων
στα θαλάσι·ια σ:;ομιακά σημεία 5ιέλευσης, το ύψος της οποίας, σύμφωνα με τα
στοιχεία το·. αρμόόιου Υπουργειου, ανέρχεται στο ποσό των 5,6 εκατ. ευρώ
περίπου.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2021
Η Γενική ίΧιευθύντρια
101311Α ΑΡ.ΜΑΟΟυ
19.07.2021 17:10

Ιουλία Γ. Αρμάγου

τροτι._ΥΓ1ΝΑΝΗΙγιοτιτιτις ενώς λιμένος-ι ιιυ4η’1ώστες

2

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο
σχέδιο νόμου «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων
Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ή Μαΐου 2018 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ Περί αποβλήτων και της Οδηγίας
94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο
οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωση, διατάξεις για τα
πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις».

—

Από Τις διατάξεις προτεινόμενης τροπολογία:. προκαλείται δαπάνη σε
βάρος των προϋπολογισμών των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευση: Λιμένων.
σε περίπτωση που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνηση:. από
στα Θαλάσσια συνοριακά σημεία διέλευση:. το ύψος

Την

τη:

εγκατάσταση κτιρίων

οποία:. σύμφωνα με τα

στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου. ανέρχεται στο ποσό

των

56 εκατ. ευρώ

περίπου.

Η εν λόγω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται
προϋπολογισμών των ανωτέρω Φορέων.

από

Τις

πιστώσεις

των

Αθήνα. 19 Ιουλίου 2021

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ί1ΙΙΙΙΟ ΤΛΙΚΟϊ\5
ι92Ο2ι 1Ξ1

.

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΙΟΛΝΝΙ ΡΕΛΚ1ΟΤΛΚ[
Ι9σ2(12Ι Ι51

Ι. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

τροπ. ΥΠΝΑΝΗΠ εγκαταστάσει; εντό; ιμένο;-νυυαγοσώστε;

3Ί

