ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

—

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΠΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
«Αναμόρψωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροψών πολιτών Τρίτων χωρών, προσέλκυση
επενδυτών και ψηψιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη»

Άρθρο Ι
Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

1.

Δαπάνες συμβάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προμήθεια και
εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού
πληροψορικής στους Ειδικούς Φορείς 1055 2010000000 “Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου” και 1055 2020000000 “Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής
Πολιτικής” (ΑΛΕ 3120389001, 2420989001 και 3140301001) και δαπάνες μίσθωσης ξενοδοχείων και
διαμερισμάτων αποκλειστικά για την αντιμετώπιση αναγκών προσωρινής υποδοχής και ψιλοξενίας
των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών στους Ειδικούς Φορείς 10492020000000 “Γενική (Τομεακή) Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής”, 1047 2030000000 “Γενική
Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου”, 1055 2010000000 “Γενική
Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου” και 1055 2030000000 “Γενική
Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο” (ΜΕ 2440101001) που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής

ή ειδικής διάταξης,

εξαιρουμένων των διατάξεων περί παραγραψής, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται, σε βάρος των
οικείων πιοτώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 και, εψόσον δεν έχει εκδοθεί απόψαση
ανάληψης υποχρέωσης, αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των ανωτέρω
πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους.
2. Οι απορρέουσες δαπάνες δυνάμει της υπ’ αρ. 19969/25.9.2020 απόΦασης

—

προκήρυξης (ΑΔΑ:

9ΟΚ346ΜΔΨΟ-ΝΜ8) γιατην επιλογή νομικών καιτην εγγραψή τους στο Μητρώο Βοηθών Εισηγητών
του άρθρου 50 του ν. 4686/2020 (Α 96), λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής

ή ειδικής διάταξης, εξαιρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής. Οι ως άνω δαπάνες

αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος

Ι

και των επόμενων Οικονομικών ετών στον Ειδικό Φορέα 1055 2020000000 “Γενική Γραμματεία
Μεταναστευτικής Πολιτικής” (ΑΛΕ 2420901001).

Άρθρο 2
Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου

Στο άρθρο 3 του Α’ κεψαλαίου, της υποπαρ. Δ.9, της παρ. Δ, του Β’ Μέρους του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α’ 94) προστίθεται νέαπαρ. 11 ωςεξής:
«11. Με κοινή ατιόψαση των Υπουργών Μετανάστευσης Και Ασύλου και Οικονομικών, δύνανται να
καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και Πέραν των ορίων της παρ. 1, μέχρι
ογδόντα (80) ημέρες συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. κάθε
ειδικότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τις ανάγκες
ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, με ισχύ έως την

31η,122022

Η απόψαση του πρώτου

εδαψίου εκδίδεται μετά την εξάντληση των ορίων της παρ. 1 και με δυνατότητα αναδρομικής ισχύος
δύο (2) μηνών.»

Αθήνα, 1.9.2021
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υσηΣώνύθμσης]

‘1
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
«Αναμόρψωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροψών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση
επενδυτών και ψηΦιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης
—

διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη>)

Επισπεύδον Υπουργείο: Μετανάστευσης και Ασύλου
Στοιχεία επικοινωνίας: Ιδιαίτερο Γραψείο Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, οδός Λ.
Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Τ.κ. 182 33,
τηλ. επικοινωνίας: 213 212 8410, ο-πιώΙ: ιυΊπί5&@ιη28ϋοπ.ονε

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους Τομείς νομοιέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύσμισης;

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ! ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ1

—

/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠοΛΙΤΙΚΗ1
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΙΥΞΗ

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ1

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ1

/

14

Χ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με το άρθρο 1 αντιμετωπίζονται ζητήματα κανονικότητας και νομιμότητας δαπανών του Υπουργείου
Μετανάοτευσης και Ασύλου.
Με το άρθρο 2 αντιμετωπίζεται η ανάγκη αύξησης των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των μηχανικών
Π.Ε. και Τ.Ε. κάθε ειδικότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για
τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, σε περίπτωση εξάντλησης των ορίων που
προβλέπονται στη νομοθεσία.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Τα Θέματα κανονικότητας αναφέρονται στη μη έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων προέγκρισης
δέσμευσης πιστώσεων γιατο επόμενο οικονομικό έτος (2021), προ της έκδοσης της σχετικής απόφασης
ανάθεσης και της σύναψης της σύμβασης, καθώς και συμβάσεων για τις οποίες δεν
πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2020 οι απαιτούμενες δεσμεύσεις πιοτώσεων βάσειτων σχετικών
αποψάσεων προέγκρισης γιατο ανωτέρω έτος.
Τα θέματα νομιμότητας αναφέρονται τόσο στην απουσία βεβαίωσης ύπαρξης πιστώσεων, καθώς και
στην απουσία απόφασης δέσμευσης πιστώσεων.
Η επίβλεψη δε της κατασκευής των έργων απαιτεί τη συχνή μετακίνηση εκτός έδρας των μηχανικών της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, με συνέπεια το
ενδεχόμενο εξάντλησης του επιτρεπόμενου ορίου των ημερών μετακίνησης της παρ. Ι του άρθρου 3
του Ν κεψαλαίου, της υποπαρ. Δ.9, της παρ. Δ, του Β’ Μέρους του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Ν 94).

3.

Ποιους Φορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τους εμπλεκόμενους προμηθευτές και παρόχους
υπηρεσιών, καθώς και τους μηχανικούς Π.Ε. και Τ.Ε. κάθε ειδικότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

5

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιοτεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
ΟΧΙ ΕΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 1 δεν έχει αντιμετωπιστεί νομοθετικά στο παρελθόν, ενώ η
προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 2 σχετίζεται με την παρ. Ι του άρθρου 3 του Ν Κεψαλαίου,
της υποπαρ. Δ.9, της παρ. Δ, του Β’ Μέρους του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος, υπουργικής
απόψασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης;

Οι δαπάνες του άρθρου Ι παρουσιάζουν θέματα νομιμότητας και
κανονικότητας βάσει της κείμενης νομοθεσίας [ν. 4270/2014
(Α’143) και του π.δ. 80/2016 (Α’ 145)], ενώ το υπάρχον
οριο ημερων της παρ. 1 του άρθρου 3 του Α’ Κεψαλαίου,
της υποπαρ. Δ.9, της παρ. Δ, του Β’ Μέρους του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α’ 94) δεν καλύπτει τις υπηρεσιακές ανάγκες των
μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης
της_υψιστάμενης νομοθεσίας;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν
είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής
προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας.

ΙΙΙ) με διάθεση περισσότερων
ανθρώπινων και υλικών
πόρων;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν
μπορουν να αντιμετωπιστουν με διάθεση περισσότερων
ανθρωπίνων και υλικών πόρων.

Συναψείς πρακτικές
‘Εχετε λάβει υπόψη συναΦείς πρακτικές;

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

ΝΑΙ

ΟΧΙ ΕΙ

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

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

έΙ) σε διεθνείς Οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

ΗΙ

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

Ποιοι είναι σι στόχοιτης αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι:

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

Με το άρθρο Ι επιδιώκεται η άμεση τακτοποίηση ζητημάτων
κανονικότητας και νομιμότητας δαπανών, βάσει συμβάσεων και η
εξόψληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.
Το προτεινόμενο άρθρο 2 αποσκοπεί στη δυνατότητα αύξησης των
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των μηχανικών της Τεχνικής
Υπηρεσίας σε περίπτωση εξάντλησης του ισχύοντος ορίου λόγω των
αναγκών επίβλεψης των έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου Ι επιτυγχάνονται η
αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου έναντι των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών.

7..

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 2 επιτυγχάνεται η
αποτελεσματική παρακολούθηση και ο έλεγχος των έργων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης1

9.

> Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

—

Δικαιοσύνη:
πρόσψατα

Εττιόιωκόμενος

στοιχεία

στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

πρόσψατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ίίρόσψατα
στοιχεία

Ειτιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετ(α

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστά αί μονίμων/ιδοχ β) ιδσχ

Και

γ) μιταιύιητών

υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλωνονά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοοτά

υπαλλήλων με πρόσβαση στο ίΝΤΕεΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίπίιεπεε)
Αναλογία Η,1Υ ανά θέοη εργασίας
Αριθμός ιοτοσελίδων δημό σιων υπη ρεσιών και φορέων! σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών_Και φορέων
Αριθμός Κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε εεντριε ό,
περιφερειαεό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδα Καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλιε
Αριθμός ατόμων που εζυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες
ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού δαπάνες μιοθαδοσίας και πρόσθετες δαπόνες
ως ποσοστό επί της ουυολικής δαπάνης ανό υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμότων προσωπικοι: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοοτότης συνολικής δαπάνης ανά υπουργεία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
άιαπραχθέντα αδικήματα, δράατες αδικημάτων και αναλογία ανά
ΙθΟ.Οαα_κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και εατά γεωγραφική
περιοχή
Διαπραχθένεα αδικήματα και θιωραύμεναι ως δράατες αυτών κατά
εθνικάτητα, φύλο_εαιτάξεις_ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων Και αξιόπαινων
συμπεριφορών παυ πρακαλούντο κοινά αίσθημα ίανθρωπακτανίες,
ληοτείες,_κλοπές—’ διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν ατην παράνομη είσοδο και παραμονή στη
χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστά εγκλημοτικών περυττώαεων που εζιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικά, ανά αστυνομικό τμήμα και ανά
περιοχή_αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους» αναλογία κατοίκων
ανά αστυνομικά τμήμ ακαι περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνκςγια αστυνομικές υπηρεσίες
κατανομή πόρων γιο την αντιμετώπιση τηςπαραβεετιεής
συμπεριφοράς ανάτομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οιεονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Για

την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων
καιτης ΕΛΣΤΑΤ(‚ς13Ί5ίε&./).

&

του

ΟΟΣΑ

Αριθμός κισιρχάμενων
διοψορών

αστικών

εργατιεώνκαικμπορικών

Αριθμός κισκρχόμκνων διοικητικών πκρυκτώσκων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για Την επίλυση αστικών,
εμπορικών εργαττκών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικκία,
Πρωτοδικείο, Ειψκτκία, λρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέοος όρος Των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά Και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφιση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέαεων που επιλύονται μκ Τα σύστημα του
ιξωδικοστικαύ αυμβιβααμαύ
Αξιοποίηση ενώλοκτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, ιτχ.
δισ μεσολάβηση
Στήριξη των στόμων που χρήξαυν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόσους ίνοιιική πυοοΤοοίαί
Κόστος προσφυγής στη δικοιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβυλής δικαγράφων
Ποσοστό δικικιτεροιουμέιων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι κκερεμών
(οκ κτήσιο και συνολική βάο ηεκκρε μοτήτων)
Ποσοστά π οινικών υποθέσεων, οκ ετήσιο βάση, γιο τις αποίκς
επιβλήθηκαν ποινές ιιετατσέιύιυκι οκ οάειο
Μέσο κόστος οωφρονιστικού συστήματος ανά κροτούμινο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρστούμενο

Κατ’ άρθρα ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο

Στόχος
Ρυθμίζονται Θέματα κανονικότητας δαπανών στο πλαίσιο:
α. Συμβάσεων για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και την προμήθεια
αδειών χρήσης λογισμικού πληροφορικής, οι οποίες έχουν νομίμως συναψθεί κατά το έτος 2020 και
εγκριθεί, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου, όπου προβλέπεται,
βάσειτου ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης καιτα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτές παρεχόμενα
αγαθά και οι υπηρεσίες έχουν παραληψθεί οριστικά και στο σύνολό τους από το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου. Τα θέματα κανονικότητας αναφέρονται στη μη έκδοση των
απαιτούμενων αποφάσεων προέγκρισης δέσμευσης πιστώσεων για το επόμενο οικονομικό έτος
(2021), προ της έκδοσης της σχετικής απόφασης ανάθεσης και της σύναψης της σύμβασης.
β. Συμβάσεων μίσθωσης ξενοδοχείων και διαμερισμάτων αποκλειστικά για την αντιμετώπιση
αναγκών προσωρινής υποδοχής και ψιλοξενίας των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και
ανιθαγενών για τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2020 οι απαιτούμενες δεσμεύσεις
πιστώσεων βάσει των σχετικών αποφάσεων προέγκρισης για το ανωτέρω έτος.
Με την παρ. 2 ρυθμίζονται θέματα νομιμότητας της υπ’ αρ. 19969/25.9.2020 (ΑΛλ: 90Κ346ΜΔΨ0ΝΜ8), απόφασης προκήρυξης για την επιλογή νομικών για εγγραφή στο Μητρώο Βοηθών Εισηγητών
του άρθρου 50 του ν. 4686/2020 (λ’ 96), καθώς και των Πινάκων επιλεγέντων δικηγόρων για το εν
λόγω Μητρώο, τα οποία σχετίζονται με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού [ν. 4270/2014 (Α’ 143)}
αναφορικά με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων. Ειδικότερα, απουσιάζει βεβαίωση
ύπαρξης πιστώσεων προ της έκδοσης της απόφασης προκήρυξης και επίσης δεν έχει εκδοθεί
απόφαση δέσμευσης πιστώσεων προ της πράξης εισαγωγής στο Μητρώο των επιλεγέντων νομικών.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι κατά την περίοδο έκδοσης των ανωτέρω ήταν δυνατή η κάλυψη των
σχετικών δαπανών με ανακατανομή πιστώσεων στον Ειδικό Φορέα 1055 2010000000 «Γενική
Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου».
-

-

3

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση κοινής απόφασης των
Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών για την αύξηση των ημερών μετακίνησης
εκτός έδρας κατ’ έτος των μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε. κάθε ειδικότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων. Η
ως άνω απόψαση Θα εκδίδεται μετά την εξάντληση των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν
Κεψαλαίου, της υποπαρ. Δ.9, της παρ. Δ, του Β’ Μέρους του άρθρου 2 του ν. 4336/’2015 (Α’ 94) και με
δυνατότητα αναδρομικής ισχύος δύο (2) μηνών.

2

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ)
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Χ

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα/
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
Ι διαφάνεια Θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός! ποιοτική αποτίμηση:
Τα οψέλη της αξιολογούμενης ρύθμισης του άρθρου 1 συνίστανται στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της
διαφάνειας και της αξιοπιστίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έναντι των εμπλεκόμενων
προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών.

Τα οφέλη της προτεινόμενης ρύθμισης του άρθρου 2 είναι ο εξορθολογισμός και η αποτελεσματική αξιοποίηση
του ανθρωπίνου δυναμικού, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης των μελετών και
έργων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜιΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟίΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΛΔΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛιΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΛΡΞΗ
ΕΦΛΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσληψεις /
κινητικοητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

κοΣτοΣ

Αλλο

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥ8ΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
ην εκτέλεση
Κοστος
συμμετοχης
στη νεα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Ι

Ι
Ι

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Γ

Ι

ΑΓΟΡΆ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΛΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ιι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Ι

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ι

Ι

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ι

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντισ-τάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
ιτρακτικών Κατά
ην υλοποίηση
ης ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

!9.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις
Άρθρο 3 του Α’ κεφαλαίου, της υποπαρ. Δ.9, της παρ.
Δ, του Β’ Μέρους του ν.4336/2015 (Α ‘94)
Ημέρες μετακίνησης Εκτός έδρας
1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουρ μού και

Άρθρο 2 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας μηχανικών

του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμό ς

της

των επιτρεπόμενων κατ1 έτος ημερών εκτός έδρας

Τεχνικής

Υπηρεσίας

του

Υπουργείου

των μετακινούμενων προσώπων για οποιαδήποτε

Μετανάστευσης και Ασύλου

από τις αιτίες της παρ. Ι του άρθρου 2, ανάλογα με
Στο άρθρο 3 του Ν κεΦαλαίου, της υποπαρ. Δ.9, της παρ.

τον κλάδο, την κατηγορία, την ειδικότητα που

Δ, του Β’ Μέρους του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94)

ανήκουν

προστίθεται νέα παρ. 11 ως εξής:

υπερ8αίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Το

«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης
και Ασύλου και Οικονομικών, δύνανται να καθορίζονται
οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν
των ορίων της παρ. 1, μέχρι ογδόντα (80) ημέρες
συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των μηχανικών

ή

την ιδιότητά τους και δεν επιτρέπεται να

όριο αυτό δεν προσαυξάνεται στις περιπτώσεις
ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου

ή ειδικότητας ή

σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας υπό άλλη
ιδιότητα.
Με

απόφαση

του

αρμόδιου

Συντονιστή

ΠΕ. καιΤ.Ε. κάθε ειδικότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Αποκεντρωμένης

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τις ανάγκες

Γραμματέα

ελέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, με ισχύ έως

καθορίζονται τα θέματα του α’ εδαφίου για τους

την

31η12,2022,

Η απόφαση του πρώτου εδαίου

αιρετούς,

Διοίκησης

Αποκεντρωμένης
καθώς

και

τους

Γενικού

(πρώην

Διοίκησης)

υπαλλήλους

που

εκδίδεται μετά την εξάντληση των ορίων της παρ. Ι και με

υπηρετούν στους Ο. ΤΑ. πρώτου Και δεύτερου

δυνατότητα αναδρομικής ισχύος δύο (2) μηνών.».

όαθμού, στα νομικά πρόσωπα δημόσιου

ή

ιδιωτικού

δικαίου αυτών.
Από

τις

ρυθμίσεις

των

ανωτέρω

εδαφίων

εξαιρούνται οι συνοδοί ασφαλείας και τα μέλη της
αποστολής που

συνοδεύουν τον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, στους οποίους
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δεν εφαρμόζεται το προ- όλεπόμενο στο εδάφιο α’
της παρούσας ανώτατο όριο.
2. Με Κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η υπέρΒαση
του ανωτάτου ορίου των ημερών εκτός έδρας:
α) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων έκτακτων
και

απρόόλεπτων

γεγονότων

όπως

ϋεομηνίες, οι πυρκαγιές, σι επιδημίες

είναι

οι

ή η κήρυξη

συγκεκριμένης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως,
8) για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες
ελέγχου και επίόλεψης μελετών και έργων, των
υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τις
ανάγκες των εν γένει ελέγχωγ. των γεωτεχνικών
υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής σχετικών
προγραμμάτων και ελέγχων, των υπαλλήλων της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητική ς
Ανασυγκρότησης
Προστασίας

του

(πρώην
Πολίτη)

Δημόσιας
και

Τάξης

του

και

Σώματος

Επιδεωρητών Εργασίας, μέχρι τριάντα (30) ημέρες
ετησίως και
γ) ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, μέχρι
είκοσι (20) ημέρες ετησίως.
Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες
και τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καϋήκοντα που
αφορά η υπέρΒαση, κασώς και ο αριΰμός ημερών
αυτής μέχρι του ανωτέρω αριϋμού ημερών. Οι
αποφάσεις της παραγράφου αυτής εκδίδονται μετά
την

εξάντληση

του

ανώτατου

ορίου

και

με

δυνατότητα αναδρομική ς ισχύος δύο (2) μηνών.
3.

Με κοινή απόφαση του καιΤ ύλην αρμόδιου

Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να
—
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καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’

έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παραγράφων
Ι και 2 και μέχρι διακόσιες (200) ημέρες συνολικά για
τις μετακινήσεις εκτός έδρας: α) των πληρωμάτων
του Ε.Κ.Α.Β., 6) των τεχνικών και δημοσιογράφων της
ει’. Τ. Α.Ε., γ) του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και
Κτηνιάτρων του Ειδικού Λογαριασμού Γεωργικών
Αποζημιώσεων (εΛ.ΓΑ.), και του προσωπικού του

ο.π.ε Κ.Ε.Π.Ε.,

για

τους

επιτόπιους

φυσικούς

ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύμφωνα με
τους κανονισμούς της Ευρωπαί*ής ?νωσης και
προκειμένου για τους υπαλλήλους της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη διενέργεια
ελέγχου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο, μέχρι
διακόσιες σαράντα (240) ημέρες συνολικά.
ε) του προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συνολικά.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού περιΒάλλοντος
και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί
να καΰορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας
κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της
παραγράφου Ι και: α) μέχρι 200 ημέρες ετησίως, για
τους Επιϋεωρητές όλων των τμημάτων του Σώματος
Επιϋεώρησης περιΒάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας
και Μεταλλείων (Σεπ.Δ.Ε.Μ.), για τις ανάγκες
διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και επιϋεωρήσεων
και παράστασης σε δικαστήρια εκτός της έδρας της
απασχόλησής τους, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των
κα&ηκόντων του ς, 6) μέχρι 200 ημέρες ετησίως για
τους

γεωτρυπανιστές,

εργάτες

γεωτρυπάνων

οδηγού ς, εργοδη γούς και όοηΰούς εργοδη γούς
υπαίϋρου και για το λοιπό τεχνικό προσωπικό
κατηγορίας ΔΕ

ή ΥΕ του Ινστιτούτου Γεωλογικών και

Μεταλλευτικών

Ερευνών

(Ι.Γ.Μ.ε),

που

είναι

αναγκαίο για την εκτέλεση εργασιών πεδίου και γ)
μέχρι 130 ημέρες ετησίως για τους γεωλόγους,
μηχανικούς μεταλλείωγ. χημικούς μηχανικού ς και το
λοιπό επιστημονικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ

(5

Του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (Ι.ΓΜ.Ε.), για τις ανάγκες εκτέλεσης και
επίόλεψης των από αυτό εκτελούμενων έργων και
εκπονούμενων μελετών.
5.

Για

τη

στελέχωση

των

περιφερειακών

αερολιμένων σι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας δεν
επιτρέπεται να υπερόαίνουν τις εκατόν είκοσι (120)
κατ έτος. Οι εν λόγω μετακινήσεις εκτελούνται
σύμφωνα με τα προόλεπόμενα στα επόμενα άρθρα
7 8, 10 και 11 του Κεφαλαίου Β της υποπαραγράφου
Δ.9. του παρόντος.
6.

Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου

εξαιρούνται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη
της Κυόέρνησης και οι Υφυπουργοί, καθώς και οι
συνοδοί ασφαλείας και τα μέλη της αποστολής, όταν
συνοδεύουν

αυτούς

Κατά

την

άσκηση

των

καθηκόντων τους.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και

Υγείας μπορεί να καθορίζονται οι ημέρες

μετακίνησης εκτός έδρας

Κατ’

έτος και πέραν των

ανωτέρω ορίων τηςπαραγράφου 1 και μέχρι ογδόντα
(80) ημέρες συνολικά ετησίως για τους Διοικητές και
Υποδιοικητές των Υ.Πε..
8. Με Κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων

(Α.Α.Δ.Ε.)

μπορεί,

για

τις

ανάγκες

εκπαίδευσης συνοδών σκύλων ανιχνευτών των
τελωνειακών

υπηρεσιών

καθορίζονται

για

τους

της

Α.Α.Δ.Ε.,

να

εκπαιδευόμενους

υπαλλήλους, τους εκπαιδευτές αυτών και τους
Βοηθούς εκπαιδευτές, ημέρες μετακίνησης εκτός
έδρας κατ έτος και πέραν του ανωτάτου ορίου της
παραγράφου 1, για χρονικό διάστημα ανάλογο με τις
ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος και μέχρι
διακόσιες

(200)

ημέρες

συνολικά

νια

τους

εκπαιδευτές,

καθώς

και

για

τους

όοηθούς

εκπαιδευτές, και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες
συνολικά για τους εκπαιδευόμενους συ νοδού ς.
9.α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Οικονομικών που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της ΚυΒερνήσεως δύνανται να
καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’
έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παρ. 1, μέχρι
εκατό (100) ημέρες συνολικέ για τις μετακινήσεις
εκτός

έδρας

του

αρχαιολόγων,

προσωπικού
μηχανικών,

εργατοτεχνιτών,

δυτών

της

Εφορείας

και

Εναλίων

κλάδων

συντηρητών,
σχεδιαστών,

Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας
και

των

-

της

Σπηλαιολογίας

Αρχαιοτήτων

του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Ειδικών
Περιφερειακών Υπηρεσιών με πανελλαδική χωρική
αρμοδιότητα και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του
Υπουργείου με χωρική αρμοδιότητα τις Κυκλάδες, τα
Δωδεκάνησα, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και τη
Μοναστική Κοινότητα του Αγίου Όρους, οτο πλαίσιο
εκπλήρωσης των κατανεμημένων υποχρεώσεών
τους.
8) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και
Αθλητισμού,

Οικονομικών

και

Οικονομίας

και

Ανάπτυξης, δύνανται να καθορίζονται οι ημέρες
μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των
ανωτέρω ορίων τηςπαρ. 1, μέχρι ογδόντα (80) ημέρες
συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας του
προσωπικού

των

υπηρεσιών

Πολιτισμού

και

Αθλητισμού,

του

Υπουργείου

που

εκτελεί

αρχαιολογικό έργο εν γένει και οι σχετικές δαπάνες
Βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο
πλαίσιο

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,

εξαιρουμένου του προσωπικού της περίπτωσης &
της παρούσας παραγράφου.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
καε Οικονομικών, δύνανται να κα1ορίζονται Οι
ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν
των ανωτέρω ορέων της παραγράφου 1, μέχρι εξήντα
(60) ημέρες συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός
έδρας των δημάρχων, των περέφερειαρχών και των
αιρετών Που συμμετέχουν στα πάσης φύσεως
συλλογικά όργανα των Περιφερειακών Ενώσεων
Δήμων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.».

Αθήνα, 1.9.2021
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών
τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα
αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»

Α.

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Λογίζονται κανονικές, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων,
εξαιρουμένων εκείνων περί παραγραφής, δαπάνες του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου:
για συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
και προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού πληροφορικής,
για μισθώσεις ξενοδοχείων και διαμερισμάτων αποκλειστικά για την
αντιμετώπιση αναγκών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας των νεοεισερχόμενων
πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών.
β. Επίσης, λογίζονται νόμιμες και κανονικές οι απορρέουσες από τη
προκήρυξη δαπάνες για την επιλογή και εγγραφή
μνημονευόμενη απόφαση
νομικών στο Μητρώο Εισηγητών-βοηθών χειριστών Ασύλου.
Οι ανωτέρω δαπάνες αναλαμβάνονται (εφόσον δεν έχουν αναληφθεί),
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του
ανωτέρω Υπουργείου, τρέχοντος οικονομικού έτους ή/ και των επόμενων
οικονομικών ετών, κατά περίπτωση.
-

-

-·

2.
Επιτρέπεται, με κ.υ.α. και μέχρι 31.12.2022, η αύξηση του αριθμού ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος, μέχρι ογδόντα (80) ημέρες συνολικά, για τους
μηχανικούς Π.Ε. και Τ.Ε. κάθε ειδικότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, για τις ανάγκες ελέγχου και επίβλεψης μελετών και
έργων. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά την εξάντληση των ισχυόντων σήμερα
ορίων [εξήντα (60) ημερών], με δυνατότητα αναδρομικής ισχύος μέχρι δύο (2)
μήνες.
Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι

Ι.
Δαπάνη μέχρι 31.12.2022, από την καταβολή πρόσθετων αποζημιώσεων
στους μηχανικούς Η.Ε. και Τ.Ε. κάθε ειδικότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, λόγω της αύξησης του αριθμού ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος, μέχρι ογδόντα (80) ημέρες συνολικά. Το ύψος
της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός δικαιούχων,
αριΟμός επιπλέον μετακινήσεων) και από την έκδοση κ.υ.α.
2.
Δαπάνη από την εξόφληση ποσών που απορρέουν από συμβάσεις
προμηθειών, μισΘώσεις ξενοδοχείων και διαμερισμάτων καθώς και την καταβολή
αμοιβής σε νομικούς του Μητρώου Εισηγητών-βοηθών χειριστών Ασύλου, η
πραγματοποίηση των οποίων Θεωρείται νόμιμη σύμφωνα με τις προτεινόμενες
ρυθμίσεις. Το ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται, από το αρμόδιο Υπουργείο, στο
ποσό των 2,064 εκατ. ευρώ περίπου συνολικά (2,057 εκατ. ευρώ για τις δαπάνες
συμβάσεων και 7 χιλ. ευρώ για τις αμοιβές νομικών).
Αθήνα, Ι Σεπτεμβρίου 2021

ΙΙ Γενική Διευθύντρια
ΙΟΠ1ΙΑ ΑΚΜΑί3Ο
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Ιουλία Γ. Αρμάγου

31.9.2021 νέο ΤΕΛ1ΚΘ μεταναστεοσης),ομιμοποηση δαπανων
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο σχέδιο
νόμου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών
τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα
αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς Προστασίας και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»
Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προκαλούνται σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.
Δαπάνη μέχρι 31.12.2022, από την καταβολή πρόσθετων αποζημιώσεων
στους μηχανικούς Η.Ε. και Τ.Ε. κάθε ειδικόητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, λόγω της αύξησης του αριθμού ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος, μέχρι ογδόντα (80) ημέρες συνολικά. Το ύψος
ης δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός δικαιούχων,
αριθμός επιπλέον μετακινήσεων) και από την έκδοση κ.υ.α.
2.
Δαπάνη από την εξόφληση ποσών που απορρέουν από συμβάσεις
προμηθειών, μισθώσεις ξενοδοχείων και διαμερισμάτων καθώς και την καταβολή
αμοιβής σε νομικούς του Μητρώου Εισηγητών-βοηθών χειριστών Ασύλου, η
πραγματοποίηση των οποίων θεωρείται νόμιμη σύμφωνα με τις προτεινόμενες
ρυθμίσεις. Το ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται στο ποσό των 2,064 εκατ. ευρώ
περίπου συνολικά (2,057 εκατ. ευρώ για τις δαπάνες συμβάσεων και 7 χιλ. ευρώ
για τις αμοιβές νομικών).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Αθήνα, 1-9-2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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