ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροψιάς

-

Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” και λοιπές

διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών)>
Άρθρο Ι
Παράταση διάρκειας Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Η διάρκεια του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του Κεψαλαίου Β’ του ν. 3274/2004 (Α’ 195)

παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.3.2022.

Άρθρο 2
Κυρώσεις σε βάρος συνδυασμών και υποψηψίων εκλογών δημοτικών και περιψερειακών
αρχών

—

Τροποποίηση άρθρου 14 του ν. 3870/2010

1. Η Παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) τροποποιείται ως προς το ανώτατο και
το κατώτατο όριο των επιβαλλόμενων προστίμων και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως
ακολούθως:

«1. Εκτός των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος,
υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις και οι ακόλουθες Παραβάσεις των συνδυασμών και των
υποψηψίων:
α. Η ελλιπής

ή

αντικανονική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εσόδων-εξόδων των
συνδυασμών τιμωρείται με πρόστιμο ύψους μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο
εκλογικών δαπανών του συνδυασμού.
β. Οι συνδυασμοί που παραβιάζουν τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 1, καθώς και οι υποψήψιοι

που παραβιάζουν τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 2 τιμωρούνται με πρόστιμο από δέκα
χιλιάδες (10.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
γ. Για κάθε παράβαση των παρ. 1, 2, 4, 5 και ό του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο σε
βάρος του συνδυασμού από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
δ. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή, η ελλιπής ή η αντικανονική σύνταξη των βιβλίων εσόδωνεξόδων και της αναλυτικής κατάστασης εκλογικών εσόδων και δαπανών, που προβλέπονται
από τις παρ. Ι και 2 των άρθρων 9 και 11, επισύρει σε βάρος του συνδυασμού πρόστιμο
από δύο χιλιάδες (2.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
ε. Η μη εμπρόθεσμη

ή

ελλιπής

ή

αντικανονική τήρηση των αναλυτικών καταστάσεων,

εσόδων και δαπανών, από τους υποψηψίους, επισύρει σε βάρος τους πρόστιμο από χίλια
(1.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.»
2. Αποψάσεις που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών
Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν. 3870/2010 και αψορούν στην επιβολή προστίμων
αναπροσαρμόζονται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται, σύμψωνα με την παρ. 1, με

Ι

αποψάσεις της Επιτροπής, ύστερα από ένσταση του επικεψαλής του συνδυασμού ή του
διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού ή του υποψηψίου, η οποία ασκείται ενώπιον
της Επιτροπής μέσα σε Προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόψασης.
3. Ποσά που έχουν καταλογισθεί

ή

εισπραχθεί δεν επιστρέψονται.

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 25η.3.2Ο19.

Άρθρο 3
Προγραμματικές συμβάσεις

—

Τροποποίηση άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)

Στην περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) τροποποιείται ως προς την
προσθήκη της εταιρείας ΓΑΙΛΟΣΕ Α.Ε. κατόπιν σύμπραξης της εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. όπου
απαιτείται σύμψωνα με τον ν. 3891/2010 (Α’ 188) μεταξύ των εταιρειών με τις οποίες είναι
δυνατή η σύναψη Προγραμματικών συμβάσεων, και η Περ. α) διαμορψώνεται ως
ακολούθως:
«1. α) Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής,
καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι
δήμοι, οι περιψέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιψερειών του άρθρου
101, οι περιψερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και η ‘Ενωση
Περιψερειών Ελλάδας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τα οποία
συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναψερόμενοι ψορείς, καθώς και νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική
‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και η ‘Ενωση Περιψερειών Ελλάδας, οι δημοτικές επιχειρήσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης, η ‘Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στον δημόσιο τομέα σύμψωνα με την
παρ. ό του άρθρου Ι του ν. 1256/1982 (Α 65), τα δημοτικά και περιψερειακά ιδρύματα,
καθώς και κοινωψελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την
Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών
με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων Α.Ε (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ή με την
εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΙΛΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών,
Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναψών Επιχειρήσεων>) (ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.), κατόπιν σύμπραξης
Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.

ή

-

της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία))
(ΟΣΕ. Α.Ε.), όπου απαιτείται σύμψωνα με τον ν. 3891/2010 (Α’ 188), ή με το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή με τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ ή μεταξύ τους ή με ν.π.δ.δ. ή με
-

τους ψορείς των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α 147), μεμονωμένα
ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις στις οποίες μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να
εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης, στην οποία
εκτελείται

η

προσυμβατικό

προγραμματική
έλεγχο

σύμβαση.

νομιμότητας του

Οι

ανωτέρω

Ελεγκτικού

υπόκεινται

συμβάσεις

Συνεδρίου.

στον

Οι προγραμματικές

συμβάσεις, στις οποίες ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Ο.Τ.Α. α’
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225.».

ή

β’ βαθμού, δεν

Άρθρο 4
Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους για τη μελέτη, Κατασκευή και
επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 1069/1980
—

Στην Παρ. Ι του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (Α’191) αποδίδεται στη δημοτική γλώσσα το
πρώτο εδάψιο, προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η Παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1.

Επιβάλλεται

υπέρ των επιχειρήσεων που συστήνονται κατά τις διατάξεις του
παρόντος, προς τον σκοπό μελέτης, κατασκευής ή επέκτασης έργων ύδρευσης και
αττοχέτευσης και για μία δεκαετία από την Ιη Ιανουαρίου του επομένου της σύστασής τους
έτους πρόσθετο ειδικό τέλος υπολογιζόμενο σε ποσοστό 80% επί της αξίας του
καταναλισκομένου ύδατος· το ίδιο τέλος επιβάλλεται και σε περίπτωση επέκτασης της
επιχείρησης. Από το ειδικό τέλος του πρώτου εδαψίου απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις, οι
οποίες εξασψαλίζουν με ίδια μέσα τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α., χωρίς να
εκπονηθεί μελέτη ή να πραγματοποιηθεί κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και
αποχέτευσης, από την οικεία Δ.Ε.Υ.Α.».

Άρθρο 5
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιψάνειας

ή

και της χρήσης ακινήτου

1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιψάνειας ή και της χρήσης ακινήτου,
Προκειμένου να υπολογισθούν επ αυτού ψόροι τέλη και εισψορές προς τους ΟΤΑ. α’
βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση,
υποβάλλουν δήλωση μετα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021.
-

2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο άρθρο 73 του β.δ. της 24.9/20.10.1958 (Α’ 171)
στα άρθρα 2 και 5 του ν. 25/1975 (Α’ 74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976 (Α’ 235), στις παρ. 11
και 14 του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 (Α’246) και στις Παρ. 12 και 16 του άρθρου 24 του
2130/1993 (Α’62), σε όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών στοιχείων, σύμψωνα με την
παρ. 1, διαγράψεται το σύνολο των προστίμων που προκύπτουν από τις διαψορές
ν.

τετραγωνικών μέτρων. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να
καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από
Ιης.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με Πρόστιμο 20% επί του ποσού που
προκύπτει από τη διαψορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.
3. Οι ΟΤΑ. α’ βαθμού εττεξεργάζονται τις δηλώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές
υποθέσεις, εγγράψοντας στα μητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά μέτρα, το αργότερο μέχρι
την 31η Μαρτίου 2022.
4. Οψειλές προς τους ΟΤΑ. α’ βαθμού, που προκύπτουν από τα οριζόμενα στην Παρ. 2
καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με
ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για ψυοικά
πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νομικά Πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις με ποσό
μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί
έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ.

ή

βεβαιωθεί μέχρι την

5. Οι οψειλές που προκύπτουν από διαψορές ως προς την επιψάνεια ενός ακινήτου ή Τη
χρήση αυτού, κατά ΤΟ παρόν, εξαιρούνται από την παρ. Ι Του άρθρου 165 Του ν. 4764/2020
(Α’ 256).

Άρθρο ό
Τρόπος λήψης απο4άσεων των συλλογικών Οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους Τροποποίηση παρ. Ι του
—

άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Η παρ. Ι του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίοταται ως εξής:
«1. Κατά Το διάστημα λήψης των μέτρων αποψυγής της διάδοσης του κορωνοϊού ςονιο-ι9,
η λήψη των αποψάσεων των πάσης ψύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ. α’ και β
βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων
μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιψοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του
άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α 87), β) είτε με
τηλεδιάοκεψη με κάθε πρόσψορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης δ)
είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκληοης των
συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις
πραγματοποιούνται ούμψωνα με τα ιοχύοντα υγειονομικά μέτρα. Συνεδριάσεις των
συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. Ι που ήδη έλαβαν χώρα με
έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες».

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021
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Γ

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με τίτλο
πλαισιο για την ευζωια των ζωων συντροψιας

Προγραμμα ΑΡΓΟΣ

και λοιπες διαταξεις Υπουργειου Εσωτερικων

ΙΝεο

Επισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Στοιχεία επικοινωνίας: Μιχαήλ Λιαροκάιτης, Νομικός-Συνεργάτης Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών, 213 136 4920,

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα

ή τους τομείς νομοθέτησης

στους οποίον ς αφορούν σι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
-

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

-

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

-

-

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

-

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υτιουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητιομού

2

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

5

Τομεας νομοθετησης επι Θεματων Υπουργειου Εσωτερικων, Υπουργειου Ψηψιακης Διακυβερνηοης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Α. Αιτιολογική έκθεση

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

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρατείνεται από τη λήξη
της, 31.12.2020, έως την 31η.03.2022 η ισχύς του αναπτυξιακού
Προγράμματος ι<ΘΗΣΕΑΣ») που καταρτίστηκε για την υποστήριξη των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) α’ βαθμού, ως Προς την
πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη
βελτίωση

της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών

και των

παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξορθολογίζονται και
μειώνονται

στο

προσήκον

μέτρο

σι

κυρώσεις

(πρόστιμα)

που

επιβάλλονται σε συνδυασμούς και υποψηφίους των εκλογών για την
ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών για πλημμέλειες
που αφορούν στις εκλογικές δαπάνες με αναδρομική ισχύ από την
25.3.219, ημερομηνία έναρξης της προεκλογικής περιόδου των εκλογών
της τις Μαΐου 2019— 2ας Ιουνίου 2019. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και
Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) και
αφορούν

στην

τροποποιούνται

ή

επιβολή

προστίμων

αναπροσαρμόζονται,

ανακαλούνται, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα

χρηματικά ποσά των επιβαλλόμενων προστίμων, με αποφάσεις της
Επιτροπής, ύστερα από ένσταση του επικεφαλής του συνδυασμού
του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού

ή

ή του υποψηφίου, η

Τομέας νομοθέτησης εττ Θεμάτων Υπουρεου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροιίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

οποία ασκείται ενώπιον της Επιτροπής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60)
ημερών από την Κοινοποίηση της απόφασης. Προβλέπεται, επίσης,
ρητά ότι δεν επιστρέφονται ποσά επιβληθέντος προστίμου έχουν ήδη
καταλογισθεί

ή

εισπραχθεί έως σήμερα βάσει των προϊσχυόντων

ανωτάτων και κατωτάτων ορίων.
Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται η εταιρεία

ΓΑΙΛΟΣΕ Α.Ε. και με τη σύμπραξη της εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε., όπου
απαιτείται σύμφωνα με τον ν. 3891/2010 (Α’ 188), μεταξύ των
εταιρειών με τις οποίες είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικών
συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων
ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την
υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους με τους δήμους, τις περιφέρειες,
τους συνδέσμους δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών, τις
περιφερειακές ενώσεις δήμων, την Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και
την ‘Ενωση Περιφερειών Ελλάδας, τα νομικά Πρόσωπα δημοσίου
δικαίου (ν.π.δ.δ.), τα οποία συνιστούν

ή

στα οποία συμμετέχουν οι

προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου (ν.π.ι.δ.), στα οποία συμμετέχουν

ή

συνιστούν η Κεντρική

‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και η ‘Ενωση Περιφερειών Ελλάδας, τις
δημοτικές

επιχειρήσεις ύδρευσης

και αποχέτευσης,

την ‘Ενωση

Δη μοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), και τις
επιχειρήσεις των ο.τ.α. που ανήκουν στον δημόσιο Τομέα, τα δημοτικά
και Περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και
κληροδοτήματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη διάταξη προβλέπεται η απαλλαγή από

υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους για τη μελέτη, κατασκευή και
επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης των επιχειρήσεων που
εξασφαλίζουν με ίδια μέσα τη σύνδεση τους με τα δίκτυα δημοτικής
επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), χωρίς να εκπονηθεί
μελέτη

ή

να πραγματοποιηθεί κατασκευή

και αποχέτευσης, από την οικεία Δ.Ε.Υ.Α..

ή

επέκταση έργων ύδρευσης

Άρθρο 5: Με την αξιολογούμενη διάταξη παρέχεται εκ νέου έως την
31.12.2021

υποβολής

δικαίωμα

δηλώσεων

στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας

ή

ή

δηλώσεων

ορθών

και της χρήσης ακινήτου

δημοτών με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν
από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και με την υποχρέωση των
δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά
τετραγωνικά

μέτρα,

σε

είκοσι

τέσσερις

(24)

μηνιαίες

δόσεις,

υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με
πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που Προκύπτει από τη
διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος, με
εξαίρεση τις οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς την
επιφάνεια του ακινήτου

ή

τη χρήση του από τη ρύθμιση της παρ. Ι του

άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’256).
Άρθρο 6: Με την αξιολογούμενη διάταξη εξειδικεύεται, λεπτομερώς, ο

τρόπος σύγκλησης και λήψης αποιράσεων των συλλογικών οργάνων
των οτα. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων
νομικών τους προσώπων, με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας
τους κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής διάδοσης του
κορωνοΙού ίΟνΙΕ-19. Ειδικότερα, καθίσταται σαφές ότι ο πρόεδρος
δύναται να συγκαλεί το συλλογικό όργανο, δια ζώσης, δια περιιροράς,
δια τηλεδιάσκεψης, καθώς και Ταυτόχρονα δια ζώσης και δια
τηλεδιάσκεψης. Η επιλογή του τρόπου σύγκλησης σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις οφείλει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του συνόλου των
μελών των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων
αντίστοιχα, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Μετά από πολλές παρατάσεις, η διάρκεια του αναπτυξιακού

Τοπικής

προγράμματος
31.12.2020.

Πλην

αυτοδιοίκησης

όμως,

παρίσταται

«ΘΗΣΕΑΣ»
ανάγκη

έληξε

την

χορήγησης

νέας

παράτασης από την 1.1.2021 έως την 31.3.2022 προκειμένου να
παρασχεθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους ο.τ.α α’ βαθμού να
ολοκληρώσουν σημαντικά έργα η χρηματοδότηση των οποίων είναι
εξασφαλισμένη από πόρους του εν λόγω προγράμματος.
Άρθρο 2 : Με

άρθρο 14 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), καθορίζονται

ΤΟ

ειδικές διοικητικές κυρώσεις, με την οριοθέτηση του κατώτατου και
του ανώτατου Ορίου των σχετικών προστίμων για σειρά παραβάσεων.
Ωστόσο, τα προβλεπόμενα πρόστιμα θεωρούνται πολύ υψηλά, μη
ανταποκρινόμενα στην αρχή της αναλογικότητας. Ως εκ τούτου,
παρίσταται ανάγκη εξορθολογισμού του ύψους αυτών στο προσήκον
μέτρο. Περαιτέρω, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, κρίνεται αναγκαίο
η μείωση των προστίμων να ισχύσει αναδρομικά από την 25.3.2019
προκειμένου να καταλάβει ολόκληρη την προεκλογική περίοδο των
εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 26η Μαί’ου 20192ας Ιουνίου 2019.
Άρθρο

3:

Η

δυνατότητα

μελέτης

και

εκτέλεσης

έργων

και

προγραμμάτων ανάπτυξης των περιοχών ευθύνης και αρμοδιότητας
των ο.τ.α. οφείλει να περιλαμβάνει όλους τους φορείς

ή

τα νομικά

πρόσωπα που εκ του σκοπού και του αντικειμένου τους θα μπορούσαν
να συνάψουν τις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν.
3852/2010 (Α’ 87]. Στο πλαίσιο αυτό η δυνατότητα προσφυγής στην
κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης και παροχής δυνατότητας
συνεργασίας με τους ΟΤΑ πρέπει να περιλαμβάνει και τις εταιρείες
Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και ΓΑΙΛΟΣΕ Α.Ε. δεδομένου ότι ο σκοπός και το αντικείμενο
της δεύτερης εξ αυτών, ως αποκλειστικής διαχειρίστριας των ακινήτων
της πρώτης, σύμφωνα με τον ν. 3891/2010 (Α’188), συνάδει με τον
σκοπό του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 που είναι η πραγματική και
ουσιαστική ανάπτυξη των ακινήτων των αναφερόμενων στη διάταξη
νομικών προσώπων εντός των χωροταξικών ορίων των εκάστοτε ΟΤΑ.

Άρθρο 4: ‘Εχει διαπιστωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι δημοτικές

επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) δεν προβαίνουν στις
απαραίτητες ενέργειες για την σύνδεση επιχειρήσεων με τα δίκτυά
τους, με αποτέλεσμα σι εν λόγω επιχειρήσεις να αναγκάζονται να
εξασφαλίζουν με δική τους δαπάνη και ίδια μέσα την εν λόγω σύνδεση.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αυτές δεν δικαιολογείται η επιβολή από
τις Δ.Ε.Υ.Α. του ειδικού τέλους για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση
των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης και για το λόγο αυτό παρίσταται
ανάγκη ρύθμισης της εύλογης απαλλαγής των εν λόγω επιχειρήσεων
από το ειδικό τέλος.
Άρθρο 5: Καθώς η ευνοϊκή ρύθμιση για την υποβολή από τους δημότες
δηλώσεων για τα ορθά τετραγωνικά μέτρων των ακινήτων τους με

διαγραφή όλων των οφειλόμενων προστίμων, που τέθηκε σε ισχύ την
16.12.2019,
χορήγησης

ολοκληρώθηκε

την

31.10.2020,

παρίσταται

μιας «δεύτερης ευκαιρίας» δήλωσης εκ

ανάγκη

μέρους των

ιδιοκτητών είτε των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, για
όσους δεν είχαν υποβάλει δήλιοση, είτε των ορθών τετραγωνικών

μέτρων των ακινήτων τους, για όσους είχαν υποβάλει ανακριβή
στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο, ι νέα ρύθμιση αφενός μεν
πρέπει να είναι ελκυστική προς τους αδιαφορούντες ιδιοκτήτες,
αφετέρου δε να εξασφαλίζει λιγότερο ευνοϊκή αντιμετώπιση σε αυτούς
έναντι όσων αξιοποίησαν την πρώτη ευκαιρία. Για το λόγο αυτό, η νέα
ρύθμιση προβλέπει τη διαγραφή όλων των οφειλόμενων προστίμων
και την υποχρέωση των δηλούντων, να καταβάλουν και αυτοί, όπως
και με την προηγούμενη ρύθμιση, τα διάφορα τέλη από 1.1.2020
(δηλαδή 12 μήνες του 2020 πλέον, τουλάχιστον 9 μηνών του 2021, ήτοι
21 μήνες κατ’ ελάχιστο), με τη διαφορά ότι επιβάλλεται στην
περίπτωση αυτή πρόστιμο 20% υπολογιζόμενο επί της διαφοράς της
παλαιάς και νέας-διορθωμένης οφειλής των ιδιοκτητών, ενώ όσοι
αξιοποίησαν την πρώτη ευκαιρία, όφειλαν να καταβάλουν τέλη από
έναν (1) έως δέκα (10) το πολύ μήνες, χωρίς κανένα πρόστιμο.

Εξάλλου, για λόγους

ισότιμης

μεταχείρισης, παρίσταται ανάγκη

καθορισμού παρόμοιου με τον προηγούμενο τρόπο καταβολής των
οφειλόμενων ποσών σε είκοσι Τέσσερις (24) δόσεις. Επιπλέον, ως
ισχύει και για την προηγούμενη ρύθμιση, οι οφειλές που προκύπτουν
από διαφορές ως προς την επιφάνεια του ακινήτου

ή

τη χρήση του Θα

πρέπει να εξαιρεθούν από τη ρύθμιση της παρ. Ι του άρθρου 165 του ν.
4764/2020 (Α’256).

Άρθρο 6: Με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων

των

ο.τ.α.

και

των

διοικητικών

συμβουλίων

των

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων τους, κατά το διάστημα
λήψης των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού ίΟ\’ΙΕ-19,
παρίσταται ανάγκη εξειδίκευσης του τρόπου σύγκλησης και λήψης
αποφάσεων, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή του
συνόλου των μελών των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών
συμβουλίων αντίστοιχα, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Το άρθρο Ι αφορά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που
είναι δικαιούχοι του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Εμμέσως, αφορά στους
δημότες που ωφελούνται από τα έργα που υλοποιούνται με πόρους του
προγράμματος.
Το άρθρο 2 αφορά στους συνδυασμούς και τους υποψηφίους των
εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών και την επιτροπή
ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων του άρθρου 12 του ν.
3870/2010 (Α’138).
Το άρθρο 3 αφορά αφενός στην εταιρεία ΓΑΙΛΟΣΕ Α.Ε. και την εταιρεία
Ο.Σ.Ε. Α.Ε., αφετέρου στους δήμους, τις περιφέρειες, τους συνδέσμους
δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών, τις περιφερειακές ενώσεις
δήμων, την

Κεντρική

‘Ενωση

—

Δήμων

Ελλάδος

και την ‘Ενωση

Περιφερειών Ελλάδας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.),
τα οποία συνιστούν

ή

στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι

φορείς, καθώς και νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), στα
οποία συμμετέχουν

ή

συνιστούν η Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και

η ‘Ενωση Περιφερειών Ελλάδας, τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης
και αποχέτευσης, την ‘Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ. που ανήκουν
στον δημόσιο τομέα, τα δημοτικά και Περιφερειακά ιδρύματα, καθώς
και

κοινωφελή

ιδρύματα

και

κληροδοτήματα

και τα

ανώτατα

εκπαιδευτικά ιδρύματα με τους (-α) οποίους (-α) καθίσταται δυνατή η
σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τις πρώτες εταιρείες.
Το άρθρο 4 αφορά στις επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν με Ιδια μέσα τη
σύνδεσή τους με τα δίκτυα των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και
αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και τις εν λόγω Δ.Ε.Υ.Α.
Το άρθρο
υποβάλει

αφορά στους δημότες που δεν έχουν υποβάλει

ή

έχουν

δηλώσεις με ανακριβή στοιχεία τετραγωνικών για τον

καθορισμό επιφανείας του ακινήτου τους στους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και τις οικονομικές υπηρεσίες αυτών.
Εμμέσως, αφορά στο σύνολο των δημοτών που Θα επωφεληθούν από
την αύξηση των εσόδων των δήμων.
Το άρθρο ό αφορά στα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,
τα διοικητικά συμβούλια των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους
και τα μέλη αυτών.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο
παρελθόν;
ΟΧΙ ΓΙ
Άρθρο 1: ΝΑΙ Ι1
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 1: παρ. Ι του άρθρου 9 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), άρθρο 133 του ν.
4604/2019 (Α’ 50), άρΘρο 274 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), άρθρο 38 του ν.

4521/2018 (Α’ 38), άρθρο 164 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), άρθρο 40 του ν.
4447/2016 (Α’ 241), άρθρο 9 της από 31.12.2015 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α 184) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α’
18), παρ. 1 του άρθρου 5 της από 3112.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α 256) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α’ 98), παρ. 4 του
άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 268) που
κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α’ 31), ΠΥΣ 27/2009 (Α’ 233),
Παρ. 3 του άρθρου ό του ν. 3274/2004
Άρθρο 2: παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), παρ. 3 του άρθρου 22
του ν. 4147/2013 (Α’ 98), άρθρο 42 του ν. 4447/2016 (Α’ 241)
Άρθρο 4: παρ. Ι του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
Άρθρο 5: παρ. Ι του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (Α’ 191)
Άρθρο 6: παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, Παρ. 2 του άρθρου 69 του
ν.4722/2020 (Α’177) παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.4735/2020 (Α’ 197), άρθρο 173
του ν. 4764/2020 (Α’256), άρθρο 51 του ν.4753/2020 (Α’ 227), άρθρο τριακοστό
έκτο του ν. 4771/2021 (Α’ 16), άρθρο 91 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)
Άρθρο 7: παρ. Ι του άρθρου ΙΟ της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
5

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας
Άρθρο

1:

Αφορά

χορήγηση

παράτασης

προθεσμίας και που έχει ταχθεί με νομοθετική
ρύθμιση.
1) μεαλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικης
αποφασηςηαλλης
κανονιστικής
πράξης;
,

Άρθρο

2:

Αφορά

τροποποίηση

υφιστάμενης

νομοθετικής ρύθμισης.

Άρθρο

3:

Αφορά

Αρθρο

4:

Αφορα

τροποποίηση
νομοθετικής ρύθμισης.

υφιστάμενης

,

τροποποιηση

υφισταμενης

νομοθετική ς ρύθμισης.
Άρθρο 5: Αποτελεί ζήτημα για τη ρύθμιση του
οποίου απαιτείται νομοθετική παρέμβαση

Άρθρο

6:

Αφορά

τροποποίηση

υφιστάμενης

νομοθετικής ρύθμισης.
1!) με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομέ
νηςτης
δυνατοτηταςνεας
ερμηνευτικης
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
,

Άρθρο

1:

Αφορά

χορήγηση

παράτασης

προθεσμίας και που έχει ταχθεί με νομοθετική
ρύθμιση.

Άρθρο

2:

Αφορά

τροποποίηση

υφιστάμενης

,

νομοθετικης ρυθμισης.

Άρθρο

3:

Αφορά

τροποποίηση

υφιστάμενης

νομοθετικής ρύθμισης.

Άρθρο

4:

1ζ

Αφορά

τροποποίηση

υφιστάμενης

____________________________________________
______________________

νομοθετικής ρύθμισης.
Αποτελεί ζήτημα για τη ρύθμιση του
οποίου απαιτείται νομοθετική παρέμβαση
Αφορά τροποποίηση υφιστάμενης
6:
Άρθρο
νομοθετικής ρύθμισης.

Άρθρο

παράτασης
χορήγηση
Αφορά
προθεσμίας και που έχει ταχθεί με νομοθετική
ρύθμιση.
Αφορά τροποποίηση υφιστάμενης
2:
Άρθρο
νομοθετικής ρύθμισης.

Άρθρο

Ί)

με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

5:

1:

Αφορά τροποποίηση
νομοθετικής ρύθμισης.

Άρθρο

3:

υφιστάμενης

Αφορά τροποποίηση υφιστάμενης
νομοθετικής ρύθμισης.
Αποτελεί ζήτημα για τη ρύθμιση του
Άρθρο
5:
οποίου απαιτείται νομοθετική παρέμβαση

Άρθρο

4:

Αφορά τροποποίηση
νομοθετικής ρύθμισης.
Άρθρο

6:

υφιστάμενης

Συναφείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;
6.

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
1)

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

ΙΙ) σεόργανατης
Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

ΝΑΙ

Π

ΟΧΙ

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

Σημειώστε Ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
Άρθρο 1- 6:

Άρθρο 1: Υποστήριξη των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’
βαθμού, ως προς την πραγματοποίηση
επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς
και για τη βελτίωση της ποιότητας των
υφιστάμενων υποδομών και των
παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα
την αρμονική,
βιώσιμη
ισόρροπη
ανάπτυξη.
Άρθρο 2: Τήρηση των αρχών της
αναλογικότητας
και
ισότιμης
μεταχείρισης.
Καλύτερη
διαχείριση
οικονομικών ζητημάτων.

1) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 3: Διασφάλιση δυνατότητας
πραγματικής
ουσιαστικής
και
ανάπτυξης των ακινήτων εντός των
χωροταξικών ορίων των εκάστοτε ΟΤΑ.
4:
Άρθρο
Τήρηση
αναλογικότητας.
επιχειρη ματικότητας.

της
αρχής
Στή ριξη

Άρθρο 5: Αύξηση εσόδων και καλύτερη
διαχείριση οικονομικών ζητημάτων των
ΟΤΑ α’ βαθμού οτα. α’ βαθμού.
Οικονομική διευκόλυνση δημοτών.
Άρθρο

6:

Αντιμετώπιση

δυσμενών

_____

συνεπειών πανδη μίας του κορωνοϊσύ
19. Καλύτερη διαχείριση
ονιο
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων
των ο.τ.α. και των διοικητικών
εποπτευόμενων
συμβουλίων
των
νομικών προσώπων αυτών. Προστασία
της υγείας. Διασφάλιση συμμετοχής του
τήρηση
των
μελών
συνόλου
δημοκρατικών αρχών.
-

-

Άρθρο 1: Διασφάλιση ανάπτυξης ο.τ.α
α’ βαθμού και διασφάλιση ευζωίας και
ευημερίας των πολιτών.
Άρθρο 2: Διασφάλιση
πολιτών.

βιωσιμότητας

Άρθρο 3: Διασφάλιση ανάπτυξης ο.τ.α.
και νομικών προσώπων αυτών και
διασφάλιση ευζωΙας και ευημερίας των
πολιτών

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρο 4: Διασφαλιση βιωσιμοτητας και
ανάπτυξης επιχειρήσεων.
Άρθρο 5: Διασφάλιση βιωσιμότητας
ΟΤΑ α’ βαθ μού και διασφάλιση ευζωΙας
και ευημερίας των πολιτών

ομαλής
6:
Διασφάλιση
Άρθρο
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων
των ο.τ.α. και των διοικητικών
εποπτευόμενων
συμβουλίων
των
νομικών προσώπων αυτών

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέανομοθέτησης7

Εκπαίδευση

-

Πολιτισυός:
,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

,

,

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό
αποφοίτων γ’βαθμιας
εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία
στον τομέα των σπουδών τους εντός
ό μηνών από την έναρξη αναζήτησης
Αριθμός
πιστοποιημένων
Πανεπιστημιακών σχολών (ΙΟ κλπ)
Αριθμός
συμμετοχών
σε
προγράμματα ‘Ερευνας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά),
ανά Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών που έχουν
ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα,
ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική
Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τρ ιτοβάθμιας
εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του
ενεργού
πληθυσμού)
που
συμμετέχουν σε Προγράμματα δια
βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟ ΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ
Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό
πληθυσμού

/

αναλφάβητων/σύνολο

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν
το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της
β’
βάθμιας
και
α’
βάθμιας
/
εκπαίδευσης έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων
ανά Περιφέρεια (ποσοστό μαθητών
στο σύνολο των μαθητών) που
φοιτούν σε διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο
σύνολο (των μαθητών) Κατανομή
—

Για

την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοττοιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του
καιτης

ΕΛΣΤΑΤ

ΟΟΣΑ

ανά Περιφέρεια
ολοήμερων
Αριθμός
και
σχολείων
απογευματινών
αριθμός μαθητών που φοιτούν σε
αυτά
Μέσος όρος καθηγητών
μαθητών
Μέσος όρος Η/Υ

/ σύνολο

/ σύνολο μαθητών

που
μαθητών
Αριθμός
επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα
(Α’θμια, Β’θμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤ(ΣΜΟΣ

ανασκαφές,
Πραγματοποιηθείσες
κατά είδος και αποτελέσματα, και
αριθμός ευρη μάτων
Χρη ματοδοτή σεις ανασκαιρών, κατά
φορέα, και ποσά που διατέθηκαν
Πιστώσεις για
διατέθηκαν
Αρχαιοτήτων

ανασκαιρές, που
Εφορείες
σε

χώρων,
αρχαιολογικών
Κήρυξη
και
παραδοσιακών
μνημείων,
ιστορικών οικισμών
Πραγματοττοιηθείσες
απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
ακίνητα
για
αποζημιώσεις,
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων που έχουν
εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους, και
δαπάνες έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν
εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που
βρίσκονται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική
μορφή και είδος βιβλιοθήκης,
ανάλογα με το Θέμα, κατά
γεωγραφικά διαμέρισμα

,

,

,

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εθνική άμννα

—

Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην
κρίση του επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με Το συγκεκριμένο αντικείμενο
κάθε ρύθμισης, Το εάν Θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.
> Οικονουικτ /Δηυοσιονουικτ / Φοοολογικτ πολιτικι:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε
αγοραίες Τιμές (δις.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές
Τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
ΑΕΠ)

(%

[σοζύγιο γενικής κυβέρνηση ς (χωρίς
τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά
Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος
Καταναλωτή

Δείκτης

Τιμών

ΦΟΡΟΛΟΠΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του
ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης και έμμεσης
φορολογίας
Ποσά που εισπράττονται μέχρι
σήμερα από τον φόρο ή τους φόρους
στους οποίους αφορούν οι διατάξεις
του νομοσχεδίου.
Ποσά που εισπράχθηκαν από
φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού
προσδιορισμού φόρου ή επιβολής
προστίμων που ακυρώθηκαν εν
μέρει ή εν όλω από τα δικαστήρια

Κοινωνικι πολιτικι:

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα
στοιχεια

Ε·πιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

:ξέλιξη τ ν τελευ· αία 5ετί

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

,

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

,

,

Ποσοστό ανεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική
Περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού
επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών
εργασίας / Δείκτης αμοιβών (ανά

βασικό τομέα της οικονομίας π.χ.
μεταποίηση, κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της
του πλη υσμου και ειικοτερα για
νπι κ)

Αριθμός

επιχειρησιακών,

κλαδικών
βάσεων
Τί)

ειδικότοι
*οσοστό εργαζομένων που
καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό
συνήφθησαν χωρίς
δ ιαμεσολάβη ση

που
σ.σ.ε.
προσφυγή σε

Αριθμός/ποσοστό
συνήφθησαν χωρίς
διαιτησία

που
σ.σ.ε.
προσφυγή σε

ολοκλήρωσης
χρόνος
Μέσος
διαδικασίας μεσολάβησης
ολοκλήρωσης
χρόνος
Μέσος
διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προ βλεπό μενη
στα σχετικά κείμενα αλλά και
πραγματική με την έννοια της
παράτασης μετά τη συμβατική τους
λήξη]
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα
και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών
(που δηλώθηκαν) ανά εργαζόμενο και
κλάδο οικονομίας
Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο
και
αριθμός/ποσοστό
οικονομίας
ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο
ή αναπιιοία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Ειτιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενο
στοχος (3ετια)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του
ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες)
και ανά έτη συνολικής ασφάλισης και
αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά
ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί του
ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες)
και αντίστοιχα έσοδα του ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική)
συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή
ομάδα και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης
επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την
απονομή σύνταξη ς που γίνονται εν
μέρειή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΛ
Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς
φτώχειας, σε κίνδυνο φτώχειας ή σε
κοινωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα
ή Περισσότερα βασικά αγαθά ή
υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του
πληθυσμού
που
αντιμετωπίζουν
δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων
αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει
επιδόματα και η αντίστοιχη κρατική
δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανυτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που
σιτίζονται από δήμους και άλλες

υπη ρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε
προσωρινή μορφή κατοικίας λόγω
Κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα
φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες
μάθησης κλπ)

Εξέλιξη την τελευταία ετία

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών
ασθενών ανά έτος

/

[

Πρόσφατα
στοιχεια

Ειτιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

εξωτερικών

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές
κειραλή

δαπάνες

υγείας

κατά

Δαπάνες ιραρμάκων κατά κειραλή
Αριθμός ιιιτρών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός νοσοκο μειακών κλινών ανά
1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
υπηρεσίες:
νοσηλευτικές
Ειδικές
(απόλυτος
ασθενείς
εσωτερικοί
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι),
περίθαλψη
παραμονή,
μέση
(εξωτερικά
εξωτερικών
ασθενών
ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)
Αριθμός ασθενών που περιμένουν για
Χ μήνες να εξυπηρετηθούν (για μη
επείγουσα νοσηλεία, ή για μονομερή
περίθαλψη ή για την πρώτη εξέταση]
1000

νοσηλειών
Αριθμός
κατοίκους

ανά

Αριθμός κλινών
υπη ρε σία

νοσηλευτική

ανά

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανάηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά
φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά
φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου,
περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Αιτήματα
ασύλου
Ποσοστό
αποδοχής
Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων
-

—

Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη
εισόδου/χώρα προέλευσης/ ηλικιακή
ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ανά χώρα
προέλευσης
των
απελαυνομένων/αιτία απέλασης
Μονάδες
φιλοξενίας
μεταναστών
δυναμικότητας
(σχέση
και
πραγματικού
αριθμού
φ ιλοξενου μένων)
Περιστατικά
παραβατικότητας
φιλοξενίας

και
ανά

είδος
μονάδα

Προφανώς. στο πεδίο αυτό Θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους
αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση,
παραβατικότητα κλπ.)

_______

Δηυόσια Διοίκηση

-

Δηυόσια τάξη

-

Δικαιοσύνη:

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β)
ιδοχ και γ) μετακλητών υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά
διεύθυνση, γενική διεύθυνση

τμήμα,

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση
στο 1ΝΤΕΊΝΕΤ
Αριθμός υπηρεσιών
δικτύωση (ιι1πιπ)

με

εσωτερική

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
δη μόσιων
ιστοσελίδων
Αριθμός
υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
πληροφόρησης
κέντρων
Αριθμός
πολιτών, σε κεντρικό, περιφερειακό,
νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς
και σε επίπεδο νομικών προσώπι)ν,
οργανισμών κλπ
Αριθμός ατό μων που εξυπη ρετούνται
από τις δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος
και ανά υπηρεσία
(δαπάνες
προσωπικού
Κόστος
μισθοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες
ως ποσοστό επί της συνολικής
δαπάνης ανά υπουργείο)
θεμάτων
διαχείρισης
Κόστος
μονάδων
δαπάνες
προσωπικού:
ποσοστό
ως
της
προσωπικού
συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες
αδικημάτων και αναλογία ανά 100000
κατοίκου ς
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά
κατηγορίες και κατά γεωγραφική
περιοχή
Διαττραχθέντα αδικήματα και
θεωρούμενοι ως δράστες αυτών κατά

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των
αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το
κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες,
ληστείες, κλοπές διαρρήξεις)
—

Αδικήματα που αφορούν στην
παράνομη είσοδο και παραμονή στη
χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο
εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων
που εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των
εγκλη μάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια
ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό,
ανά αστυνομικό Τμήμα και ανά
περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000
κατοίκους αναλογία κατοίκων ανά
αστυνομικό τμήμα και περιοχή
αστυνόμευσης
—

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για
αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την
αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ.
εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία,
κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός
εισερχόμενων
αστικών,
εργατικών και εμπορικών διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων
περιπτώσεων

διοικητικών

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για
την επίλυση αστικών, εμπορικών,
εργατικών, διοικητικών και άλλων
υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών
αποφάσεων
(Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία,
Εφετεία,
Άρειος

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων
πολιτικά
(ποινικά,
δικαστή
διοικητικά δικαστήρια)

ανά
και

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που
ακυρώνονται μετά από έφεση ή
αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται
με το σύστημα του εξωδικαστικού
συμβιβασμού
μεθόδων
πχ.

Αξιοποίηση εναλλακτικών
διαφορών,
επίλυσης
Διαμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν
Προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
ηλεκτρονικής
Ποσοστό
5 ικογράφων

υποβολής

Ποσοστό διεκπεραισυμένων κατ’ έτος
υποθ έ σε ων έναντι ε κκρε μών ( σε
βάση
συνολική
και
ετήσια
ε κκ ρ £ μοτ ή των)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε
βάση, για τις οποίες
ετήσια
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε
χρήμα
σωφρονιστικού
κόστος
Μέσο
συστήματος ανά κρατούμενο
φύλαξης

προσωπικού
Αναλογία
ανά
κρατούμενο
φυλάκων)
(

Ανάπτυξη

—

Επενδντική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείκτης παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρή σεων που ανοίγουν
ανά κλάδο και περιφέρεια και
αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων

,

,

,

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν
ανά κλάδο και περιφέρεια και
αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων
σε αυτές
Διοικητικό Κόστος σύστασης
επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μονάδες
Ετήσιες εκπομπές αερίων
ατμοσφαιρικής
ρύπανσης
Κατά
κεφαλή
—

Ποσοστό
του
εξυπηρετείται
καΘαρισμούς

πληθυσμού
που
βιολογικούς
από

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται
κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση
με το σύνολο των δυνάμενων να
χρησιμοποιηθούν ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας
δικτύου ύδρευση ς κατ’ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών
απορριμμάτων που διατέθηκαν σε
άλλες χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση,
Παραγωγή
ενέργειας,
λιπασμιατοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απο ρριμμάτων
σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων που
καταστράφηκαν από πυρκαγιά /
σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό
ή τεχνητό τρόπο) εκτάσεων /σύνολο
κατεστραμμένων
δασών
από
πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών
σε σχέση με την συνολική έκταση της
χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που
διατίθεται για Θέματα Προστασίας
περιβάλλοντος

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Ε·ττιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

__

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή
ενέργειας
από
ενέργειας
Κατανάλωση
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη

ττιν τελευταία

Πρόσφατα

Ειτιδιωκόμενος

στοιχεία

στόχος (3ετία)

ετία

Ψηφιακή διακυβέρνηση
περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού
συστήματος, ποια Θα είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των
Π
ή/και
ΑΜΕΣΗ
στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
Π
ΕΜΜΕΣΗ

Σε

10.

1)

Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

είναι έμμεση,
εξηγήστε:

ί) Εάν

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την
εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού
Μετασχη ματισμού);
ΟΧΙ Π
ΝΑΙ Π
Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού
συστήματος με άλλα υφιστάμενα συστήματα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13

‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του
πληροφοριακού συστήματος;
ΝΑΙ 1

προβλεπόμενου
ΟΧΙ 11

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
Ι

Στόχος
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρατείνεται από
τη λήξη της, 31.12.2020 έως την 31η.03.2022 η ισχύς
του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ») που
καταρτίστηκε για την υποστήριξη των Οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) α’ βαθμού, ως προς
την
πραγματοποίηση
επενδύσεων
τοπική ς
ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της
ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των
παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική,
ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη.

2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εξορθολογίζονται
και μειώνονται στο προσήκον μέτρο οι κυρώσεις
( πρόστιμα) που επιβάλλονται σε συνδυασμούς και
υποψηφίους των εκλογών για την ανάδειξη των
δημοτικών και περιφερειακών αρχών
για

________

3

πλημμέλειες που αφορούν στις εκλογικές δαπάνες,
με αναδρομική ισχύ από την 25.3.219, ημερομηνία
έναρξης της προεκλογικής περιόδου των εκλογών
της τις Μαΐου 2019— 2ας Ιουνίου 2019. Παράλληλα,
διευκρινίζεται ότι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από
την Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών
Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν. 3870/2010
(Α’138) και αφορούν στην επιβολή προστίμων
τροποποιούνται
ή
αναπροσαρμόζονται,
ανακαλούνται, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα
χρηματικά ποσά των επιβαλλόμενων προστίμων, με
αποφάσεις της Επιτροπής, ύστερα από ένσταση του
επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των
οικονομικών του συνδυασμού ή του υποψηφίου, η
οποία ασκείται ενώπιον της Επιτροπής μέσα σε
από την
ημερών
(60)
προθεσμία εξήντα
κοινοποίηση της απόφασης. Προβλέπεται επίσης
ρητά ότι δεν επιστρέφονται τα ποσά επιβληθέντος
προστίμου έχουν ήδη καταλογισθεί ή εισπραχθεί
έως σήμερα βάσει των προϊσχυόντων ανωτάτων και
κατωτάτων ορίων.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρέχεται η
δυνατότητα στους δήμους, τις περιφέρειες, τους
συνδέσμους δήμων, τα δίκτυα δήμων και
περιφερειών, τις περιφερειακές ενώσεις δήμων, την
Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και την ‘Ενωση
Περιφερειών Ελλάδας, τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τα οποία συνιστούν ή
στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς,
καθώς και νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(ν.π.ι.δ.), στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η
Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και η ‘Ενωση
Περιφερειών Ελλάδας, τις δημοτικές επιχειρήσεις
ύδρευσης και αιτοχέτευσης, την ‘Ενωση Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευση ς (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.),
και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ. που ανήκουν στον
δημόσιο τομέα, τα δημοτικά και Περιφερειακά
ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και
κληροδοτήματα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά
πλαίσιο
στο
συμβάλλονται,
να
ιδρύματα
προγραμματικής συμφωνίας, με τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., η
οποία αποτελεί τον θεσμοθετημένο φορέα της
χώρας για τη διαχείριση και εκμετάλλευση κινητής
και ακίνητης σιδηροδρομικής περιουσίας, και, όπου
απαιτείται, με τη σύμπραξη της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. όπως η
δραστηριότητα_των εν λόγω φορέων εξειδικεύεται

·32

περαιτέρω στον ν. 3891/2010 (Α’188).

4

5

ό

Με την αξιολογούμενη διάταξη προβλέπεται η
απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ειδικού
τέλους για τη μελέτη, Κατασκευή και επέκταση
έργων ύδρευσης και αποχέτευσης των επιχειρήσεων
που εξασφαλίζουν με ίδια μέσα τη σύνδεσή τους με
τα δίκτυα δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και
αποχέτευση ς (Δ.Ε.Υ.Α.), χωρίς να εκπονηθεί μελέτη ή
να πραγματοποιηθεί Κατασκευή ή επέκταση έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης, από την οικεία Δ.Ε.Υ.Α..
Με την αξιολογούμενη διάταξη παρέχεται, εκ
νέου, έως την 31.12.2021 σε περίπτωση που δεν έχει
υποβληθεί ή έχει υποβληθεί δικαίωμα υποβολής
δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό
επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου δημοτών με
διαγραφή του συνόλου των προστίμων που
προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών
μέτρων και με την υποχρέωση των δηλούντων να
καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά
τετραγωνικά μέτρα, σε είκοσι τέσσερις (24] μηνιαίες
δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την
ημερομηνία της δήλωσης με πρόστιμο 20% επί του
ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των
τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος,
εξαιρουμένων των οφειλών που προκύπτουν από
διαφορές ως προς την επιφάνεια του ακινήτου ή τη
χρήση του από τη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου
165 του ν. 4764/2020.
Με την αξιολογούμενη διάταξη, εξειδικεύεται,
λεπτομερώς, ο τρόπος σύγκλησης και λήψης
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων
νομικών τους προσώπων, με σκοπό τη διευκόλυνση
της λειτουργίας τους κατά το διάστημα λήψης των
μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοΙού ίΟιΙΞ
19. Ειδικότερα, καθίσταται σαφές ότι ο πρόεδρος
δύναται να συγκαλεί το συλλογικό όργανο ή το
διοικητικό συμβούλιο, δια ζώσης, δια περιφοράς, δια
τηλεδιάσκεψης, καθώς και ταυτόχρονα δια ζώσης
και δια τηλεδιάσκεψης. Η επιλογή του τρόπου
σύγκλησης σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις
οφείλει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του συνόλου
των μελών των συλλογικών οργάνων και των
διοικητικών συμβουλίων αντίστοιχα, σύμφωνα με

τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

3 ΖΙ

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αύξηση εσόδων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ Ι
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχό μενων
υπη μεσιών

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη διάταξη διασφαλίζεται η υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού, ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων Τοπικής
ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των

παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη και τη
διασφάλιση ευζωίας και ευημερίας των πολιτών.
Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη διάταξη διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της
αναλογικότητας και ισότιμης μεταχείρισης, η καλύτερη διαχείριση οικονομικών ζητημάτων και η
βιωσιμότητα πολιτών.

Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη διάταξη διασφαλίζεται η δυνατότητα πραγματικής και
ουσιαστικής ανάπτυξης των ακινήτων εντός των χωροταξικών ορίων των εκάστοτε ΟΤΑ και η
ευζωΙας και ευημερίας των πολιτών.
Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη διάταξη διασφαλίζεται η τήρηση αρχής της αναλογικότητας,
επιτυγχάνεται η στήριξη επιχειρηματικότητας και η διασφάλιση της βιωσιμότητας και της
ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Άρθρο 5: Με την αξιολογούμενη διάταξη διασφαλίζεται η αύξηση εσόδων ΟΤΑ α’ βαθμού,
καλύτερη διαχείριση οικονομικών ζητημάτων αυτών και οικονομική διευκόλυνση δημοτών.
Άρθρο 6: Με την αξιολογούμενη διάταξη αντιμετωπίζονται σι δυσμενές συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοΙού ίΟνΙΒ 19, διασφαλίζεται καλύτερη διαχείριση της λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων
αυτών, προστατεύεται η δημόσια υγεία ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συμμετοχή του
συνόλου των μελών αυτών και η τήρηση των δημοκρατικών αρχών.
-

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός
Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενι μέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχολιασμός

/ ποιοτική αποτίμη ση:

Άρθρο 1: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των
προϋπολογισμών των ΟΤΑ.
Άρθρο 2: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των
προϋπολογισμών των ΟΤΑ, αλλά ενδεχόμενη απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Άρθρο 3: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος των
προϋπολογισμών των ΟΤΑ.
Άρθρο 4: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των
προϋπολογισμών των ΟΤΑ, αλλά απώλεια εσόδων.
Άρθρο 5: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των
προϋπολογ ισμών των ΟΤΑ αλλά αύξηση εσόδων.
Άρθρο 6: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των
προϋπολογισμών των ΟΤΑ.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύΟμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙ ΝΔΥΝ ΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση της
ρύθμισης
Συνεχής
ιξιολόγη ση
δ ιαδ ικασ ιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

6: Λιτό τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν ανιικύιττουν κίνδυνοι για τη δημόσια
Άρθρα Ι
διοίκηση, τους ΟΤΑ. α’ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα αυτών, την αγορά, την κοινωνία και το
Περ ιβ άλλον.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
(ηλεκτρονική επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Ε. ‘Εκθεση διαβούλευσης

Δ ιαβούλευση
22.

κατά

τη

διάρκεια

της

νο μοπαρασκευαστική ς

διαδικασίας από την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης
ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς

23

1]

Συνεργασία με άλλα
υπουργεία!
υπη ρεσ (ες

ΓΙ

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς
Ανεξάρτητες Αρχές

ΓΙ

Διεθνής διαβούλευση

/

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας νντνν.ορθτιον.Γ (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Αριθμός
συ μμετασχόντων

Επί των
γενικών αρχών
Σχόλια που
(«επί της
υιοθετήθηκαν
αρχής») της
αξιολογού μενη ς
ρύθμισης

Σχόλια

που

δεν

υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς
αιτιολόγηση ς)

Αριθμός
συ μμετασχόντων

Επίτων
άρθρων της
αξιολογού μενη ς
ρύθμισης

Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς
αιτιολόγηση ς)

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο 1- 6: το άρθρο 102 του Συντάγματος

2.

Ενωσιακό δίκαιο

π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(σνμπερ ιλαμβανομένον
τον Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμό ς
ΓΙ

Οδηγία
ΓΙ

Απόφαση
Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών

26

ΓΙ

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

π

Διεθνείς συμβάσεις

Συναφής

27

νομολογία

των

ανωτάτων

και

άλλων

εθνικών

δικαστηρίων, καθώς και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

ΓΙ

Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)

ΓΙ

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

ΐ
ΓΙ

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.

Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δ ικαστη ρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
Π

διεθνή δικαστήριαή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων

29.

Τροποποίηση

-

ή καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολογούμενης
ρύθμισης

Άρθρο 2

-

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις
Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
3870/20 10 (Α’138) έχει ως εξής:

1. Η παρ. Ι του άρθρου 14 του ν.
3870/2010 (Α’ 138) τροποποιείται
ως προς το ανώτατο και το
κατώτατο όριο των επιβαλλόμενων
προστίμων
και
παρ.
Ι
η
διαμορψώνεται ως ακολούθως:

«1.
Εκτός
των
διοικητικών
κυρώσεων που προβλέπονται στις
διατάξεις του παρόντος, υπόκεινται
σε διοικητικές κυρώσεις και σι
ακόλουθες
παραβάσεις
των
συνδυασμών και των υποψηφίων:

«1.
Εκτός
των
διοικητικών
κυρώσεων που προβλέπονται στις
διατάξεις
του
παρόντος,
υπόκεινται
σε
διοικητικές
κυρώσεις
και οι ακόλουθες
παραβάσεις των συνδυασμών και
των υποψηψίων:

α. Η ελλιπής ή αντικανονική τήρηση
και ενημέρωση του βιβλίου εσόδων
εξόδων των συνδυασμών τιμωρείται
με πρόστιμο ύψους από το ήμισυ
μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου
επιτρεπόμενου
ορίου
εκλογικών
δαπανών του συνδυασμού.
-

α. Η ελλιπής ή αντικανονική
τήρηση
και ενημέρωση του β. Οι συνδυασμοί που παραβιάζουν
εσόδων-εξόδων
των τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου
βιβλίου
συνδυασμών
τιμωρείται
με 1, καθώς και οι υποψήφιοι που
πρόστιμο ύψους μέχρι το ανώτατο παραβιάζουν τις τταραγράφους 3 και
5 του άρθρου 2 τιμωρούνται με
επιτρεπόμενο
όριο εκλογικών
πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες
δαπανών του συνδυασμού.
(50000) μέχρι
εκατό χιλιάδες
(100000)
ευρώ.
β.
συνδυασμοί
που
Οι
παραβιάζουν τις παρ. 4 και 5 του
Για
κάθε
παράβαση
των
άρθρου 1, καθώς και οι υποψήψιοι γ.
παραγράφων
1,
2,
4
5
και
ό
του
που παραβιάζουν τις παρ. 3 και 5
άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο εις

του άρθρου 2 τιμωρούνται με
πρόστιμο από δέκα χιλιάδες
(10.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ.
γ. Για κάθε παράβαση των παρ. 1,
2, 4, 5 και ό του άρθρου 5
επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος
πέντε
από
συνδυασμού
του
δέκα
μέχρι
(5.000)
χιλιάδες
χιλιάδες (10.000) ευρώ.
δ. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή, η
ελλιπής ή η αντικανονική σύνταξη
των βιβλίων εσόδων-εξόδων και
κατάστασης
της
αναλυτικής
δαπανών,
και
εκλογικών εσόδων
που προβλέπονται από τις παρ. Ι
και 2 των άρθρων 9 και 11,
του
επισύρει
σε
βάρος
συνδυασμού πρόστιμο από δύο
μέχρι πέντε
(2.000)
χιλιάδες
χιλιάδες (5,000) ευρώ.

βάρος του συνδυασμού από πενήντα
εκατό
(50.000) μέχρι
χιλιάδες
χιλιάδες (100.000) ευρώ.
δ. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή, η
ελλειπής ή η αντικανονική σύνταξη
των βιβλίων εσόδωι’ εξόδων και της
αναλυτικής κατάστασης εκλογικών
που
δαπανών,
και
εσόδων
προβλέπονται από τις παραγράφους
Ι και 2 των άρθρων 9 και 11,
επισύρει εις βάρος του συνδυασμού
από
είκοσι χιλιάδες
πρόστιμο
(20.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ.
-

ε. Η μη εμπρόθεσμη ή ελλειπής ή
των
τήρηση
αντικανονική
αναλυτικών καταστάσεων, εσόδων
και δαπανών, από τους υποψηφίους,
επισύρει εις βάρος τους πρόστιμο
από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.»

ε. Η μη εμπρόθεσμη ή ελλιπής ή
των
αντικανονική
τήρηση
εσόδων
καταστάσεων,
αναλυτικών
τους
από
δαπανών,
και
υποψηψίους, επισύρει σε βάρος
τους πρόστιμο από χίλια (1.000)
(5.000)
μέχρι πέντε χιλιάδες
ώ.»
ευρ

Η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) έχει ως εξής:

Άρθρο 3
Στην περ. α) της παρ. Ι του άρθρου
100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
την
ως
προς
τροποποιείται
προσθήκη της εταιρείας ΓΑΙΛΟΣΕ
της
κατόπιν σύμπραξης
Α.Ε.
όπου
Α.Ε.
Ο.Σ.Ε.
εταιρείας
απαιτείται σύμψωνα με τον ν.
3891/2010 (Α’ 188) μεταξύ των
εταιρειών με τις οποίες Είναι
σύναψη
δυνατή
η
προγραμματικών συμβάσεων, και
η περ. α) διαμορψώνεται ως

2

«1. α) Για τη μελέτη και εκτέλεση
έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης
μιας περιοχής, καθώς και για την
την
υπηρεσιών
και
παροχή
υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους,
οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι
δήμων, τα δίκτυα δήμων και
Περιφερειών του άρθρου 101, οι
περιφερειακές ενώσεις δήμων, η
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και
η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, τα
νομικά Πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(ν.π.δ.δ.), τα οποία συνιστούν ή στα

ακολούθως:
«1. α) Για τη μελέτη και εκτέλεση
έργων
και
προγραμμάτων
ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς
και για την παροχή υπηρεσιών και
την υλοποίηση προμηθειών κάθε
είδους, οι δήμοι, οι περιψέρειες, οι
σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα
δήμων
και περιψερειών του
άρθρου 101, οι περιψερειακές
ενώσεις δήμων, η Κεντρική ‘Ενωση
Δήμων Ελλάδος και η ‘Ενωση
Περιψερειών Ελλάδας, τα νομικά
πρόσωπα
δημοσίου
δικαίου
(ν.π.δ.δ.), τα οποία συνιστούν ή
στα
οποία
συμμετέχουν
οι
προαναψερόμενοι Φορείς, καθώς
και νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου
(ν.πι.δ.),
οποία
στα
συμμετέχουν
ή συνιστούν η
Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος
και
‘Ενωση
Περιψερειών
η
Ελλάδας, οι δημοτικές επιχειρήσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης, η
‘Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης
Αποχέτευσης
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των
ΟΤΑ. που ανήκουν στον δημόσιο
τομέα σύμψωνα με την παρ. ό του
άρθρου Ι του ν. 1256/1982 (Α 65),
τα δημοτικά και περιψερειακά
ιδρύματα, καθώς και κοινωψελή
ιδρύματα και κληροδοτήματα και
τα
εκπαιδευτικά
ανώτατα
ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν
προγραμματικές συμβάσεις με το
Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε.
ή με τη Μονάδα Οργάνωσης της
Διαχείρισης
Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. ή με
την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων
Α.Ε (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ή με την εταιρεία
με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ
Ανώνυμη
Εταιρεία
Αστικών
Ακινήτων,
Κτηματικών,
Οικοδομικών, Τουριστικών
και
Συναψών Επιχειρήσεων» (ΓΑΙΑΟΣΕ
-

οποία
συμμετέχουν
σι
προαναφερόμενο ι φορείς, καθώς και
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(ν.π.ι.δ.), στα οποία συμμετέχουν ή
συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας, σι δημοτικές επιχειρήσεις
ύδρευση ς και αποχέτευση ς, η Ένωση
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης
(Ε.Δ.Ε.ΥΑ.),
οι
επιχειρήσεις των ΟΤΑ. που ανήκουν
στον δημόσιο τομέα σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
1256/1982 (Α’ 65), τα δημοτικά και
περιφερειακά ιδρύματσ, καθώς και
κοινωφελή
ιδρύματα
και
κληροδοτήματα και τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να
συνάπτουν
προγραμματικές
συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την
Ε’ατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μονάδα
Οργάνωσης
Διαχείρισης
της
Αναπτυξιακιύν
Προγραμμάτων
(ΜΟΔ) Α.Ε. ή με την Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίων Α.Ε (ΕΤΑΔ Α.Ε.)
ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ή με τον ΕΛ.ΓΟ. ΔΗΜΗΤΡΑ
ή μεταξύ τους ή με ν.π.δ.δ. ή με τους
φορείς των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’
147), μεμονωμένα ή από κοινού. Στις
προγραμματικές
συμβάσεις
στις
οποίες μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να
εκπροσωπείται
και
από
τον
Συντονιστή της αποκεντρωμένης
διοίκησης, στην οποία εκτελείται η
προγραμματική
σύμβαση.
Οι
ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον
προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας
του
Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Οι
προγραμματικές συμβάσεις, στις
οποίες ένας εκ των συμβαλλομένων
είναι ΟΤΑ. α’ ή β’ βαθμού, δεν
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου
225.
-

β. Στις Προγραμματικές Συμβάσεις
επιτρέπεται
και
συμμετοχή
η
επιχειρήσεων των ΟΤΑ., σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία Κέντρων
Επαελματικής Κατάρτιση ς (ΚΕ. Κ)
με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν
λειτουργούν,

των

Περιιρερειακών

Α.Ε.), κατόπιν σύμπραξης της
επωνυμία
την
εταιρείας
με
Σιδηροδρόμων
«Οργανισμός
Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΣΕ.
Α.Ε.), όπου απαιτείται σύμφωνα με
τον ν. 3891/2010 (Α’ 188), ή με το
και
Παρακαταθηκών
Ταμείο
Δανείων ή με τον ΕΛ.Γ.Ο.
ΔΗΜΗΤΡΑ ή μεταξύ τους ή με
ν.π.δ.δ. ή με τους ψορείς των παρ.
1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του
147),
(Α’
4412/2016
ν.
μεμονωμένα ή από κοινού. Στις
προγραμματικές συμβάσεις στις
οποίες μετέχει το Δημόσιο, μπορεί
να εκπροσωπείται και από τον
Συντονιστή της αποκεντρωμένης
διοίκησης, στην οποία εκτελείται η
Οι
σύμβαση.
προγραμματική
ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται
έλεγχο
προσυμβατικό
στον
Ελεγκτικού
νομιμότητας
του
Συνεδρίου. Οι προγραμματικές
συμβάσεις, στις οποίες ένας εκ των
συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ. α ή
β’ βαθ μού, δεν εμπίπτουν στις
διατάξεις του άρθρου 225.».
-

Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων,
επιστημονικών φορέων δημοσίου
Ερευνητικών
δικαίου,
Ινστιτούτων
Πανεπιστημιακών
(ΕΠΊ.), συνεταιρισμών ενώσεων
συνεταιρισμών και εργοδοτικών και
εργατούπαλληλικών ενώσεων. Με
Υπουργών
των
απόφαση
Οικονομίας,
Οικονομικώ
Α νταγωνιστικότη τας και Ναυτιλίας
Κοινωνικής
και
Εργασίας
και
Ασφάλισης μπορεί να επιτρέπεται
και η συμμετοχή τραπεζών και
πιστωτικών ιδρυμάτων
γ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη
προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ
των φορέων της περίπτωσης α’ και
κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και
κληροδοτημάτων που επιδιώκουν
κοινωφελείς σκοπούς. Κατά την
προγραμματικών
των
εκτέλεση
συνάπτουν,
που
συμβάσεων
θεωρούνται φορείς κατασκευής του
έργου κατά την έννοια του άρθρου 3
του ν. 1418/1 984 (ΦΕΚ 23Α’), όπως
ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις
αυτές με τα προβλεπόμενα στις
περιπτώσεις ε στ’ και ζ’ του ίδιου
άρθρου όργανα και υπηρεσίες που
των
αποφάσεις
με
συνιστούν
διοικητικών τους συμβουλίων.
δ. Σε νησιωτικούς δήμους είναι
δυνατή η σύναψη προγραμματικών
συμβάσεων με αντικείμενο δράσεις
προστασίας του περιβάλλοντος και
πολιτικής προστασίας μεταξύ των
φορέων της περίπτωσης α της παρ. Ι
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α
87) και αστικών μη κερδοσκοπικών
εταιρειών, εφόσον το μεγαλύτερο
ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου
τους κατέχει ένας από τους φορείς
της περίπτωσης α και, εάν πρόκειται
για δράσεις πολιτικής Προστασίας
κατόπιν
δασοπυρόσβεσης,
και
σχετικής πιστοποίησης τους από την
Πυροσβεστική Ακαδημία. Κατά την
άνω
των
ως
εκτέλεση
οι
συμβάσεων
προγραμματικών
θεωρούνται
εταιρείες
ανωτέρω
φορείς κατασκευής του έργου, κατά

την έννοια της παρ. 7 του άρθρου Ι
του ν. 3669/2008 (Α 116) και
εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα
προβλεπόμενα στις περιπτώσεις
ό
και ε του ιδίου άρθρου όργανα και
υπηρεσίες
που
συνιστούν
με
αποφάσεις των διοικητικών τους
συμβουλίων. Με την παρούσα δεν
θίγονται σι διατάξεις του άρθρου 14
του ν. 3013/2 002 για τις εθελοντικές
οργανώσεις πολιτικής προστασίας,
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο
118 του ν. 4249/2014 (Α 73), καθώς
και οι διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α
245). Στο πλαίσιο των ως άνω
προγραμματικών συμβάσεων δεν
επιτρέπεται
πιστοποίηση
ή
η
εκπαίδευση εθελοντικών ή άλλων
οργανώσεων για δραστηριοποίηση
στον
της
τομέα
πολιτικής
προστασίας. Επιμέρους ζητήματα
εφαρμογής της παρούσας δύνανται
να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη.
ε.
Για
την
εκτέλεση
των
προγραμματικών συμβάσεων της
παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.
4412/2016 (Α’ 147), η Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί,
στο πλαίσιο των συμφωνούμενων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των
συμβαλλομένων,
να
συνάπτει
συμβάσεις έργου με μηχανικούς της
απαιτούμενης ειδι κότητας,
κατά
παρέκκλιση του άρθρου ό του ν.
252 7/1997 (Α’ 206), μέσω μητρώου
μηχανικών που η ίδια τηρεί Ως προς
το περιεχόμενο της προγραμματικής
σύμβασης, τις εξ αυτής ευθύνες, τους
εκπροσώπους των μερών και τα
απο φαινόμενα
όργανα,
εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016.»

Η παρ. Ι του άρθρου 11 του ν.
1069/1980 (Α’191) έχει ως εξής:

Άρθρο 4
Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
1069/1980 (Α’191) αποδίδεται στη
γλώσσα το πρώτο
δημοτική
δεύτερο
προστίθεται
εδάψιο,
Ι
και
παρ.
εδά4ιο
η
διαμορψώνεται ως εξής:
των
υπέρ
ιιΙ.
Επιβάλλεται
επιχειρήσεων που συστήνονται
κατά τις διατάξεις του παρόντος,
μελέτης,
τον
σκοπό
προς

κατασκευής ή επέκτασης έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης και για
Ιη
την
δεκαετία
από
μία
Ιανουαρίου του επομένου της
σύστασής τους έτους πρόσθετο
ειδικό τέλος υπολογιζόμενο σε
ποσοστό 80% επί της αξίας του
καταναλισκομένου ύδατος το ίδιο
και
σε
επιβάλλεται
τέλος
της
επέκτασης
περίπτωση
επιχείρησης. Από το ειδικό τέλος
εδαψίου
πρώτου
του
απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις, οι
οποίες εξασψαλίζουν με ίδια μέσα
τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα της
Δ.Ε.Υ.Α., χωρίς να εκπονηθεί
μελέτη ή να πραγματοποιηθεί
κατασκευή ή επέκταση έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης, από
την οικεία Δ.Ε.Υ.Α.».

«1. Επιβάλλεται υπέρ των κατά τας
διατάξεις του παρόντος νόμου
επιχειρήσεων,
συσταθησομένων
μελέτης,
σκοπό’
προς τον
κατασκευής ή επεκτάσειος έργων
υδρεύσεως και αποχετεύσεως και δια
Ιης
μίαν δεκαετίαν από τής
της
επομένου
του
Ιανουαρίου
συστάσεώς των έτους πρόσθετον
ειδικόν τέλος υπολογιζόμενον εις
ποσοστόν 80% επί της αξίας του
καταναλισκομένου ύδατος, το αυτό
τέλος επιβάλλεται και εν περιπτώσει
επεκτάσεως της Επιχειρήσεως.»

Άρθρο ό

Η παρ. Ι του άρθρου 10 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Ν 76), αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Κατά το διάστημα λήψης των
μέτρων απουγής της διάδοσης
του κορωνοϊού ςΟνΙΙ-19, η λήψη

των

αποψάσεων

των

πάσης

Η παρ. Ι του άρθρου 10 της από
Νομοθετικού
Πράξης
11.3.2020
55),
που
(Α’
Περιεχομένου
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α’ 76), έχει ως εξής:
«1. Κατά το διάστημα λήψης των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού ΟΟνΙΒ-19, η λήψη των
αποφάσεων των πάσης φύσεως
συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και
β’ βαθμού και των διοικητικών
συμβουλίων των εποπτευόμενων
νομικών τους προσώπων μπορεί να

ψύσεως συλλογικών οργάνων των
ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού και των
διοικητικών
συμβουλίων
των
εποπτευόμενων νομικών τους
προσώπων μπορεί να λαμβάνει
χώρα: α) είτε διά περιψοράς κατά
τις προβλέψεις της παρ. 5 του
άρθρου 67 και της παρ. Ι του
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α
87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με
πρόσψορο
κάθε
μέσο
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) είτε
δια ζώσης δ) είτε δια ζώσης και με
τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της
δια
ζώσης
σύγκλησης
των
συλλογικών οργάνων και των
διοικητικών συμβουλίων της Παρ.
1,
οι
συνεδριάσεις
πραγματοποιούνται

σύμφωνα

λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς
κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του
άρθρου 67 και της παρ. Ι του άρθρου
167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε
διά
τηλεδιάσκεψης
με
κάθε
πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.
Στην περίπτωση της δια ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι
συνεδριάσεις
πραγματοποιούνται
κεκλεισμένων των θυρών.»

με

τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
Συνεδριάσεις των
συλλογικών
οργάνων και των διοικητικών
συμβουλίων της Παρ. Ι που ήδη
έλαβαν χώρα με έναν από τους
ανωτέρω τρόπους θεωρούνται
νόμιμες)).

30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης

ρύθμισης που προβλέπουν

Καταργούμενες διατάξεις

Κατάργηση

Η. ‘Εκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων
Σχετική
διάταξη
αξιολογού μενη ς

ρύθμισης

/ υπηρεσιών / φορέων

Συναρμόδια Υπουργεία
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
-

Αντικείμενο
συναρμοδ ιότητας

_________

______

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος πράξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

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

34.

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

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του
ΟΧΙ Π
ΝΑΙ Π
νέου οργάνου;
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωση ς του νέου οργάνου

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθ. 267 / 19 / 2021

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

Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο
πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” και
λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»
-

Α.

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.
Παρατείνεται από τη λήξη της (31.12.2020) έως και τις 31.03.2022, η
διάρκεια του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρο ό του ν.3274/2004), ο σκοπός
του οποίου συνίσταται στην υποστήριξη των ο.τ.α. α’ βαθμού, για την
πραγματοποίηση επενδύσεων Τοπικής ανάπτυξης καθώς και για τη βελτίωση της
ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και παρεχόμενων υπηρεσιών.

2.α. Επανακαθορίζονται σι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις σε βάρος
συνδυασμών και υποψηφίων εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών
(άρθρο 14 του ν.3870/2010), με τη μείωση (στις περισσότερες των περιπτώσεων
παραβάσεων) ή την αύξηση των κατώτατων και ανώτατων ορίων των
επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων.
β. Προβλέπεται η αναπροσαρμογή, τροποποίηση ή ανάκληση των σχετικών
αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων που
έχουν ήδη εκδοθεί καθώς και η αναδρομική εφαρμογή της προτεινόμενης
ρύθμισης από την 25.3.2019. Ποσά που έχουν καταλογισθεί ή εισπραχθεί δεν
επιστρέφονται.
3.
Επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων (άρθρο 100 του
ν.3852/2010) από τους ο.τ.α. και τα λοιπά μνημονευόμενα νομικά πρόσωπα, με
την εταιρεία «ΓΑΙΛΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών,
Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων» (ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.) και τη
σύμπραξη, όπου απαιτείται, της εταιρείας «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), για τη μελέτη και εκτέλεση έργων ανάπτυξης
καθώς και την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών.
-

4.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ειδικού τέλους για τη
μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 11 του
ν.10ό9/1980), οι επιχειρήσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν με ίδια μέσα τη σύνδεσή
τους με τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α., χωρίς να εκπονηθεί μελέτη ή να πραγματοποιηθεί
Ι

κατασκευή
Δ.Ε.Υ.Α.

ή

επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, από την οικεία

Εισάγεται νέα ρύθμιση αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων ορθών
5.
στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου,
τέλη και εισφορές προς τους
Προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι
ο.τ.α. α’ βαθμού. Σε σχέση με τα ισχύοντα (άρθρο 51 του ν.4647/2019),
προβλέπονται τα ακόλουθα:
Επιτρέπεται η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων το αργότερο μέχρι τις
α.
31.12.2021 (η προηγούμενη προθεσμία έληξε την 301.6.202Ι).
β.
Διαγράφεται το σύνολο των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές
τετραγωνικών μέτρων για τους υπόχρεους που Θα υποβάλλουν τις δηλώσεις εντός
του προαναφερόμ ενου χρονικού διαστήματος.
Τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα
γ.
από Γ.Ι.2Ο20 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, καταβάλλονται με πρόστιμο
20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων
αυτού του διαστήματος και σύμφωνα με το οριζόμενο πρόγραμμα δόσεων.
δ.
Η διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από
τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την 311.3.2022.
ε.
Οι κατά τα ανωτέρω οφειλές εξαιρούνται από την ισχύουσα ρύθμιση
οφειλών προς ο.τ.α. που προβλέπεται στο άρθρο 165 του ν.4764!2020.
—

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του Κρατικού
προϋπολογισμού και επί των προϋτιολογισμών λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης (ο.τ.α., νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης
κ.α.) τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Μείωση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, από τον επανακαθορισμό
1.
(κατά βάση μείωση) των κατώτατων και ανώτατων ορίων των διοικητικών
προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος συνδυασμών και υποψηφίων εκλογών
δημοτικών και Περιφερειακών αρχών, γα παραβάσεις της σχετικής εκλογικής
νομοθεσίας. Το ύψος της εν λόγω μείωσης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(είδος παραβάσεων, ύψος προστίμων κ.λπ.).
2.
Δαπάνη των προϋπολογισμών των ο.τ.α. και των λοιπών νομικών
προσώπων (άρθρο 100 του ν.3852/2010) από τη σύναψη προγραμματικών
συμβάσεων με την εταιρεία ι<ΓΑΙΑΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων,
Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων»
(ΓΑΙΛΟΣΕ Α.Ε. /φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και τη σύμπραξη, όπου
απαιτείται, της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).
-

Μείωση εσόδων ιων προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ βαθμού από την
3.
παράταση, μέχρι 31.12.2021, της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ορθών
στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου και τη
διαγραφή των προβλεπόμενων προστίμων κ.λπ.
Μείωση εσόδων των προϋπολογισμών των οικείων Δημοτικών
4.
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), λόγω της μη είστιραξης
2

ειδικού τέλους για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και
ατιοχέτευσης, από επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν με Ιδια μέσα τη σύνδεσή τους
με τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α. Αντίστοιχα, επέρχεται εξοικονόμηση δαπάνης των εν
λόγω δημοτικών επιχειρήσεων.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια
ΙσυπΑ ΑΙΜΑίΞΟυ
14.09.2021 19:14
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Νέο
πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” και
λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»
-

Από τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προκαλούνται επί του
Κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών λοιπών φορέων
Γενικής Κυβέρνησης (οτα., νομικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις της Τοπικής
αυτοδιοίκησης Κ.α.) τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.
Μείωση
εσόδων του
Κρατικού
προϋπολογισμού,
τον
από
επανακαθορισμό (Κατά βάση μείωση) των κατώτατων και ανώτατων ορίων
των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος συνδυασμών και
υποψηφίων εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών, για παραβάσεις της
σχετικής εκλογικής νομοθεσίας.
Η ανωτέρω μείωση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (είδος παραβάσεων, ύψος προστίμων κ.λπ.), Θα αναπληρώνεται από
άλλες Πηγές εσόδων του Κρατικού προϋπολογισμού.
2.
Δαπάνη των προϋπολογισμών των ο.τ.α. και των λοιπών νομικών
προσώπων (άρθρο 100 του ν.3852/2010) από τη σύναψη προγραμματικών
συμβάσεων με την εταιρεία «ΓΑΙΛΟΣΕ
Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών
Ακινήτων,
Κτηματικών,
Οικοδομικών,
Τουριστικών
και Συναφών
Επιχειρήσεων» (ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. /φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και τη
σύμπραξη, όπου απαιτείται, της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός
Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).
-

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των
προϋπολογισμών των ο.τ.α. και των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
κατά περίπτωση.
3.
Μείωση εσόδων των προϋ2τολογισμών των ο.τ.α. α’ βαθμού από την
παράταση, μέχρι 31.12.2021, της προΘεσμίας υποβολής δηλώσεων ορθών
στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου και τη
διαγραφή των προβλεπόμενων προστίμων κ.λπ.
4.
Μείωση εσόδων των προϋπολογισμών των οικείων Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), λόγιο της μη είσπραξης
ειδικού τέλους για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων ύδρευσης και
αποχέτευσης, από επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν με ίδια μέσα τη σύνδεσή
τους με τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.

Πηγές

Οι κατά τα ανωτέρω μειώσεις εσόδων Θα αναπληρώνονται από άλλες
εσόδων των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ βαθμού και των Δ.Ε.ΥΑ.,

κατά περίπτωση.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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