ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

—

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
στο σχέδιο νόμου του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
με τίτλο
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας
2012/27/ΕΕ

για

την

ενεργειακή

απόδοση»,

προσαρμογή

στον

Κανονισμό

2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της
Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της
Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, ιιγια την τροποποίηση των Παραρτημάτων νΙΙΙ και
ΙΧ της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με

το

περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του

δυναμικού

αποδοτικής θέρμανσης Και ψύξης>) και συναΦείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή
απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας καιτου ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Κάλυψη δαπανών παροχής τεχνικής και εψοδιαστικής υποστήριξης, συντήρησης,
Εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών και. προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων μέσων
της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοψυλακής,
μέσω του διεθνούς οργανισμού «ΝΑΤΟ 5υρροί & ΡΓοςυΓεΠΙΟΠΙ ΟΓε3ιιίιίίοπ» (Ν5ΡΟ) και
της υπηρεσίας αυτού «ΝΑΤΟ 5υρροΓί & Ροευεπιειι1 Α&θπεγ» (Ν5ΡΑ)
1. Δαπάνες του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοψυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που
αψορούν στην προμήθεια ανταλλακτικών, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής Και εψοδιαστικής
υποστήριξης, συντήρησης, εκπαίδευσης χειριστών και Τεχνικών των εναέριων μέσων του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των ειδικών διαγωνιστικών διαδικασιών του διεθνούς οργανισμού «ΝΑΤΟ
5υρροτΤ πά ΡουΓθιιιεπΪ ΟΓπΊΖοπ» (Ν5ΡΟ, πρώην ΝΑΜΞΟ) και της υπηρεσίας αυτού
«ΝΑΤΟ 5υρροΓί 3πιΙ ΡΓοςυΓθπιθηί Απγ» (ΝΕΡΑ), συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστικού
κόστους και της συνδρομής, που πραγματοποιήθηκαν

ή

δημιουργήθηκαν κατά τα έτη 2020

και 2021 σε βάρος του υπ’ αρ. 203642/2020 Χρηματικού Εντάλματος Γ]ροπληρωμής (Χ.Ε.Π.),
θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση της σχετικής νομοθεσίας και δύνανται
να πληρωθούν σε βάρος της οικείας πίστωσης Χ.Ε.Γ1. με νέο Χ.Ε.Γ1. που εκδίδεται εντός του
οικονομικού έτους 2021 με δυνατότητα παρατάσεως έως την 31η.12.2022, στο όνομα του
υπολόγου διαχειριστή
2. Οι δαπάνες διαχειριστικού κόστους και συνδρομής της παρ. 1 δύνανται να πληρωθούν σε
βάρος της οικείας πίστωσης με νέο Χ.Ε. Π. που εκδίδεται προς τούτο εντός του έτους οριστικής
εκκαθάρισης της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα επιπρόσθετης παρατάσεως, στο όνομα του
υπόλογου διαχειριστή.

‘1

Άρθρο 2
Οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953
1. Για το χρονικό διάστημα από την Ιη.ΙΟ.2Ο21 έως και την 31η,12.2021, στα πλοία υπό

ελληνική σημαία άνω των 3000 κ.σχ., που έχουν νησλογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του
ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317), δεν εψαρμόζονται οι απαιτήσεις οργανικής σύνθεσης των παρ. ΑΙ
και Α2 του όρου 8 της οικείας εκριτικής απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στην παρ. Β3 του ως άνω όρου 8.
2. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην παρ. Ι δύναται να παρατείνεται, με απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, νια χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από το πέρας του χρονικού διαστήματος της παρ. 1, εφόσον
εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού ςονιΒ
19,
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
—

—

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της

11ης

Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά μετην τροποποίηση της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση)), προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη
διακυβέρνηση της Ενεργειακής’Ενωσης και της Δράσης γιατο Κλίμα και στον κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την
τροποποίηση ιων Παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙΧ της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών
αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης)> και συναψείς ρυθμίσεις
για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στοιχεία επικοινωνίας:
Νικόλαος Συμβουλάκης ΜΕΠ8, ΙΙΒ (Ηοπ).
Νομικός Σύμβουλος κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ακτή
Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιμένας Πειραιά, τηλ.: +30 2131371444, ε-ιτ1811:
Π5γιυνουΙ8ΙιΊ5@νη3.ον.8Γ

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ1

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ1

ΔΗΜΟΣΙΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΙΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ1

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ1

‘Π

/
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Χ

Α. Αιτιολογική έκθεση

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

1.

Ι

Με την αξισλογούμενη διάταξη ρυθμίζεται η αναληθείσα κατά ιο έτος 2020
υποχρέωση του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Λκτοψυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΛΚΤ.) να
αποπληρώσει το διοικητικό και διαχειριστικό κόστος συμμετοχής του (Αι1πιπί&τι’αιίνθ
οετ) στις κοινοπραξίες ΗΕΙΙ και ΕΑ της Νατοϊκής Υπηρεσίας ΝΑΤΟ 5υρροΓ &
ΡΐοςυΓπιθη1 Αθπγ (Ν3ΡΑ) η οποία Θα εκκαθαριστεί οριστικά κατά το έτος 2022,
σύμψωνα με τον τρόπο λειτουργίας της Ν5ΡΑ. Παράλληλα, ρυθμίζεται η υποχρέωση
του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. να αποπληρώσει εκκρεμείς δαπάνες αναπλήρωσης του κρίσιμου
ψόρτου υλικών των εναερίων μέσων του, οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να
καλυφθούν εντός του έτους 2020 και οι οποίες τελικώς πραγματοποιήθηκαν εντός
του έτους 2021, εντός των ορίων των πιστώσεων του έτους 2020. Για τον λόγο αυτό
κρίνεται επιβεβλημένη η νομοθετική ρύθμιση του προκύψαντος προβλήματος
αποπληρωμής δαπανών) που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. με την έκδοση νεότερου
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.).
-

-

-

Ζ

Με το προτεινόμενο άρθρο, σκοπείται η μείωση των αρνητικών συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί
από Κράτη στην είσοδο και έξοδο προσώπων από την επικράτειά τους και, ως εκ
τούτου, των δυσχερειών που έχουν ανακύψει στην αντικατάσταση των πληρωμάτων
των υπό ελληνική σημαία πλοίων παγκοσμίως.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Ι

Σύμψωνα με ιο υψιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν επιτρέπεται η αποπληρωμή
δαπάνης η οποία έχει ήδη αναληψθεί, από το προϊόν χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) του οποίου η ημερομηνία έκδοσης είναι μεταγενέοτερη της
ημερομηνίας γένεσης των δαπανών. Ωστόσο, το διοικητικό και διαχειριστικό κόστος
συμμετοχής στις κοινοπραξίες ΗΕΙΙ και ΓΑτης Ν5ΡΑ, βάσει του τρόπου λειτουργίας
της ΝΞΡΑ, εκκαθαρίζεται οριστικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους, μετά το έτος
αναψοράς, στο οποίο δημιουργήθηκε η σχετική δαπάνη. Επιπρόσθετα, υψίστανται
εκκρεμείς δαπάνες εντός του έτους 2021 οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για την
αναπλήρωση του κρ[σιμου ψόρτου υλικών των εναερίων μέσων του Λ.Σ. ΕΛ.ΛΚΤ. και
οι οποίες δεν κατέοτη δυνατόν να ολοκληρωθούν εντός του έτους 2020, ως εκ τούτου,
δεν κατέοτη δυνατό να αποπληρωθούν από το προϊόν του υπ’ αρ. 203642/2020 Χ.Ε.Γ1.
του οποίου ο χρόνος απόδοσης προσδιορίστηκε από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους (Γ.Α.Κ.) την 31η52021
-

5

2

Οι δυσχέρειες στην αντικατάσταση των πληρωμάτων έχουν καταστήσει εξαιρετικά
δύσκολη την παλιννόστηση των ναυτικών, των οποίων η σύμβαση εργασίας
ναυτολόγησης έχει λήξει, με αρνητικές συνέπειες στην ψυχική τους υγεία και ως εκ
τούτου στην ελκυστικότητα της εικόνας του ναυτικού επαγγέλματος. Παράλληλα, η
εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασψαλής δραστηριοποίηση των υπό ελληνική σημαία
πλοίων διαταράσσεται, καθόσον ο προγραμματισμός των διαδικασιών και η τήρηση
των συνθηκών για τη μετακίνηση και διέλευση των πληρωμάτων Και, μάλιστα,
ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους μέλους της Ε.Ε., είναι εξαιρετικά
δύσκολος και ευμετάβλητος, λόγω των διαρκών και διαψορετικών μέτρων που
λαμβάνονται από τα κράτη διεθνώς, για τη διαχείριση της παγκόσμιας υγειονομικής
Κρίσης. Με την άρση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, που αψορούν στην ελληνική
ιθαγένεια ή σε ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ., αναμένεται να διευκολυνθούν τόσο
ο επαναπατρισμός των Ελλήνων ναυτικών, που βρίσκονται επί των πλοίων έχοντας
υπερβεί τον συμβατικό χρόνο ναυτολόγησής τους, όσο και οι σχετικές διαδικασίες
εύρεσης και μετακίνησης πληρωμάτων στον λιμένα που επιτρέπεται και είναι εψικτή
η αντικατάστασή τους.
-

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Αψορά στην πληρωμή δαπανών που δημιουργήθηκαν για την εψοδιαστική
υποστήριξη των εναερίων μέσων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και αψορά τόσο στο Αρχηγείο ΛΣ,
ΕΛ,ΑΚΤ., όσο και στη Νατοϊκή Υπηρεσία ΝΞΡΑ, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
-

Πλοιοκτήτες διαχειριστές υπό ελληνική σημαία ψορτηγών πλοίων διεθνών πλόων
και ναυτικούς που απασχολούνται επί αυτών.
—

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιοτεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ11
Οχι Π
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 2: α) Άρθρο εξηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 84), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α 104), β) Άρθρο 76 του ν.
4745/2020 (Α’214).

5
.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης
νομοθεσίας

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

Άρθρο 1: Οι εν λόγω δαπάνες δημιουργήθηκαν σε
χρόνο προγενέστερο του προτεινόμενου χρόνου
έκδοσης (εντός του 2021) ενός νέου χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την κάλυψή

ς

-

της
)Τροτεινόμενης
εφαρμογή
κατ’
τους,
νομιμοποιητικής διάταξης. Τα ανωτέρω απορρέουν
από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν
κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εντός του έτους
2020, ώστε να δύναται να αποπληρωθούν από το
προϊόν του υπ’ αρ. 203642/2020 Χ.Ε.Π., του οποίου
ο χρόνος απόδοσης προσδιορίστηκε από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους στις 31.5.2021,
ί) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
Η) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Λόγω της σοβαρότητας της ρύθμισης, των
ιδιαιτέρων οικονομικών συνεπειών, καθώς και της
προθεσμίας εφαρμογής της παρελθούσας διάταξης,
δεν είναι δυνατή η περαιτέρω εφαρμογή της με
απλή αλλαγή διοικητικής πρακτικής.

Δεν τίθεταιτέτοια συσχέτιση.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7

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

8.

Αξιοπρεπής εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη (Στόχος 8),
Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (Στόχος 9),
Λιγότερες Λνισότητες (Στόχος 10)

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρο 1: Με το σύνολο της πρστεινόμενης διάταξης
επιχειρείται η ικανοποίηση της αναγκαιότητας πληρωμής
των δαπανών αναπλήρωσης του κρίσιμου ψόρτου υλικών
ΕΛ.ΛΚΤ., γεγονός που θα
των εναερίων μέσων Λ.Σ.
επηρεάσει εν τέλει θετικά την εύρυθμη επιχειρησιακή
δράση του Λ.Σ. [ΛΛΚΤ.. Παράλληλα, θα θεσμοθετηθεί η
και
διοικητικού
του
δυνατότητα
αποπληρωμής
διαχειριστικού κόστους συμμετοχής του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. στις
κοινοπραξίες ΗΕΙΙ και ΕνΛ της Νατοϊκής Υπηρεσίας Ν5ΡΑ.
Μετην προτεινόμενη ρύθμιση θα αποφευχθούν συνέπειες
που πλήττουν στην ουσία το κύρος των υπηρεσιών του
υπουργείου αλλά και του ελληνικού Δημοσίου στο σύνολό
του, προκαλώντας, ταυτόχρονα, αποτελέσματα που
δυσχεραίνουν την ομαλή εκτέλεση του κρατικού
-

-

1) βραχυπρόθεσμοι:

-

Ζ

προϋπολογισμού και την εν γένει λειτουργία των ψορέων
του υπουργείου.
Άρθρο 2: α) Διευκόλυνση της αντικατάστασης των
πληρωμάτων και, ως εκ τούτου, της παλιννόστησης των
Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην αλλοδαπή,
β) εξασψάλιση της εύρυθμης, ομαλής και ασψαλούς
δραστηριοποίησης ανά τον κόσμο των υπό ελληνική
σημαία ψορτηγών πλοίων, διεθνών πλόων, κατά την
διάρκεια της πανδημίας ονι 0-19.
Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ενισχύεται η
συνεργασία του υπουργείου με το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή εκτέλεση
του κρατικού προϋπολογισμού και αποψεύγονται
ζητήματα που Θα προέκυπταν αναπόφευκτα στη
συνεργασία του Λ.Σ. ΕΛ.ΛΚΤ. με την ΝΞΡΛ.
-

1) μακροπρόθεσμοι:

Αρθρο 2: α) Μειωση του αρνητικου αντικτυπου στην
εικόνα του ναυτικού επαγγέλματος λόγω των δυσκολιών
στον επαναπατρισμό τους και, ως εκ τούτου, στην
προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα,
β) διασψάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής
εμπορικής ψορτηγού ναυτιλίας.

Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρα
Ι

Στόχος
Με το προτεινόμενο άρθρο, ρυθμίζεται η αναληψθείσα κατά το έτος
2020 υποχρέωση του Λ.Σ. ΕΛ.ΛΚΤ. να αποπληρώσειτο διοικητικό και
διαχειριστικό κόστος συμμετοχής του στις κοινοπραξίες ΗΕΙΙ και Ε’Λ
της Νατοϊκής Υπηρεσίας ΝςΡΑ, η οποία Θα εκκαθαριστεί οριστικά
κατά το έτος 2022, σύμψωνα με τον τρόπο λειτουργίας της Ν5ΡΑ.
Γίαράλληλα, ρυθμίζεται η υποχρέωση του Λ.Σ.
ΕΛ.ΛΚΤ. να
αποπληρώσει υφιστάμενες εκκρεμείς δαπάνες αναπλήρωσης του
κρίσιμου ψόρτου υλικών των εναερίων μέσων του, οι οποίες δεν
κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν εντός του έτους 2020 και οι οποίες,
τελικώς, πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2021, εντός των ορίων
των πιστώσεων του έτους 2020. Για τον λόγο αυτό κρίνεται
επιβεβλημένη η νομοθετική ρύθμιση του προκύψαντος προβλήματος
αποπληρωμής δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με την
έκδοση νεότερου χρηματικού εντάλματος προτιληρωμής (Χ.Ε.Π.).
-

-

2

Με το προτεινόμενο άρθρο, επιτυγχάνονται η διευκόλυνση του
επαναπατρισμού των Ελλήνων ναυτικών που απασχολούνται σε

ψορτηά πλοία διεθνών πλέων και η εξασψάλιση της ατιρόσκοπτης
δραστηριοποίησης των πλοίων αυτών.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝ ΤΑ ΓΩ Ν ΊΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΊΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Διασφάλιση της
εύρυθμης
δραστηριοποίησης
των υπό ελληνική
σημαία φορτηγών
πλοίων διεθνών
πλόων

Υλοποηοη
διοδικασιών
παλιννόοτησης
Ελλήνων
ναυτικών σε
φορτηγά πλοία
διεθνών πλόων
που βρίσκονται
στην ολλοδαπή

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνου
ΑΜ ΕΣΑ

Μεγαλύτερη
αποδοτικόητα /
αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΙ-ΙΣ

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη ιιεταχερισι
πολιτών

ΕΜΜ ΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνειο θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

‘Αλλο

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας
24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ Β ΑΛΛ Ο Ν

ΝΙ-ΙΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρα 5 και 22 του Συντάγματος
25.

Ενωσιακό δίκαιο

3

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμττεριλαμόανσμέναυ
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

3

:
Π
Οδ ηγ ία

Άρθρο 2: Οδηγία 2009/13/Εκ του Συμβουλίου της
Ιδης Φεβρουαρίου 2009 για την εψαρμογή της
συμψωνίας που συνήψαν η Ένωση Εψοπλιστών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ε5Α) και η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις
Μεταψορές (ΕΤΕ) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής
εργασίας του 2006 και για τροποποίηση της οδηγίας
1999/63/ΕΚ

Απόψαση

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, άρθρο 31

...,

Ευρωπαικη Συμβαση
των Δικαιωματων του
Ανθρώπου
1

,

Διεθνεις συμβασεις

Ζ. Πίνακας τροποιτοιούμενων
29.

Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας

[
,

ή

ή συμψωνιών

καταργού μενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση —συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογσύμενηςρύμισης

Η. Έκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

‚Ο

Υφιστάμενες διατάξεις

ΞΪ

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
Άρθρο Ι

Συναρμόδια Υπουργεία
Συναρμύδιες υπηρεσίες / ψορείς
—

Υπουργείο Οικονομικών,
Γ.Λ.Κ.
Ναυτικό Ατιομαχικό Ταμείο

Άρθρο 2

Αντικείμενο
συναρμαδιότητας
Έκδοση Χ.Ε.Π.
Έλεγχος απαιτήσεων
οργανικής σύνθεσης

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

32.

Ε[δος
πράξης

Εξουσιοδοτική
διάταξη

ΥΑ

Άρθρο 2παρ.2
Ι

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Υπουργείο
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής
Πολιτική ς

1Ί

Αντικείμενο
Παράταση
ισχύος διάταξης

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
πρσϋεσμία)
Εφόσον

απαιτηθεί

Αθήνα, 13.10.2021
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Αριθ. 296/ 10/2021

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμοι) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ιίης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με
την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27!ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση»,
προσαρμογή
Κανονισμό
2018/1999/ΕΕ
στον
Ευρωπαϊκού
του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΙης Δεκευβρίου 2018 σχετικά με
τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα
και στον κατ’ εξουοιοδόυκη Κανονισμό 2019/826ιΕΕ της Επιτροπής της
4ης Μαρτίου 2θ19, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων νπι και ΙΧ
της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων
του δυναμικού αιτοδοτιιιής Οέρμανσης και Ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις
για την ενεργειι!ιή πώ&ση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισυαύ «την αγορά
ηλεκτρικης ενέργειας».
Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδιότητας Υπουργείου
Ναυτιλίας καί Νησιωτικης ΊΙολιτικής, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουϋα:
Θεωμούντι νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση των κείμενων
1.
διατάξεων, δαπάνες του Λιμενικού Σώματος
Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.
ΕΛ.ΑΚΤ.), για την πμομήΕεια αναλλακτικών, παροχή υπιρεσιώ’ν Τεχνικής και
εφοδιαστικής υποστήριξης ουντήρησης εκπαίδευσης χειριστών ΚΰΤ Τεχνικών των
εναέριων μέσων του ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω των ειδικών διαγωνιστικών διαδικασιών
του Διεθνούς Οριινιόμού ΝΑΤΟ Ξυρροιι επ ΡιοςυΓειπεπ ΟΓιιπΊΖ3ιίοπ (ΝΞΡΟ,
Πρώην ΝΑΜ5Ο) και της υ7τησίας αυτου ΝΑΤΟ 5υρροιι διιυ Ριυςυιειηιηιι Αθπγ
(Ν5ΡΑ), συμπεριλαμβανομένου και τύχόν διαχειριστικού κόστους συνδρομης, που
πραγματοτιο·1ήηαν η δημιουργηθηκαν κατα Τα έτη 2020 και 2021 σε βάρος
συγκεκριμένου Χρηματικού ενταλματος Προτιληρωμής (ΧΕΠ) έτους 2020. Οι εν
λόγω δαπάνες ποροϋν να τυηρωθουν σε βάρος νέου ΧΕΠ εντός του 2021 με
δυνατότητα παρυιαύης εως την 31.122022
Ρυθμυνιαι, ε[ίσς, Θέματα σχετικα με τη όιαδικάσια ;ιληρωμης των
δαπανών διχειριοτικύ κ5στους συνδρομής συμμεΊσχή στό λειτουρνικό κόστος
του Οργανισμού) αναφορικά με τα ανωτέρω.
-

-

-

-

Παρατενεται εκ νέου, για τρεις μήνες (από την 1η102021 έως και την
2.
3ΙΙ22Ο2Ι) για τα πλοία υπό Ελληνική σημαία συγκεκριμένων προδιαγραφών, η μη
εφαρμογή των προβλεπόμενων απαιτήσεων οργανικής σύνθεσης της οικείας

εγκριτικής απόσασης (ελάχιστος αριθμός Ελλήνων ναυτικών) και η μη επιβολή των
σχετικών κυρώσεων (καταβολή συνολικών εισφορών με βάση την οργανική
σύνθεση).
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
Β.
αποτελέσματα:
1.

Επί του κρατικού προϋπολονιουσύ

Δαπάνη ατύ τη νομ;μοποίηοτ. κατά παρέκκλιση Των κείμενων διατάξεων,
των εξόδων νια την πληρωμή ποσών, που αφορούν στην προμήθεια ανταλλακτικών,
παροχή υπηρεσιών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης
συντήρησης
εκπαίδευεης χητιΰτων και τενικώ\ ων Εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος
Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μέσω ιων ειδικών διαγωνιστικών
διαδικασιών του Διεθνούς Οργαισμού ΝΑΤΟ υρροΓι ια Ριύςυτπιεπι
ΟΓΠΊΖ&ΪΊΟΠ (Ν5?Ο) και της υτιηρΞσίας αυτ3ύ ΝΑΤΟ 5υρροπ 3ιιιΙ Ρτοπειπεπι
Αεπιγ (ΝΞΡΑ) καθώς και στη συμμετοχή στο λειτουργικό Κόστος του Οργανισμού,
που πραγματοποιή0ηαν ή δημιουργήθηκαν κατά τα έτη 2020 και 2021.
-

-

-

Επί &ου ιιροϋτωλογιον&ύ του Ηλεκτρύνικού ίθνικοό
11.
Κοινωνικπε Αοφώά ι-ΕΦΚΑ φορέα ηι Γενικιμ Κυβέρνησηύ

Φορέα

—

Ενδεχόμενη α-ωλεια οοδων απο τη μη εωαρμογή για το λρονικό διάστημα
από την 1110.2021 έως την 31112.2021, για τα πλοία υπό ελληνική σημαία
συγκεκριμέ’ης ι:αιηγο ας, των τμτλεπυμενων αταιτησεων ομτνιής σύνθεσης
της οικείς 2νΊμι1ης λ7τόφαι5ς λά,μυτος αιθμ5ς Ξλλήνων ναυιΙιιιν) και την ως
εκ τούτου συνακόλουθη μείωση των εισπραττομένων υπέρ Ν.Α.Τ. εισφορών, λόγω
μείωσηςΪο- αριθμου των ατιασχολοομένων Ελλήνων ναυτικών. Το ύφος της εν λόγω
απώλειας εσόδων εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός εργαζομένων, ύψος
αποδοχών κ.λπ.).
Α&ήνα, 13 ΟκΪωβρου 2021
ΙΙ Γενική Διευθύντρια
1ουΕιΑΑι:νίΑοου
3Δ0:ο2 23
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ΑριΙάγϋ)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο
σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση τη Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2882 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Και του Συμβουλίου της Ι Ιης Δεκεμβρίου 2818 «σχετικά με
την τροποποίηση της οδηγίας 2ύ12/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση»,
προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 1 Ιης Δεκεμί3ρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση
ης Ενεργειακής ‘Ενωσης και της Δράσης νια το Κλίμσ και στον κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμό 2819/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου
2019, «για την τροποποίηση των Παρορημάτων ΗΙ και ΙΧ της οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής
Οέρμανση και ψύξης» και συναφε! ρυθμίσεις νια την ενερνειιική ντόδοση
στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργείας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέογειας».
Από τις διατάέει τη ποοτεινόυενη τροπολονίας, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοιιικά αποτελέσιιατα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Δαπάνη από τι-ι νοιιιιοποίηση, κατά παρέκκλιση ιων κείμενων
διατάξεων. των εξόδων για την πληρωμή ποσών, που αφορούν στην προμήθεια
ανταλλακτ.:ών, παβοχή υπηρεσιών ιηνικής και εφοδιαστική; υποστήριξης
συντήρησης εκπαίδευσης χειριστών Και τεχνικών των εναέριων μέσων του
Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), μέσω των
ειδικών διαγωνιστικών διαδικασιών του Διεθνούς Οργανισμού ΝΑΤΟ $υρροττ
&ιιά ΡτοευτιιιιιΙ Οι·φιπίΖ&Ιίοπ (ΝΞΡΟ’ και της υπηρεσίας αυτού ΝΑΤΟ υρροτΤ
υιιιί Ρτοευτπιιι Αμδπν (ΝΞΡΑ) καθώς και στη συμμετοχή στο λειτουργικό
κόστος του Οργανισμού, που πραγματοποιήθηκαν ή δημιουργήθηκαν κατά τα
έτη 2020 και 2021.
Η ανωτέρω δαπάνη Θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισιιού.

-

-

-

ΙΙ.

Επί του προϋπολοισμού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα

Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από τη μη εφαρμογή για το χρονικό
διάσημα από 1.1Ο.2θ21 έως 31.12.2021, για τα πλοία υπό ελληνική σημαία
συγκεκριμέν ης κατηγορίας, των προβλεπόμενων απαιτήσεων οβγανικής
σύνθεσης -ιης οιιείας εγκμιτικής απόφασης (ελάχιστος αρι&μός Ξλλήνων
ναυτικών) και την ως εκ τούτου συνακόλουθη μείωση των εισπραττομένων υπέρ
Ν.Α.Τ. εισφορών, λόγω μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων Ελλήνων
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ναυτικών. Το ύψος της εν λόγω απώλειας εσόδων εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός εργαζομένων, ύμος αποδοχών κ.λπ.).
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων Θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων
του προϋπολογισμού του ε-ΕΦΚΑ.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ςΗιυ5το 51Α!ΚΟΙ 14Α

ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣ)ΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΟΑΝΝΙ5 ΡΕΑΚΙΟΤΑΚμ

114

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

ΊΟΑΝΝ13ΡίΑΚ1υΤΑΚ1

Ι. ΠΔΑΚΞΙΩΤΑΚΠΣ

1310.1021 £11ΔΚ14 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ομ.μ0ύιηση δαςιν],

2

1’

