ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών
με τίτλο
«Μετατροπή του Οργανισμού Ασψάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) στην
Ανώνυμη Εταιρεία ‘Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων’ και κύρωση του
Καταστατικού της»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο Ι

Ρυθμίσεις για την ανάτιλαση του τιαραλιακού μετώπου της Αττικής

—

Εξουσιοδοτική

διάταξη

1. Για ιο έργο «Αθηναϊκή Ριβιέρα (Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές Και στο κτιριακό
απόθεμα)» που έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας του ν. 4799/2021 (Α 78) και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης Και Ανθεκτικότητας, καθώς και στο άρθρο 30 και στο Παράρτημα ΧΙν του ν.
4277/2014 (Α 156, διόρθωση σψάλματος Α’ 165), αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του ν.
4412/2016 (Α 147), ορίζεται η Περιψέρεια Απικής, η οποία και είναι αρμόδια για τη
λειτουργία και τη συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την
ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας αυτού, που βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μετά από το χρονικό διάστημα του πρώτου
εδαψίου, αρμόδιοι για τη συντήρηση και λειτουργία του έργου, είναι οι Φορείς στην
αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν τα τμήματα του παραλιακού μετώπου της Αττικής, επί
των οποίων υλοποιείταιτο έργο της παρούσας.
2. Βάσει της παρ. 1, οι Φορείς που διατηρούν οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα επί των
ακινήτων) εντός των οποίων υλοποιείται το έργο, υποχρεούνται αψενός να απέχουν από
κάθε ενέργεια που παρεμποδίζει την ωρίμανση και υλοποίησή του και αΦετέρου να
διευκολύνουν την Περιφέρεια, τους Φορείς που λειτουργούν για λογαριασμό της και τον
ανάδοχο του έργου κατά την υλοποίηση αυτού.
3. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταψορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, εγκρίνονται οι μελέτες ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Αττικής,
συμπεριλαμβανομένης της μελέτης αστικού σχεδιασμού και των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων, που αφορούν στο έργο της παρ. 1, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) του Κεντρικού Συμβουλίου
Αρχιτεκτονικής καιτου Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων καιΑμψισβητήσεων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται

να ρυθμίζεται σι λεπτομέρειες χρηματοδότησης, ιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου)
σι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων φορέων και μερών και κάθε
ειδικότερο ζήτημα που αψορά στην εφαρμογή του παρόντος.
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Άρθρο 2
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάψισης και διοικητικής αποβολής—
Τροποποίηση του άρθρου 247 του ν. 4782/20Ζ1

Το άρθρο 247 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) τροποποιείται ως προς την προθεσμία αναστολής της
εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάψισης και δισικητικής αποβολής και διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 247
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάψισης και διοικητικής αποβολής
Αναστέλλεται μέχρι τις 31,10.2022 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάψισης και διοικητικής
αποβολής για έργα που υψίστανταιπριν τις 9.3.2021, κάθε είδους, που έχουν κατασκευαστεί
στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την τιαρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα
και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλαοσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου
ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.>).

Άρθρο 3
Συμπλήρωση εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης κεραιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της
παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019

1. Αιτήσεις αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που χρησιμσπσιούνται ως μέρος του δικτύου
για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό, οι οποίες εμπίπτουν
στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και έχουν κατατεθεί ή επανυποβληθεί

στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΑΥΑ) έως την
30η.4.2022, δύνανται να συμπληρώνονται περαιτέρω, με πράξεις, γνώμες, πιστοποιητικά,
αποφάσεις, βεβαιώσεις, εγκρίσεις και λοιπά δικαιολογητικά που εκδίδονται το αργότερο έως
την 31η.10.2022, εφόσον οι σχετικές αιτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές έχουν υποβληθεί το
αργότερο μέχριτην 31η.5.2022.
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α)
το πρώτο εδάψιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική προθεσμία, β) το δεύτερο εδάψιο
καταργείται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2022 απομακρύνονται σύμψωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, μέσα σε προθεσμία τριών
(3) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.)).

Άρθρο 4
Ρύθμιση Θεμάτων ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Εκκρεμείς, σε οποιοδήποτε στάδιο, διαδικασίες μετάταξης υπαλλήλων που διενεργούνται
βάσει της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α’ 166), ολοκληρώνονται βάσει της
διάταξης αυτής, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Στην έννοια της ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω
αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής απόψασης προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 5
Υλοποίηση Προγραμμάτων για ταν Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων
1. Στο πλαίσιο του έργου «Ψηψιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων>) (κωδικός ΟΓΙΣ ΤΑ
5151102), και ειδικότερα της Δράσης 15705- «Ψηψιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: Ψ4ΧΑΗ-ΝΣ3),
που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα
2.0. από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι δυνατή η εκπόνηση προγραμμάτων
για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω συστήματος επιταγών
(<ινους[ιι>)) ή/και μέσω άλλης ενίσχυσης που υλοποιούνται από την ανώνυμη εταιρεία του
Ελληνικού Δημοσίου <(Κοινωνία της Πληροψορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).
2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης μέσω συστήματος επιταγών (νουΙιθΓ») ή/και μέσω άλλης
ενίσχυσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής 2003/361/Εκ (1 124/36), εψόσον σωρευτικά: α) έχουν συσταθεί πριν την
β) εμπίπτουν, κατά περίπτωση, είτε στο πεδίο εψαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)
1407/2013 της Επιτροπής της Ι8ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά μετην εψαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕυρωπαΙκής’Ενωσης στις ενισχύσεις ήσοονος
σημασίας (1 352), είτε στο πεδίο εψαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (1 187), γ)
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις Που εξειδικεύονται μετην απόψαση της παρ. 5,
καθώς καιτο σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού 1407/2013.
3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρ. 1 υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης
στην Ηλεκτρονική Πλατψόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΓΙΔΕ), την οποία τηρεί και
διαχειρίζεται η Κοινωνία της Πληροψορίας Μονοτιρόσωπη Α.Ε.. Η Κοινωνία της Πληροψορίας
Μονοπρόσωπη Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στα
προγράμματα και, εψόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, αυτές
λαμβάνουν την επιχορήγηση.
4. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων
των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμψωνα
με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ Ι
119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
5. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Ψηψιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
καθορίζονται τα επιμέρους προγράμματα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο
ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του κάθε προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση
όργανα, κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εψαρμογή της ενίσχυσης των προγραμμάτων
της Δράσης 16706 «Ψηψιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή εν γένει λεπτομέρεια για την ενημέρωση του Πληροφοριακού
Συστήματος Σώρευσης ΕνισχύσεωνΗοοονος Σημασίας.
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Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓ0ΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών
με τίτλο
«Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (0.Α.Ε.Π.) στην Ανώνυμη
Εταιρεία ‘Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων’ και κύρωση του Καταστατικού της»

Εττισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στοιχεία επικοινωνίας:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Γραψείο Υπουργού, Κωνσταντίνος Κυριόπουλος,
τηλ.2131513845 επι8ίΙ: 1.Ιντιορο1ιΊο5ί?ιπ2Γ
Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης; Αντιγόνη Γιαννακάκη, Νομική Σύμβουλος του Υπουργού
Επικρατείας αρμόδιου για την ψηψιακή διακυβέρνηση, τηλ.: 21Ο9098612
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:’Ελενα Ράπτη, 2131510973
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Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλομο τον τομέα ή τους τομείς νομοΟέτησης
στους οποίους αιοορούνοι όασικές δίατά ξεις της αξιολοούμενης ρύ·μισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ!
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ’

ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ—ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ>

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
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Τομέας νομοθέΤησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέοεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηοης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η <(Ταυτότητα)> της αξισλσγούμενης ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Μετα προτεινόμενο άρθρο 1 αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις του ισχύοντος πλαισίου
που σχετίζονται με παρεμβάσεις σε ακίνητα, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα σε
διαψορετικούς ψορείς για την υλοποίηση του έργου «Αθηναϊκή Ριβιέρα
(Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα)».
Με το προτεινόμενο άρθρο 2 ρυθμίζεται η αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων
κατεδάψισης Και διοικητικής αποβολής για έργα που υψίστανται πριν την έναρξη
ισχύος (9.3.2021) του ν. 4782/2021 (Α’3&) και έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό,
την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα καιτο
υπέδαφος του βυθού της θάλασσας) λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου
ποταμού, χωρίς να υψίσταται απόψαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.
Με το προτεινόμενο άρθρο 3 χορηγείται η δυνατότητα στους κατόχους κατασκευών
κεραιών κινητής τηλεψωνίας να συμπληρώσουν, το αργότερο μέχρι την
31η.10.2022, τις υποβληθείσες εντός των προθεσμιών της παρ. 8 του άρθρου 34 του
ν. 4635/2019 (Α’ 167) αιτήσεις στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας, μετα αναγκαία
δικαιολογητικά.
Με το προτεινόμενο άρθρο 4 αντιμετωπίζεται το ζήτημα των εκκρεμών αιτήσεων
μετάταξης, πολιτικών υπαλλήλων, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Με το προτεινόμενο άρθρο 5 καθιερώνεται η δυνατότητα εκπόνησης
προγραμμάτων νια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω
συστήματος επιταγών (<ινου[ιθΓ») όπως και μέσω άλλης ενίσχυσης στοπλαίσιο της
Δράσης 16706 «Ψηψιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης καιΑνθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Ως προς το προτεινόμενο άρθρσ 1: Παρουσιάζονται έντονα προβλήματα ως προς την
καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα επί του έργου «Αθηναϊκή Ριβιέρα
(Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα)», το οποίο δύναται να
επιψέρει καθυστερήσεις στην υλοποίηση αυτού) θέτοντας την ολοκλήρωσή του εν
αμψιβόλω.
Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 2: Τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση του
κορωνοϊού ςανιΟ-19 σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα που περιόρισαν τη δράση της
Διοίκησης) κατέστησαν αδύνατη προσωρινά ή οδήγησαν στην καθυστέρηση της
νομιμοποίησης/τακτοποίησης των εν λόγω έργων, με αποτέλεσμα να επίκειται η
εκτέλεση των πρωτοκόλλων αυτών, καθώς η αναστολή εκτέλεσης που είχε
χορηγηθεί με το άρθρο 111 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) λήγει στις 31.3.2022. Εχει

ολοκληρωθεί άλλωστε η επεξεργασία της αναμόρψωσης του σχετικού νομοθετικού
πλαισίου που πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα,
προκειμένου εντός του χρόνου της προβλεπόμενης παράτασης να επιλυθεί το
ζήτημα οριστικά.
Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπλήρωσης Και εξέτασης των αιτήσεων
αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεψωνίας, που έχουν ήδη υποβληθεί στην
Ε.Ε.Τ.Τ. σύμψωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 αλλά εκκρεμεί η
αξιολόγησή τους, λόγω ελλείψεων οτα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, που
αψορσύν εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών που δεν κατέστη εψικτό να περατωθούν μέχρι
σήμερα λόγω του όγκου ιων αιτήσεων, αλλά και των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας
της πανδημίας του κορωνοΙού νΙΒ19.
Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 4: Δεδομένης της πανδημίας του κορωνοϊού σονιο
19 και των ιδιαίτερα αυξημένων, λοιπών υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθίσταται αναγκαία, η παράταση της
ολοκλήρωσης της διαδικασίας των εκκρεμών μετατάξεων πολιτικών υπαλλήλων σ’
αυτή.
Ως προς το προτεινόμενο άρθρο 5: Στον Δείκτη Ψηψιακής Οικονομίας και Κοινωνίας
(0Ε51) 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον δείκτη Ψηφιακού
Μετασχηματισμού, η Ελλάδα υπολείπεται των υπολοίπων κρατών μελών της
Ένωσης, στους περισσότερους τομείς που αφορούν ατην ψηψιακή ωριμότητα των
επιχειρήσεων. Σε συνέχεια ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που υλοποιούνται τα
τελευταία χρόνια για την ανατροπή αυτής της εικόνας, μετην προτεινόμενη ρύθμιση
του άρθρου 5, σκοπείται η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας μέσω του εξορθολογισμού των
διαδικασιών, της επέκτασης της παρουσίας τους στην αγορά και της δημιουργίας
πιο ανθεκτικών επιχειρήσεων. Με την εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να μειωθεί το
ψηφιακό χάσμα μεταξύ των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των
αντίστοιχων του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
3.

Ποιους φορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.), την «ΕΤΑΔ ΑΕ», τον
κατασκευαστικό κλάδο, τους χρήστες των έργων που έχουν κατασκευαστεί στον
αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον
πυθμένα και το υπέδαψος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασοας, λίμνης και
κοίτης πλεύσιμου ποταμού, τις υπηρεσίες δόμησης, τους κατόχους κατασκευών
κεραιών κινητής τηλεψωνίας, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες αδειοδότησης και τις
υπηρεσίες δόμησης και έμμεσα όλους τους πολίτες που απολαμβάνουν τις σχετικές
υπηρεσίες, τους υπαλλήλους, οι οποίοι δύνανται να μετατάσσονται στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως
αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της &ης Μαΐου 2003
σχετικά μετον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών καιτων μεσαίων επιχειρήσεων
(1124/36).

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
‘

4.

5.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Ι ]
ΟΧΙ [Χ]
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;
Άρθρο 247 του ν. 4782/2021, άρθρο 39 του ν. 4760/2020 (Α’ 247), άρθρο 50 του ν.
4807/2021 (Α 96), παρ. Ι του άρθρου 143 του ν. 487&/2021 (Α 251).
Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιοτικής
πράξης;
1) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;
.___________

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν ζητήματα για τα
οποία
δεν
υψίσταται
σχετική
νομοθετική
εξουσιοδότηση, ενώ παράλληλα τροποποιούνται
διατάξεις υψιστάμενων τυπικών νόμων.
Οι στόχοι Που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με
αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας.

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

Συναφείς πρακτικές
λάβει υπόψη συναΦείς πρακτικές;
ΝΑΙ
‘Εχετε
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

[ ]

ΟΧΙ

[Χ]

1) σεάλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:
ΙΙ)_σε_όργανα_της_Ε.Ε.:
Ι) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

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

ΓΓΊΠ

Π

ΓΙ

χ.Π

8.

Ποιοι είναι σι στόχοιτης αξιολογούμενης ρύθμισης;

ι) βραχυπροθεσμοι:
·

) μακροπρόθεσμοι:

Η
διευκόλυνση
επιτάχυνση
και
των
διαδικασιών υλσιτοίησης διαφόρων έργων, η
ενίσχυση των ΟΤΑ. και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η ομαλή
ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης
των υψιοτάμενων κατασκευών κεραιών
κινητηςτηλεψωνιας, καθως και η διευκολυνση
του
ψηφιακού
μετασχηματισμού
των
μικρομεσαίων
επιχειρήοεων
μέσω
συστήματος επιταγών (νουε[ιθΓ») για τη
χρηματοδότηση της αγοράς ψηφιακών
Προϊόντων και υπηρεσιών.
Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου σε θέματα
Προστασίας
του
περιβάλλοντος
και
επενδύσεων, η στήριξη επιμέρους τομέων
παραγωγής της εγχώριας οικονομίας, καθώς
και η οικοδόμηση ενός βιώσιμου και
σύγχρονου
ψηφιακού
επιχειρηματικού
συστήματος.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άριρο
Ι

Στόχος
Με το πρστεινόμενο άρθρο ορίζεται η Περιψέρειας Αττικής ως
αναθέτουσα αρχή γιατο έργο <(Αθηναϊκή Ριβιέρα (Παρεμβάσεις
σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα»>, το οποίο
παρουσιάζει διαδημοτικότητα, με στόχο, την επιτάχυνση και

________

2

3

4

5

απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης και ολοκλήρωσή
του, χορηγώντας τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις. Παράλληλα,
θεσπίζεται η υποχρέωση των ψορέων που διατηρούν
δικαιώματα επί των ακινήτων, εντός των οποίων υλοποιείται τΟ
έργο, να απέχουν από ενέργειες παρεμπόδισης, συμβάλλοντας
στην υλοποίησή του.
Με το προτεινόμενο άρθρο δίδεται ο απαραίτητος χρόνος, μέχρι
την 31η.10.2022, για την ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών
νομιμοποίησης/τακτοπσίησης έργων που έχουν κατασκευαστεί
στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, Την παρόχθια ζώνη, το
υδάτινσ στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της
θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης τιλεύσιμου
ποταμού. Η κατεδάψιοη και αποβολή στην παρούσα χρονική
συγκυρία θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα και μη
αναστρέψιμα τετελεσμένα σε πολύ μεγάλο αριθμό ψορέων και
προσώπων (Ιδίως τουριστικές επιχειρήσεις), οι οποίοι
επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους σε έργα που έχουν
κατασκευαστεί στα ανωτέρω σημεία, χωρίς να υψίσταται σχετικά
απόψαση περίπαραχώρησης χρήσης.
Επανακαθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης των υψιστάμενων
δομικών κατασκευών κεραιών κινητής τηλεψωνίας, μέσω της
παράτασης των σχετικών προθεσμιών και της δυνατότητας
συμπλήρωσης των σχετικών αιτήσεων από τους κατόχους, με
εγκρίσεις και δικαιολογητικά από τις αρμόδιες αρχές.
Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται θέματα ολοκλήρωσης
εκκρεμών διαδικασιών μετάταξης πολιτικών υπαλλήλων στη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ώστε να δοθεί ο
απαραίτητος χρόνος, για την πληρέστερη στελέχωσή της.
Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται, στο πλαίσιο του έργου
με τίτλο «Ψηψιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων», της
Δράσης 16706 «Ψηψιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., η δυνατότητα εκπόνησης
προγραμμάτων από την Κοινωνία της Πληροψορίας
Μονοπρόσωπη Α.Ε. για την ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων με σκοπό τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό,
μέσω συστήματος επιταγών (<νουΙιθΓ») για την απόκτηση
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών) μέσω της αξιοποίησης της
: Ηλεκτρονικής Πλατψόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων, στην οποία
υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις τόσο οι επιχειρήσεις που
επιθυμούν τη χορήγηση της επιταγής (νους[ιθΓ») όσο και σι
προμηθευτές των ψηΦιακών προϊόντων και υπηρεσιών που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Προγράμματα.

ΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ ώ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Α Ν ΤΑ ΓΩΝ ΙΣ ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚΕ Σ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
Π ΕΡΙ Β ΑΛ ΛΟ Ν

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ν Η ΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗ ΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΆΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρονου
Μενολύτεση
αποδστιότητα/
οπο-εελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΟΜΙΣΙ-ΙΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υτιηρεσών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜ ΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός Ι ποιοτική ατιοτίμηση:

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

11

ΤΗΣ
Ρ ΥΘ Μ [ΣΗ Σ

Υποδομή /
εξοιτλισμός

Πμοσλήιεις

/

ΚινητιΚότΐτα

Ενι’μέμωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισς
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& Λ[ΙΟΔΩΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΣΣΗΣ

Διαχεριη
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Από τις αξιολοούμενες ρυθμίσεις δεν Προκύπτει Κάποιο κόστος, πλην των ειδικότερων αναψερομένων στις
εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Ο Ε Σ ΜΟ 1,

ΑΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Α Ν ΤΑ Ω Ν ΊΣ Μ ΩΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
Δ Ίλ ΦΑ Ν Ε Ίλ
Αναγνώριση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚ ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΚο, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑ ΠΟΑΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣ ΙΟ ΤΙ Κ ΟΤΗ ΤΑ

/

εντοπ ιο μάς
‘ςινδύ νου

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Δ ΙΑΧ Ε Ι Ρ Ι Η
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

Ι

Σχεδιασμός
απστρσπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

12

Πιλοτική
εφαρμογή
Ανάδειξη καλών
τιρακτικών Κατά

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

την υλοποίηση
της ρύθ4ισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν προκύπτει κάποιος εμψαινόμενος κίνδυνος.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Εκθεση νομιμότητας
Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

24.

Άρθρα 24, 25, 106, 117
25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωοιακά

Π

δίκαιο
(συμπεριλαμόανομέ νου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
Π
Οδηγία
Π
Απά4αση
Π
26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Π

Π

ή συμφωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Διεθνείς συμβάσεις

Ι3

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

απσψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

Π

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

ι
28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ι

Π
Π

Π

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

ΕΝ0ΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροπσποιαύμενων

1

29.

30.

Τροπ0πσίηοη

—

ή

ιιαταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογσύμενης ρύϋμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθοο 2
Αναστ0λή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και
όιοικητικής αποβολής— Τροποποίηση του άρθρου
247 τ0υ ν. 4782/2021
Το άρθρο 247 του ν 4782/2021 (4’ 36) τροποποιείται
ως προς την προθεσμία αναστολής της εκτέλεσης
πρωτοκόλλων κατεδάψιοης και διοικητικής αποβολής
Και διαμορφώνεται ως εξής:
«‘Άρθρο 247
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάψισης Και
διοικητικής αποβολής
Αναστέλλεται μέχρι τις 3110.2022 η εκτέλεση
πρωτοκόλλων κατεδάψισης Και διοικητικής αποβολής
νια έργα Που υφίστανται Πριν Τις 9.3.2021 κάθε
είδους, Που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την
παρολίο, Την όχθη, την παοόχθια ζώνη, Το υδότινο
οτοιχείο,τονπυθιιένα κα.το υπέδο±οςιου βυθούτης
θάλοσσος, λιμνοθάλαοοας, λίμνης και κοίτης
πλεύοιμου ποταμού Χωρίς να υψίσταται απόφαση
παραχώρηοης της Χρήσης αυτών.».

‘Αρθρο 247
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατιδάψιοης Και
δισικητικής αποβολής
Αναστέλλεται
μέχρι Τις
31.3.2022
η
εκτέλεση
πρωτοκόλλων κοτεδάψιοης καί διοικητικής αποβολής νια
έργα που υψίοτονται πριν τις 9.3.2021, κάθε είδους, που
έχουν κατοοκευσστεί στον αιγιαλό, Την παραλία, την όχθη,
την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και
το υπέδαφος Του βυθοό της θάλασσας, λιμνοθάλαοοας,
λίμνης και κοίτης πλεύοιμου ποταμού χωρίς να υψίσταται
απόψαση παραχώρηοης της χρήσης αυτών.

ι

κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξισλσγούμειιης ρύθμισης πσυ προόλέπσυν
Κατάργηση

Καταρ γού μενες διατάξεις
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤ ΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Αογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νάμου του Υπουργείου Εξωτερικών
«Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
(Ο.Α.Ε.Π.) στην Ανώνυμη Εταιρεία ‘Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών
Πιστώσεων’ και κύρωση του Καταστατικού της»

Α.

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με το έργο <ιΑθηνακή Ριβιέρα
1.
(Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα)», το οποίο έχει
ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας
(ν.4799/2021) και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας καθώς και στον ν.4277/2014 όσον αφορά στην οργάνωση
του συστήματος μεταφορών της Αθήνας. Ειδικότερα. μεταξύ άλλων:
α. Ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής ως αναθέτουσα αρχή αρμόδια για τη
λειτουργία και τη συντήρηση του ανωτέρω έργου για το οριζόμενο χρονικό
διάστημα, μετά το πέρας του οποίου, αρμόδιοι για τη συντήρηση και
λειτουργία του έργου αυτού καθίστανται οι φορείς στην αρμοδιότητα των
οποίων εμπίπτουν τα τμήματα του παραλιακού μετώπου της Αττικής επί των
οποίων αυτό υλοποιείται και καθορίζονται οι υποχρεώσεις τους.
β.
Με κ.υ.α.: 1) εγκρίνονται οι μελέτες ανάπλασης του παραλιακού
μετώπου Αττικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, Γι) μπορεί να ρυθμίζονται σι
λεπτομέρειες χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, οι
αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων και κάθε
επιμέρους ζήτημα.
2.
Αναστέλλεται εκ νέου, μέχρι την 3Γ,1Ο.2022 (λήγει την 3Γ.3.2022), η
εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για τις
αναφερόμενες περιπτώσεις έργων που έχουν κατασκευαστεί σε αιγιαλό,
παραλία, όχθη κ.λπ.
3.α. Επιτρέπεται, εντός του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος, η περαιτέρω
συμπλήρωση, με πράξεις, γνώμες, πιστοποιητικά, αποφάσεις, βεβαιώσεις,
εγκρίσεις και λοιπά δικαιολογητικά, των αιτήσεων αδειοδότησης κατασκευών
κεραιών που χρησιμοποιούνται ως μέρος του δικτύου για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό, οι οποίες (αιτήσεις)
έχουν κατατεθεί ή επανυποβληθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής

Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΑΥΑ) μέχρι την 301.4.2022 (άρθρο 34
παρ.8 του ν.4635/2019).
β. Τίθεται η 3Γ.12.2022 (αντί της 31ης122021), ως καταληκτική
ημερομηνία, μετά την οποία η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προβαίνει στην απομάκρυνση κατασκευών κεραιών
που δεν αδειοδοτούνται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
4.
Προβλέπεται η ολοκλήρωση, εντός της οριζόμενης αποκλειστικής
προθεσμίας, των εκκρεμών διαδικασιών μετάταξης στη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 37 παρ.4 του ν.4704/2020), πολιτικών
υπαλλήλων. μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (ι.δ.α.χ) που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Δημοσίου καθώς και σε
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (ν.π.δ.δ., ο.τ.α. κ.λπ.).
5.
Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον ψηφιακά μετασχηματισμό των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα:
α. Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης προγραμμάτων, για την ενίσχυση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω συστήματος επιταγών
(<νουε}ιεε») ή/και μέσω άλλης ενίσχυσης, που υλοποιούνται από την
(<Κοινωνία της Πληροοορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.)> (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), στο
πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων
επιχειρήσεων» του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων», το
οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Ελλάδα 2.0.
β. Καθορίζονται οι δικαιούχοι της ενίσχυσης, οι προβλεπόμενες
προϋποθέσεις και η ακολουθητέα διαδικασία για ιη λήιμη της επιχορήγησης
από την επιλέξιμη επιχείρηση.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των
γ.
επιμέρους προγραμμάτων, των όρων και προϋποθέσεων, της διαδικασίας και
του χρόνου υλοποίησης κάθε προγράμματος, των αρμόδιων για την υλοποίηση
οργάνων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για την εφαρμογή της
ενίσχυσης των προγραμμάτων της μνημονευόμενης δράσης και την ενημέρωση
του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας.

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, επέρχονται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:
1.
Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των
οικείων ο.τ.α. κατά περίπτωση, από τη χρηματοδότηση του έργου για την
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αττικής που περιλαμβάνεται στο
εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και για τη
λειτουργία και τη συντήρηση αυτού. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται
από πραγματικά γεγονότα (κόστος μελετών, έργων, συντήρησης κ.λπ.). Κατά
την πρώτη φάση υλοποίησης του ανωτέρω έργου από την Περιφέρεια Αττικής,
το κόστος ανάπλασης εκτιμάται στο ποσό των 39,5 εκατ. ευρώ, περίπου.
2.
Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού (εθνικό σκέλος ΙΙΔΕ/Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), από την καταβολή ενίσχυσης στις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μέσω συστήματος επιταγών (<νους]ιθτ») ή/
και μέσω άλλης ενίσχυσης, στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων», ιο οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμιμης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 0 συνολικός
προϋπολογισμός του έργου αυτού ανέρχεται στο ποσό των 180 εκατ. ευρώ, το
δε ύψος της τιροαναφερόμενης δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (αριθμός δικαιούχων ΜΜΕ, ύυος ενίσχυσης κ.λπ.).
Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που καλύπτονται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι δημοσιονομικά ουδέτερες σε επίπεδο
Γενικής Κυβέρνησης.

3.

Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων του προϋπολογισμού της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και της Ελληνικής
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε Α.Ε.) κατά περίπτωση. από την είσπραξη
των προβλεπόμενων ποσών, λόγω της δυνατότητας κατάθεσης ή
επανυποβολής, μέχρι την 30η42022 αιτήσεων αδειοδάτησης κατασκευών
κεραιών που χρησιμοποιούνται ως μέρος του δικτύου για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
1013Ε1Α ΑΚΜΑΟΟΙ3
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Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου
«Μετατροπή του Οργανισμού Ασψάλισης Εξαγωγικών Πιοτώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) στην
Ανώνυμη Εταιρεία ‘Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων’ και κύρωση του
Καταστατικού της»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, επέρχονται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων οτα.
1.
κατά περίπτωση, από τη χρηματοδότηση του έργου για την ανάπλαση του παραλιακού
μετώπου της Αττικής που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, καθώς καιγιατη λειτουργία καιτη συντήρηση αυτού. Το ύψοςτης δαπάνης
αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (κόστος μελετών, έργων, συντήρησης κ.λπ.).
Κατά την πρώτη ψάση υλοποίησης του ανωτέρω έργου από την Περιψέρεια Αττικής, το
κόστος ανάπλασης εκτιμάται στο ποσό των 39,5 εκατ. ευρώ, περίπου.
Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού (εθνικό σκέλος ΠΔΕ/Ταμείο Ανάκαμψης και
Ζ.
Ανθεκτικότητας), από την καταβολή ενίσχυσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μέσω
συστήματος επιταγών (<ινου1ιθΓ») ή/και μέσω άλλης ενίσχυσης, στο πλαίσιο του έργου
«Ψηψιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 0 συνολικός προϋπολογισμός του έργου
αυτού ανέρχεται στο ποσό των 180 εκατ. ευρώ, το δε ύψος της προαναψερόμενης δαπάνης
εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός δικαιούχων ΜΜΕ, ύψος ενίσχυσης κ.λπ.).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των λοιπών ψορέων της Γενικής Κυβέρνησης
(οτα. α και β’ βαθμού), κατά περίπτωση. Οι δαπάνες που καλύπτονται από πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε
επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022
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