ΠΡΟΣΘΗΚΗ

—

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

στο σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με τίτλο
«Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα>)

Άρθρο 1
Διεύρυνση ψορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη
των Επιτροπών Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίωνΤροποποίηση άρθρου 118 του ν.
4887/2022

Το τρίτο εδάψιο του άρθρου 118 του ν. 4887/2022 (Α’Ιό) τροποποιείται μετην προσθήκη των Ειδικών
Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕίΠΑ. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιψερειών και το άρθρο 118
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 118
Επιτροπή Αξιολόγηση ς Επενδ υτικών Σχεδίων
Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων συστήνεται, με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε
(5) άτομα. Στην απόψαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, καθώς και οι
αρμοδιότητες και σι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται από τους αρμόδιους ψορείς της παρ. 3 του άρθρου
17, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών
Υπηρεσιών των Περιψερειών, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και του Υπουργείου Εσωτερικών

-

Τομέας Μακεδονίας Θράκη ς,

ή

και από τα μέλη των Μητρώων

Αξιολογητών του άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).
Η Επιτροπή, νια τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της, μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές,
οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Οι εισηγητές μπορεί να προέρχονται από τα Μητρώα Αξιολογητών του
άρθρου 117

ή

από τους ψορείς της παρ. 3 του άρθρου 17.

Η απόψαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου

17,

αναρτάται

Κυβερνήσεως.».

στο

Πρόγραμμα

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

και δεν δημοσιεύεται στην

Εψημερίδα

της

Άρθρο 2
Διεύρυνση ψορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη
των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων-Τροποποίηση άρθρου
123 του ν. 4887/2022

Το τρίτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 123 του ν. 4887/2022 (Α 16) τροποποιείται με την προσθήκη
ψορέων προέλευσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων και η παρ. Ι του
άρθρου 123 διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Συστήνεται, με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή Αξιολόγησης
Τροποποιήσεων Αποψάσεων Υπαγωγής, που αποτελείται από Τρία (3) τουλάχιστον μέλη για την
εξέταση:
α. αιτημάτων τροποποιήσεων αποψάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του
παρόντος, καθώς και στους: ν. 4399/2016 (Α’ 117), ν. 3908/2011 (Α’ 8) και ν. 3299/2004 (Α’ 261),
β. πορισμάτων ελεγκτικών υπηρεσιών, και
γ. επιβολής κυρώσεων σε περίπτωσης παράβασης υποχρεώσεων ψορέων επενδύσεων.
Στην απόψαση σύστασης της Επιτροπής, ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, οι
αρμοδιότητες και σι κανόνες λειτουργίας της.
Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται από όλες τις υπηρεσίες των αρμοδίων ψορέων της
παρ. 3 του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και
των λοιπών Υπηρεσιών των Περιψερειών, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του Υπουργείου Εσωτερικών

-

Τομέας Μακεδονίας Θράκης

ή

και από τα μέλη των

Μητρώων Αξιολογητών του άρθρου 117 (ΕΜΙΛ. και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).
Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της, μπορεί να ορίζει εισηγητές που
προέρχονται από την αρμόδια υπηρεσία.».

Άρθρο 3
Αρμοδιότητα έκδοσης αποψάσεων ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της
παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022— Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4887/2022
Στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο ως προς την
προθεσμία έκδοσης των σχετικών αποψάσεων, προστίθεται νέο τρίτο εδάψιο και η παρ. 2
διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην
απόψαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την
ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόψασης υπαγωγής. Η ολοκλήρωση και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόψασης, από τα
αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή
της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης
στοιχείων,

εψόσον

εξυπηρετούνται

οι

ή

της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών

αρχικοί

σκοποί

Παραγωγικής

λειτουργίας

και

ο

ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με
την πώληση προϊόντων

ή παροχή

υπηρεσιών και με την έκδοση όλων των νομιμοποιητικών αδειών.

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του δευτέρου εδαψίου για την έκδοση της
απόψασης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 17 από
τα οικεία όργανα, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής απόψασης ασκείται από τον αρμόδιο
Υπουργό.».
Άρθρο 4
Παράταση προθεσμίας καταβολής του μετοχικού κεψαλαίου της «Μ ΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του ν.
4872/2021

—

Τροποποίηση Παρ. 7 άρθρου 15 ν. 4872/2021

Η παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 3 της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4872/2021 (Α’247) τροποποιείται
ως προς την προθεσμία καταβολής του μετοχικού κεψαλαίου και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Το αρχικό μετοχικό κεψάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται άπαξ εντός δέκα (10) μηνών από της
δημοσιεύσεως στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος καταστατικού.».

Άρθρο 5
Δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων Επιτελικής Δομής -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 του ν.
4914/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) προστίθεται η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247) ως προς τη δυνατότητα άσκησης
αρμοδιοτήτων Επιτελικής Δομής και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής σύμψωνα με το άρθρο 22 ασκεί και η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης και Εψαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως και η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247).».

—.3-

Άρθρο ό
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού και λοιπών Θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης Προσθήκη περ. γ), δ) και ε) στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν.
-

4914/2022

Στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) προστίθενται περ. γ), δ) και ε), ως εξής:
«γ) Η υπερωριακή απαοχόληοη του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΔΑΜ), πλην των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση», εγκρίνεται με απόψαση του αρμόδιου για Θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης διατάκτη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναψέρονται σαψή

και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την υπερωριακή εργασία. Στην ίδια απόψαση
καθορίζονται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής
απασχόλησής τους, τηρουμένων των ορίων των περ. 2 και 3 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν.
4354/2015 (Α1 176). Η σχετική αποζημίωση δύναται να καταβάλλεται από τη «Μονάδα Οργάνωσης
της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» Ανώνυμη Εταιρεία (ΜΟΔ ΑΕ), με επιχορήγησή
της από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

δ) Οι πιστώσεις για τη μισθοδοσία, την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, τυχόν επιπλέον
ανταμοιβή σε περίπτωση επίτευξης στόχων, το ειδικό επίδομα του άρΘρου 21 του ν. 4469/2017 (Α’
62) και λοιπές παροχές του προσωπικού της περ. γ) εγγράψονται σε ειδικό έργο συλλογικής
απόψασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ε) Οι δαπάνες στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής, λειτουργικών και λοιπών δαπανών της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ εγγράψονται στο ίδιο ειδικό έργο συλλογικής απόψασης του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της περ. δ) και δύναται να
καταβάλλονται από τη ΜΟΔ ΑΕ με επιχορήγησή της από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.>).

Άρθρο 7
Ανέγερση Πολυδύναμου Περιψερειακού Ιατρείου Ραχών

—

1. Σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Στυλίδας, υπό στοιχεία ΛΙ, Α2, Α3

,...

Α24, Α25, το

οποίο

βρίσκεται στον οικισμό της Παραλίας Ραχών της Τοπικής Κοινότητας Ραχών, της Δημοτικής Ενότητας
Εχιναίων του Δήμου Στυλίδας, της Περιψερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιψέρειας Στερεάς
Ελλάδας, όπως εμψαίνεται στο διάγραμμα του Παραρτήματος 1, ισχύουν οι κάτωθι ειδικοί όροι για
την ανέγερση Πολυδύναμου Περιψερειακού ατρείου:
α. Συντελεστής Δόμησης: 1,20.
β. Κάλυψη: 60%.
γ.

Ύψος:

14 μ.

δ. Αρτιότητα κατά κανόνα: 400 τ.μ.
ε. Ελάχιστα όρια προσώπου: 15 μ.
οτ. Οικοδομικό σύστημα: κατά τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ΝΟΚ (ν. 4067/2012, Α’ 79).
ζ. Εξώστες και ανοικτοί ημιυπαίθριοι χώροι: κατά τον ΝΟΚ.
2. Οι οικοδομικές άδειες για την ανέγερση Πολυδύναμου Περιψερειακού Ιατρείου εκδίδονται από
την Υπηρεσία Δόμησης της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.>).
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα>)

Επισπεύδον Υπουργείο:
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Στοιχεία επικοινωνίας:
Γραψείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κα Δάψνη Ελένη Νικολάου, τηλ. επικ. 210 3332180,
Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλο’ο τον Τομέα τους τομείς νομοιέτησης
οτους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ττ3κΙ5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
-

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 χ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗι

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑν

/

Ι

Τομέας νομσθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομσθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέος νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μετοψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η ((Ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

ρθρο Ι και 2: Με τα άρθρα 1 και 2 που είναι Κυρίως νομοτεχνικού χαρακτήρα
αποσαψηνίζεται και αντιμετωπίζεται συγχρόνως Το ζήτημα της προέλευσης των μελών
ων ήδη θεσμοθετημένων Επιτροπών για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων
ου νέου αναπτυξιακού νόμου (ν. 4887/2022, Α’Ιό) και για την αξιολόγηση των
ροποποιήσεων των αποψάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθε’
στους αναπτυξιακούς νόμους.
,ρθρο 3: Την αποσυμψόρηση της Διοίκησης αναψορικά με την αρμοδιότητα για την
ολοκλήρωση των επενδύσεων.
ρθρο 4: Την μη καταβολή μετοχικού κεψαλαίου έως σήμερα στην ανώνυμη εταιρεία
«ΜΕΤΑΒΑΣΗ» του ν. 4872/2021 (Α’ 247).
ρθρο 5: Τη δυνατότητα να ασκεί αρμοδιότητες επιτελικής δομής η Ειδική Υπηρεσία
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247).
\ρθρο 6: Την ανάγκη διασψάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247).
ρθρο 7: Την ανάγκη καθορισμού των όρων δόμησης για την ανέγερση του
Πολυδύναμου Περιψερειακού Ιατρείου Ραχών, σύμψωνα με τον ισχύοντα Νέο
Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ, ν. 4067/2012) και την έκδοση των σχετικών οικοδομικών
αδειών από την Υπηρεσία Δόμησης της ανώνυμης εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
\.Ε.», σύμψωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

‘\ρθρο Ι και 2: Η μη αποσαψήνιση μπορεί να ερμηνευθεί περιοριστικά ως προς το
εύρος των εν δυνάμει ψορέων προέλευσης των μελών των ήδη προβλεπόμενων
Επιτροπών (αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και αξιολόγησης τροποποιήσεων
αποψάσεων υπαγωγής) με αποτέλεσμα να δυσχεραί»εται η εψαρμογή των σχετικών
διατάξεων.
‘\ρθρο 3: Διότι επέρχονται καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των επενδύσεων, λόγω

υπερψόρτωσης της διοίκησης.
‘\ρθρσ 4: Επίκειται η παρέλευση της προθεσμίας της καταβολής του μετοχικού
κεψαλαίου της ως άνω εταιρείας.
‘\ρθρο 5: Συνιστά αδυναμία της Ειδικής Υπηρεσίας του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΣΔΑΜ) να ασκεί καθήκοντα επιτελικής δομής, η άσκηση των οποίων
απαιτείται για την εκτέλεση των συγχρηματοδοτσύμενων προγραμμάτων, όπως είναι

—-

1’

Ι

—

και το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).
‘\ρθρο 6: Εξαιτίας του ειδικού χαρακτήρα της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είνα
ιεσσυσταθε ίσα δομή.
Άρθρο 7: Προκειμένου να καταστεί εψικτή η έκδοση των σχετικών οικοδομικών
αδειών για την ανέγερση Πολυδύναμου Περιψερειακού Ιατρείου από την Υπηρεσία
όμησης της ανώνυμης εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», σύμψωνα με την
κείμενη νομοθεσία περί χρήσεων γης και του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν.
067/2Ο12) απαιτείται ρητή νομοθετική πρόβλεψη. Εξάλλου, ο καθορισμός στον νόμο
συγκεκριμένων όρων δόμησης συμβάλλει αποψασιστικά στην ταχύτερη κα
αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας και την
υλοποίηση του έργου.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

‘ρθρο 1 και 2
Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στους ψορείς υποδοχής των επενδυτικών σχεδίων,
δηλαδή στο σύνολο των υπηρεσιών των αρμοδίων οργάνων της παρ.3 του άρθρου 17
:ου ν.4887/2022, δεδομένου ότι οι επιτροπές αξιολόγησης και τροποποίησης
συγκροτούνται με πρόσωπα που προέρχονται από τις υπηρεσίες αυτές.
‘ρθρο 3
Γη «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του ν. 4872/2021 (Α 247)
ρθρο 4
ην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021
Α’247) και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ρθρο 5
ην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021
Α’247) καιτο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ρθρο ό
ο οικεία Υπουργεία

\ρθρο 7
ους πολίτες της τοπικής κοινωνίας.________

-Ιο

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙΠ
ΟΧΙχΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
‘\ρθρο
‘\ρθρο
‘\ρθρο
‘\ρθρο
‘ρθρο

5.

Ι
3
4
5
ό

και 2 ν. 4887/202 2
Το άρθρο 23 του ν. 4887/2022
Όχι
‘Οχι
Όχι
-

-

-

-

-

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
Η επίλυση των ζητημάτων απαιτεί ρύθμιση με διάταξη
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης :υπικού νόμου.
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ί) με αλλαγή διοικητικής
πρακτική ς
συμπεριλαμβανομένης Δεν υψίσταται δυνατότητα διαψορετικής ερμηνείας της
της δυνατότητας νέας ισχύουσας νομοθεσίας.
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
α ζητήματα, τα οποία επιδιώκουν να επιλύσουν ο
ΙΙΊ) με διάθεση
διατάξεις δεν οψείλονται σε έλλειψη ανθρώπινων κα
περισσότερων
υλικών πόρων. Ειδικά με τα άρθρα Ι και 2 επιδιώκεται να
ανθρώπινων και
αξιοποιηθούν περαιτέρω οι ανθρώπινοι πόροι.
υλικών πόρων;

Συναφείς πρακτικές

ΝΑΙ

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψε[ς πρακτικές;

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ή

ί) σε όργανα Της Ε.Ε.:

ΙΤ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

11)

Π

Οχι

χ

Στόχοι αξιολοούμενης ρύθμισης
7

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

Π

[ΙΤ Π

Γ]Ι
Π

Χ

Π

1Α
ΠΠπ1

Π

Π

8
Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

ι) βραχυπροθεσμοι:

‘ρθρο Ι και 2: Άμεση συγκρότηση των
Επιτροπών Αξιολόγησης και Τροποποιήσεων των
αποψάσεων
υπαγωγής
των
επενδυτικώ
Σχεδίων.
‘ρθρο 3: Η αποσυμψόρηση της Διοίκησης
‘ρθρο 4: Η εμπρόθεσμη καταβολή του μετοχικού
κεψαλαίου της εν λόγω εταιρείας.
ρθρο 5: Η ανάληψη απαραίτητων καθηκόντων
ια την υλοποίηση του σκοπού της.
\ρθρο 6: Η εύρυθμη λειτουργία της Ειδικήι
‘πηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασηι
(ΔΑΜ).
\ρθρο 7: Η ταχύτερη υλοποίηση του έργου της
ανέγερσης του Πολυδύναμου Περιψερειακού
ατρείου Ραχών μέσω της έκδοσης οικοδομικών
αδειών από την Υπηρεσία Δόμησης της
νώνυμης εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
\. Ε. »

\ρθρο Ι και 2: Η ταχύτητα στην υλοποίηση των
επενδύσεων
‘\ρθρο
ΙΙ) μακρσττρόθεσμοι:

3:

Η επιτάχυνση

ολοκλήρωσης τω’

επενδύσεων
ρθρο 4: Η εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω
εταιρείας.
‘\ρθρσ 5: Η υλοποίηση των στόχων του
τρογράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης.
‘ρθρο 6: Η εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω
υπηρεσίας.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

9.

Α-

Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

ΕΚΠΛΙΔΕΊΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόαφα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
σταχας (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

πρόσφατα
σταιχεια

Επεδεωκόμενας
στσχας (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό οιτοφοίνωο γβαθμιος εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργοσίσ στον τομέα Των σσουδών τους εντός ό μηνών νο6 την
έναρξη_αναζήτησης
Αριθμός σιοεοοοιημέοων Πονεπιστημιακών σχολών )ίδΟ υλα)
Αριθμός σνρμετοχών σε νρογρόμροτο Σρευοος, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικό), ονό Πανεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών ουκ έχουν ονοτεθεί από Τον ιδιωτικό
Τομέα, ανά Πανενιστημιοκή / Τεχνολογική Σχολή
Δοπόνη ανό ιρνινητή τριτοβόθριος εκπαίδευσης ανό ΑΕΙ
Ιίοοοστό ενηλίκων (στν σένολο τον ενεργοό σληθυαμοό) νου
σνμρετέχονσ νε πμογρόμματο δια βίου εκποίδενσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΟΔΗΣ

/ Α’ΘΜΙΛ / Β8ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό τινολιρόβηειιν/σόνολο πληθυσροό
Αριθμός ειτόμιιιν που εγυοΤιιλείνονν Το σχολείο πριν την
ολονλήρκιση της β’ βόδίιισς κιιι ο’ βόδριεις εκπειίδευαης / έτος
Αριθμός διο·πολιτιοιιικόιν οχολείκιε ιινά Περιφέρεισ
(ποσοστό μαθητών στο σόνολο Των μαθητών) που ιροιτοόν σε
διοπολιτισμικό σχολείο
Ποσοστό ιι?ώοδιιπών μοδητόιν ντο οόνπλν (των μαθητών)
Κστιινομή ιινό περιφέρειιι
—

Αριθμός ολοήμερων / οπνγενμιινινών οχοδείων κοι ομιθμός
μιιθητόιν Που ηινιτνόν πε ονιό
Μέσιις όρος κοθηγητόιν
Νίέπνς όρνς Η/Υ

/ σόννλο ιιιιδητών

/ σόνολο ιιιιθητών

Αριθμός ιιοθιίτών που επι.ιιρτλοόντοι ανά ορογρόρροτα
εεισχντιεής_εκποίδενσις_/_έτος
Δοπόνι1 ανά μαθητή ανά βαθμίδα (ι\’θρισ, Β’θμιιι)
εκιτειίδενσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ιιραγμοτοννιηθείσες
ονοσκοφές,
κατά
ειποτελέσματα, και αριθμός ει’ρημάτκιν

είδος

κιιι

Χρημιιτνδοτήσεις ονοσκσφιλν, κονα φορέα, και ποσά σοο
διατέθηκαν
Πιστώσεις γιιι ιινοσκιιηιές, που δισνέθιικον πε δφορείες
Α ρ ει ιοτήτ ει ι’

Κήρυξη ιιρχιιιολογικιλν χιλρκιν, ινηιτίι.ιν, πιιροδοσισκών κειι
ιστορικών οινισιιόιν
Προχριινοποιηθε ίσες οπιιλλοτριόισεις και κατιιβληθείνες
ιισοζηριόισεις, γιιι ιικίνι1 τιι ιιρχο ιολορικοέι εν’διιιηιέρονννς
Αοσόνες έργκιν σου έχουν εκτεδτσδνί Πε μνηιτίο κιιι
πμχιιιολογικοός χιλρονς, ειιι δοπάντς έργκιν σον βρίπκιιντοι
νε εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελενδεί σε ίιννσείιι και λοιπά
κτίρια εαι δασόνες έργκιν πον βμίσκννται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλιοθικώο κοτά οοιιιυή μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογο ιιε Το Θέμα, κατά γεκιγραφικό
διαμέρισμα

Για

την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξισπσιήθηκαν
και της ΕΛΣΤΑΤ

σι

βάσεις

δεδσμένων

τσυ

ΟΟΣΑ

‘ι

:.

½ιιι½ί

«

Εϋνική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του εττισπεύδοντος

υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
> Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική:
,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόσφατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
σταχας (3ετια)

Ακαθάριστο εγχώριε πρείάε σε σγερσίες τιμές (δισ.)
Ροθράς ρετσβελής ΑΕΠ σε σταθερές τιρές
ίσεζάγιε τρεχεεσώσ σετσλδσγώτ

(% ΑΕΠ)

ίσοζάχιε γετικής κοβέρσησης (χωρίς τις τράσεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος χεσικής κοβέρτησης (οστά Μάαστριχτ, % ΑΕΙ 1)
Ιρωτεχετές σλεάτσσρσ (ως % ΑΕΠ)
Ετσρρετισρέοσς Δείκτης Τιρώτ Κστστσλωτή

,

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φερελεχικά έσοδα ως σεσεστά τετ ΑΕΠ
Ατσλτχίσ έιρεσης κει έμμεσης φερελεχίσς
Ποσά εεε εισσράττσττσι μέχρι σήμερα σσά τετ φάρο
φάρσες στετς εσείστς σφσρεέτ ει διατάξεις εεε
τεμεσχεδίεε.

ή τετς

Ιίεσά οσε εισσράχδηκστ εσά φερελεχικεάς ελέγχετς
Ιίεσεσεά σράξεισσ δισικηεικεά σρεσδιερισρσύ φάρετ ι(
εσιβελής σρεστίριστ τετ εκερώθηκετ ετ μέρει ι( εσ άχω σσά
εσ δικσστι(ρισ

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΛΣΙΛΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αριθράς εειχειρησισκώτ, κλσδικώτ κει σρεισεσσγχελρετικώτ
σερβάσεωτ (κει εγσσε. εάτ σετήφθη εσ σεχκεεριρέτσ έτος)
κσι σριθράς/εσεεστά εργσζερέτωτ σετ κελύστεττει εσά σττές.
Αριθράς/σσσεστά σ.σ.ε. σαε εττήφθησετ χωρίς ερσεφτγή σε
δισμεσελάβηση
Αριθμάς/τεεεστά σ.σ.ε. εεε εττήφθησετ χωρίς ερεσφεχή σε
διειιτησίσ
Μέσες χράτιις σλεκλήρωσης διαδικασίες μεσσχάβησης

Μέσες χράτες ολοκλήρωσης δισδικσσίσς δισιτησίσς
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (τρεβλεσάρετη στα σχετικά κείρετε αλλά
κσι σρσγρστιεή με τητ έττεισ της εσράτσσης μετά τη σεμβστική
τετς λι(ξη)
Ώρες εμχσσίσς στά ημέρα. εβδεμάδε κει ετά ελάδε σικετεμίσς
Αριθράς εμειβάρετσιτ τσερωριώτ (σετ δηλέιδηκστ) στά
ερχεζάμεσε κσι κλάδο εικστερίσς
στεχηράτσιε
στά
κλάδε
εικττερίσς
κει
Αριδράς
σριθμάς/εσσεστά ετεχηράτωτ σετ σρεεάλεσιιτ θάτετε ή
στσσηρίσ

Εξέλιξη την τελευταια 5ετ(α

Πρόσφατα
στοιχεια

Ετιιδιωκόμενος
στοχας (3ετια)

ΙΙΊΙΙΙ 1111

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Ποσοστό σοεργίος
Ποσοστό μεινροχρόνιει ειοέργων
Ποσοστό σνεργίπς νέε,,ν
Ποσοστό εινεργίσς γοοοικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική σεριφέρεισ
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδοο
Δείκτης ιισααχάλησης / Δείκτης ωρώο εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό Τομέα της οικονομίας Π.χ. μεταποίηση,
κατασκευές κ.λπ.)
Μερική οσασχόληση ως σοσοστό της οονολικής απασχόλησης
(στο σύνολο του πληθοσμού κειι ειδικότερο γιιι οέοος)
Ποσοστό απεισχολουρένων με σύμβειση ορισμένοο χρόνον (στο
σύνολο τον πληθυσμού νειι ειδικότερα γιο νέιιος)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πιειγμιιτικο ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
Ι μισθωτοί Τον ιδιωτικού τομέα, δηιιόσιοι ιιπάλληλοι,
εοειγγελματίες κιιι έμποροι, ειγμάτες) και ανά έτη συνολικής
οσφάλιοης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος εισφολιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα
( μισθωτοί του ιδισιτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες κιιι έμσοριιι, ογρότες) κιιι ειντίστοιχο έσοδει του
ΕΦΚι\
Ηλικίει (πρειγμειτική) σονταξιοδάτησης ανά πληΟυσμιακή υμάδει
νιιι έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνεαξης
Ποσοστό σοντειξιοδυτικής δεισάνης επί τον ΛΕΙΙ
Ποσοστό πριισφυγών σχετικά με την τιοονυμή σύνταξης σον
γίνοντιιι εν μέρει ή ετ άλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΛ
Ποσοστό πληΟυσμοό σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας ή σε κοινωνικά αποκλεισμό
Ποσοστά υλικής στέρησης σε Τέσσερα περισσότερο βεισικά
αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο Του σληθυσμοό σον
σντιμετωπίζοου δοσκολίιι ειντιμετώοισης έκτακτων αναγκών
Γίοσοστό πληθοσμού πι,ο λαμβάνει εοιδόμτιτα και η σντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικά και ανά επίδομα)
Αριθμός πειιδιών σε ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) ποο σιτίζονται από δήμους και
άλλες υπηρεσίες
Ποσοστά πληθοσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγιο κρίσης (π.χ. σεισμάς, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ ειεομο ανά πρόγρειμμα φροντίδας (ίιητμότιιτσς,
δυσκολίες μάθησης κΑπ)

τ’

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών

νί

Εξέλιξη την τελευταία 5ετίιτ

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόιιενος
στοχος (3ετια)

/ εξωτερικών τισθενών ανά έτος

Πιισοστά σαιδικής Ονησιιιόττιτιις
Συνολικές διιπάνες ογείτις κιιτά κεφαλή
Διιπόνες φιιρμόκων κτιτά κεφαλή
φι0μός ιιιορών ανά

1000 κιιτοίκονς

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές οοσηλεοτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ιισθενείς (απόλυτος
αριθμός Και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παριιιονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
οεριστατικει)
Αριθμός ασθενών οοιι νεμιμένοον για Χ μήνες υα εξυπηρετηθούν
(για μη επείγαυσα νοσηλεία, ή για μοννμερή περίθαλψη ή για Την
πριλτη_εξέταση)

Αριθμός νονηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νασηλεοτική οπηρεπίει

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχάληπης ανά ιρύλο
νονολικά
ανά περιιρέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
[Ινσοστό ανεργίας ανά φύλο
σννολικά
ανά περι4ιέρεια
ανά κλάδο οικαναμίας
ανά ηλικιακή αμάδα
Ποσοστό ιιειτνιιπασχολαύμενων ιινά φίιλο
Ποσοστό εργοθοτών ανά φύλο
Ποσιιστά μελών Δ Σ εταιρειιλν ιιοά φύλο
Γίοσοστά μελών Κοιοοβιιυλίαυ, περιφερειακών και δημοτικών
σνμβοκλίων αοέι φύλο

Εξέλιξη την τελευταία 5ετίο

ΜΕΤΛΝΑΣΤΕΥΤΙΚΙ-Ι-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
λιτήραττι ασύλνο
τιπο φάσεων

Ποσοστό ιιοοδοχής

-

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Μέσος χρόνος έκδοσης

ιίεταιαπτεντικές ρσές τινά πύλη ειπόδνο/χώριι ορνέλενσιις/
ηλικισκή ομάδιι/φόλα
ιιοελάσεων
τινά
Αριθμός
απελαυνομένων/ιιινίτι ιιπέλιισης

λιιριι

ορνέλεονις

των

Μονάδες φιλοξενίιις ρετιινιιστιλν (σχέση δοντιμικύνητιις και
οραγιιατικού ιιριθίιοό φιλοξενον1ιένιον)
Περιστατικά κιιι είδος πιιμιι)Γτιτικότητιις τιι’ίι Γιονιιδτι φιλοξενίιις
1/ροφιιιλτ, στο πειδίο ιιοτό Οτι οπάρχννν και στοιχεία σον αφαριινι’ τονς ιολλνδιιποές σον προέρχονται από ιλλλαος δείκτες
(απινσχόλησιγ εκοινίδι εση σιιριιβιιτικάτητιι κλπ.)

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

—

Δικαιοσύνη:
Πρόσφατα

Επιδιωκόμενας

ατοιχεία

ατόχας (3ετία)

Πρόσφατα

Ειτιδιωκόμενος

Εξέλιξη την τελευταία 5ετ(α

Αριθμός δημοσίων υσσλλήλτιν
Αριθμός/ποσοστά σ) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετσκλητών
υπαλλήλων
Απολογία υπαλλήλων στό τμήμα, διεόθονση, γενική διεόθυναη
Ποσοστά οσσλλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΚΝΕΓ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίοιεαοει)
Ανσλογίσ Η/Υ στό θέση εργσσίας
Αριθμός ιοτοσελίδων δημόσιων οιτηρεπιών κσι φορέωο/ σόνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροιρόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο ναδιλς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων. οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων σοο εξοσηρετοόνται από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος ται ανά οοηρεσία
Κόστος σροσωαικοό (δαπάνες μισθοθοσίας και πρόαδετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συοολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπινοό: δαπάνες μονάδων
προαωσικοό ως ποσοοτό της σννολικής δαπάνης ανάυποκργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΑΣΦΑΑΕΙΑ

Εξέλιξη

την τελευταία 5ετία
στοιχεία

στόχος

(3ετία)

Αιαπραχθέοτα αδικήματα, δράπτες αδικημάτων και αναλογία
ανά_δδδ.θδθ_κατοίκους
Αδικήματα Πσινιοοό Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά
γενιγρσφινή_περιοχι(
όιαοραχθέντα αδικήματα ται θειιρούμενοι κις λράοτες αυτών
κιιτά εθνικότηειι, φόλα και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική ααεικόνιση των αδικημάτων καιαξιόπαινων
συμπεριφορών οσο πρσκαλοόν το κοινό αίσθημα
(ανδρωοοκτανίες,_ληστείες,_κλοοές_—διαρμήξεις)
Αδικήματα που αιροροόν στην παρόοομη είσοδο και παραμονή
στη_χώμα
Σοχοότητα εγκλημάτων ανά τόπο εγκλήματος
Ποσοστό τγκληρατικόιν περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σόνολο των εγκλημάτων
Σόνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλτιιι
Αριθμός κατοίκων ανά αοτυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά Ιθδδ κιιτοίκους αναλογία
κατοίκων ανά αστουομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
-

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

ΔΙΙΙΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός ειστρχόρτουιν αστικών, εργατινών ται εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμτνων διοικητικών σεριοκώαεων
Σννολιοός χρόνος που αοαιτείται για την επίλυση αστινών,
εμπορικών, εργατικών. διοιωίτικών και όλλυιν υποδέστι,ιν
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσειον (θιρηνοδικεία,
Πρωτυλικεία, Εφετεία. ‘Αρειος Πόγκς/Σκμβοόλιυ Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεκιν ανά δικαστή (ποινικό, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Πυσαστό δικαατικών αποφάσεων που ακυρώνανται μετά από
έφεση_ή_αναίρεση
Αριθμός υοοθέαεων που τπιλόονται μετα σόστημα τοκ
εξωθικαστικοό σομβιβασμοό
Αξιοαοίηαη ενσλλακτικών μτθόλων επίλοοης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Ετήριξη τκιν στόμνιν που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτοοο πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη λικαιοσόνη
ίίοσοστό ηλεκτρονικής υποβολής λικογράφων
Ποσοστό δικκπεραιοομένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
εκκρεμών (οκ ετήσια και σουολική βάοη εκκρεματήτων)
Ποσοστό νοινικώυ οσοθέσευιν, οκ ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μττατρέψιμτς στ χρήμα
Μέσα κόστος σωιρρονιστικοό συστήματος ανά κρατοόμννο
Αναλογία προσωπικοό φόλαξης (φολάκων) ανά κρατοόρενο

,

,

,

Εξελιξη την τελευταια Ξετια

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενας

στοιχεια

ατοχας (3ετικι)

Ανάτττυη

—

Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφιπα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταίο 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Εττιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΙ!
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και Περιφέρεια
και αντίστοιχσς αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο Και περιφέρεια
και αντίστνιχσς αριθμός αιτασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΙ3ΑΛΛΟΝ

-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μονάδες Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού Που εξυπηρετείται από βισλογικοός
καθαρισμοός
Ιίοσοστό των ακτών που κρίνονται κατόλληλες γιο κολύμβηση
σε σχέση μετα σύνολο των δονάμενων νιι χρησιμοποιηθούν
ακτών
-

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχεινικών ασορριμμάτων που
διατέθηκειν σε άλλες χρήσεις (π.χ. σνακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπιισματοττοίηση)
Ιίοσοστό διστιθέμτνιιν απορμιμμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων Που καταστράφηκαν από Πυρκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό ιιναδσσωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύνολο_κατεστριιμμέυων δασών από πυρκαγιές
Ιίοσοστό προστατευόμενων περισχών σε σχέση με την συνιιλική
έκτιιοη_της_χώρας
Ποσοστό τοκ προϋπολογισμού που διατίθεταιγιτι θέματτι
προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κειτά κειραλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μομφή ενέργειας
Κστεινόλωση ενέργειτις από ιινανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών ειεμίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

—ίο

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίιττωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ Π
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ Π
1) Εάν είναι άμεση,

εξηγήοτε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεοη,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__Π
Οχι__Π

Εξηγήοτε:

12

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

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13

Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π
συστήματος;

Εξηγήοτε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

14.

Άρι9ρο

Στόχος

Ι και 2

Με τα άρθρα Ι και 2 που Είναι Κυρίως νομοτεχνικού χαρακτήρα
τροσδιορίζονται με σαψήνεια σι ψορείς από τους οποίους Θα
επιλέγονται τα μέλη των θεσμοθετημένων Επιτροπών Αξιολόγησης,
καθώς και των Επιτροπών Αξιολόγησης των τροποποιήσεων
αποψάσεων υπαγωγής.

3

Με το άρθρο 3 περιέρχεται η αρμοδιότητα τελικής υπογραψής
αποψάσεων ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, που προβλέποντα
στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4887/2022 στον αρμόδιο
(πουργό, μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Με το άρθρο 4 δίνεται παράταση στην προθεσμία καταβολής του
μετοχικού κεψαλαίου της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του ν. 4872/2021 (Α’ 247).

5

Με το άρθρο 5 δίνεται η δυνατότητα να ασκούνται αρμοδιότητες
Επιτελικής Δομής από την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247).

ό

Με το άρθρο ό επιδιώκεται η ρύθμιση των λειτουργικών θεμάτων της
Ειδικής Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν.
872/2021 (Α’247), με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της.

7

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζονται σι όροι δόμησης για
ην ανέγερση του Πολυδύναμου Περιψερειακού Ιατρείου Ραχών,
τύμψωνα με τον ισχύοντα Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ ν.
067/2θ12) και προβλέπεται η έκδοση των σχετικών οικοδομικών
αδειών από την Υπηρεσία Δόμησης της ανώνυμης εταιρείας
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.». Ειδικότερα, η ρύθμιση αψορά τον
καθορισμό όρων δόμησης εντός οικισμού προϋψιστάμενου του 1923,
με συντελεστή κάλυψης 60%, συντελεστή δόμησης 1,2, τηρουμένων
:ων λοιπών οικοδομικών συντελεστών του Νέου Οικοδομικού
Κανονισμού (ΝΟΚ) και λαμβάνοντας υπόψη ότι υψιστάμενα κτίρια
τριν τη θέσπιση των ανωτέρω όρων δόμησης θεωρούνται νομίμως
υψιστάμενα ως προς το εμβαδό, τη θέση και τη χρήση. Περαιτέρω,
‘ια την έκδοση των οικοδομικών αδειών από την Υπηρεσία Δόμησης
:ης ανώνυμης εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», εψαρμόζονται

ι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο Ι του ττδ. 5/2Ο18 (Α
114) περί χρήσεων γης, ώστε στο συγκεκριμένο οικόπεδο να
τροβλέπεται η χρήση γης για υποδομές υγείας.

ί;:;
ΕΝΟΤΗΤΑ Β:’Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάνματος

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άριρο 75 παρ. Ι
«

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του

15.

ή 2 του Συντάγματος)

Υπουργείου

»

ιι

Συνοπτική ανάλυση των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης

Με τις διατάξεις του υιτόη νομοσχεδίου

(ή τροπολογίας στο σχέδιο νόμου)

ρυθμίζονται θέματα

αρμοδιότητας του Υπουργείου

16

Οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και επί του
προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων ψορέα/ων

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Επίτου Κρατικού Προϋπολογισμού

Επί του Προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων

Αθήνα

20....

0/ Η Γενικ.... Διευθυντ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάνματος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του

17.

«

»
»

Υπουργείου

Οικονομικά αποτελέσματα

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου

(ή της ιτροτεινόμενης τροπολογίας)

προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Αθήνα
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

20....

ΞΕΙΙ!ΞΞ
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξισλσγούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
απσδστικότητιι /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

-

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριστ κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑ Ν Ε ΙΔ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ ΡΕ Η
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Εντι μέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ούθιιιοπ
Άλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτει κάποιο κόστος

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒάΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Ανιιγνώριση

Α ϊ Ο ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙ ΝΩΝ Ι Κ ΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

/

εντσπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

‘Αλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανόδειξη κσλιιν
προκτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διοδικασιών
διοχεΙρισης
κινδύνων
‘Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.

Γνώμες

ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

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

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:’Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Π

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της Ι7ης
Ιουνίου 2014, για την ,κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχυσεων ως συμβατων με την εσωτερικη αγορα κατ’
εψαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
\ειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

ή

συμψωνιών

Συνα4ής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναιέρατε)

,
28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαΙκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

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

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο)ιοώμενης ρύιμισης

Υφιστάμενες διατάξεις
Ν. 488 7/2022

Άρθρο Ι
Διεύρυνση ψορέων από τους οποίους
δύνανται να προέρχονται τα μέλη
των Επιτροπών Αξιολόησης των
επενδυτικών σχεδίων-Τροποποίηση
άρθρου 118 του ν. 4887/2022

Άρθρο 118
Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών

σ άρθρο 118 του ν.4887/2022 (Α’Ιό)

Σχεδίων

ροττοποιείται με την προσθήκη στο

ρίτο εδάψιο

των Ειδικών Υπηρεσιών

ιαχείρισης

του

Ε.Σ.Π.Α.

των

Ίεριψερειακών Δισικήσεων, των λοιπών
‘ιτηρεσιών των Περιψερειών και το
ιρθρσ 118 διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 118

Για την αξιολόγηση των επενδυτικών
χεδίων συστήνεται, με απόψαση του
που ργο ύ Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Επιτροπή

Αξιολόγησης

Επενδυτικώ

:χεδίων, που αποτελείται από τρία (3)
έως πέντε (5) άτομα. Στην απόψαση

Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών
Σχεδίων

ρί.ζονται η

σύνθεοη

Επιλογής των μελών,

Για την αξιολόγηση των επενδυτικών
3χεδίων συστήνεται, με απόφαση του

και ο τρόπος
καθώς

και ο

αρμοδιότητες και σι Κανόνες λειτουργίας
:ης Επιτροπής.

‘πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Επιτροπή

Αξισλόγησης

Επενδυτικών
Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να

χεδίων, που αποτελείται από τρία (3)
προέρχονται από τους αρμόδιους ψορείς
έως πέντε (5) άτομα. Στην απόψαση
:ης
ορίζονται η σύνθεση

και ο τρόποι

επιλογής των μελών,

καθώς και ο

παρ.

3

του

άρθρου

17,

συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιώ

αρμοδιότητες και οι Κανόνες λειτουργίαςτου
ης Επιτροπής.

Υπουργείου

Επενδύσεων

α μέλη της Επιτροπής δύναται ναΕσωτερικών
τροέρχονται από τους αρμόδιους ψορείςΘράκης,
ης

παρ.

του

3

των

και

του

κα

Υπουργείου

Τομέας

Μακεδονίας

ή και από τα μέλη των Μητρώω

17, \ξιολογητών του άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α.

άρθρου

συμπεριλαμβανομένων

Ανάπτυξης

Ειδικών και Μ ητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).

‘πηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. των
Περιψερειακών Διοικήσεων, των λοιπώνΗ Επιτροπή, για τη διευκόλυνση κα
‘πηρεσιών των Περιφερειών, καθώς καιεπιτάχυνση του έργου της, μπορεί να1
:ων

Υπηρεσιών

του

Υπουργείουορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν

\νάπτυξης και Επενδύσεων
(πουργείου

Εσωτερικών

Μακεδονίας Θράκης,

ή

και τουείναι μέλη της. Οι εισηγητές μπορεί νς

-

Τομέας τροέρχονται

από

τα

και από τα μέλη ξιολογητών του άρθρου 117

Μητρώα

ή από τους

:ων Μητρώων Αξισλογητών του άρθρουψορείς της παρ. 3 του άρθρου 17.
117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών
Ελεγκτών).

Η

απόψαση

συγκρότησης

κάθε

Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση κα Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια
επιτάχυνση του έργου της, μπορεί ναόργανα της παρ. 3 του άρθρου 17,
ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεναναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΛΥΓΕΙΑ»
είναι μέλη της. Οι εισηγητές μπορεί νακαι δεν δημοσιεύεται στην Εψημερίδα
τροέρχονται

από

Μητρώα ης Κυβερνήσεως.

τα

ξιολογητών του άρθρου 117

ή από τους

ψορείς της παρ. 3 του άρθρου 17.
Η

απόψαση

συγκρότησης

κάθε

Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια
όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17,
αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και δεν δημοσιεύεται στην Εψημερίδα
ης Κυβερνήσεως.».
Άρθρο 2
Διεύρυνση ψορέων από τους οποίους
δύνανται να προέρχονται τα μέλη
των Επιτροπών Αξιολόγησης

Άρθρο 123

Τροποποιήσεων των επενδυτικών

Επιτροπή Αξιολόγησης Τροποποιήσεων
Αποψάσεων Υπαγωγής

-

33

σχεδίων-Τροποποίηση άρθρου 123 του
1.

ν. 4887/2022

Συστήνεται,

με

απόψαση

του

(πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Η

1 του

παρ.

άρθρου

123 του

1Τ0π Αξιολόγησης Τροποποιήσεω

887/2022 (Α 16) τροποποιεί. ται με την
τροσθήκη στο τρίτο εδάψιο ψορέων
τροέλευσης

μελών

των

Ε Π ιτροπων

ποψάσεων Υπαγωγής, που αποτελείτα
από τρία (3) τουλάχιστον μέλη για τη

εξέταση:

ξιολόγησης Τροποποιήσεων και η παρ.
αιτημάτων
τροποποιήσεω
Ι του άρθρου 123 του ν. 4887/2022 (Α’
αποψάσεων υπαγωγής επενδυτικώ
16) διαμορψώνεται ως εξής:
σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος,
«1. Συστήνεται, με απόψ αση του
καθώς και στους: ν. 4399/2016 (Α 117),
(πουργού Ανάπτυξης και Επενδ’υ σεων,Ι
ν. 3908/2011 (Α’ 8) και ν. 3299/2004 (Α
Επιτροπή Αξιολόγησης ροποπο ιη σεων
261),
ποψάσεων Υπαγωγής, που αποτελείτα
.

--

από τρία (3) τουλάχιστον μέλη για την
3. πορισμάτων ελεγκτικών υπηρεσιών,

εξέταση:
α.

αιτημάτων

αποψάσεων

τροποποιήσεων

υπαγωγής

επενδυτικών

σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος,
καθώς και στους: ν. 4399/2016 (Α’ 117), ν.
3908/2011 (Α’ 8) και ν. 3299/2004 (Α’ 261),
β. πορισμάτων ελεγκτικών υπηρεσιών,

ιαι

γ.

επιβολής

κυρώσεων

σε

ερίπτωσης παράβασης υποχρεώσεω
ορέων επενδύσεων.

Στην

απόψαση

3ύστασης της Επιτροπής, ορίζονται η
3ύνθεση και ο τρόπος επιλογής των
ιελών, οι αρμοδιότητες και οι κανόνες
ειτουργίας της.

και
γ. επιβολής κυρώσεων σε περίπτωσης
ταράβασης

υποχρεώσεων

ψορέων

Στην απόψαση σύστασης της Επιτροπής,
η

Επιτροπής δύναται να

Εροέρχονται από όλες τις υπηρεσίες τω

επενδύσεων.

ορίζονται

α μέλη της

σύνθεση

και ο τρόπος

επιλογής των μελών, οι αρμοδιότητες

ιρμοδίωνψορέωντηςπαρ. 3του άρθρου
17, συμπεριλαμβανομένων όλων των
ιπηρεσιών των ανωτέρω ψορέων.

και οι Κανόνες λειτουργίας της.
Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να
ιροέρχονται από όλες τις υπηρεσίες των
αρμοδίων

ψορέων της παρ.

3

του

άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων των
Ειδικών

Υπηρεσιών

Διαχείρισης

Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση κα
Επιτάχυνση του έργου της, μπορεί νς
ορίζει εισηγητές που προέρχονται από
:ην αρμόδια υπηρεσία.

του
2.

Η

απόψαση

συγκρότησης

κάθε

Ε.Σ.Π.Α. των Περιψερειακών Δισ ικήσεων, Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδιι
ων

λοιπών

Υπηρεσιών

των όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17,

Περιψερειών, καθώς και των Υπηρεσιών αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΛΥΓΕΙΑ»
:ου

Υπουργείου

Επενδύσεων
Εσωτερικών
Ξράκης

ή

και
-

Ανάπτυξης
του

Τομέας

κα και δεν δημοσιεύεται στην Εψημερίδι

Υπουργείου :ης Κυβερνήσεως.
Μακεδονίας

και από τα μέλη των Μητρώων 3. Για τις αποζημιώσεις των μελών των

\ξιολογητών του άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α. Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποπο ιήσεω
και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).

ποψάσεων

Υπαγωγής

ισχύου

Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση κα αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 124
επιτάχυνση του έργου της, μπορεί να ια τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισηι
ορίζει εισηγητές που προέρχονται από Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών.
:ην αρμόδια υπηρεσία».

Άρθρο 3
‘Εκδοση αποψάσεων ολοκλήρωσης
επενδυτικών σχεδίων των Περ. β) και γ)
της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
4887/2022 και από τον αρμόδιο
Υπουργό

—

Τροποποίηση παρ. 2 του

άρθρου 23 του ν. 4887/2022
Ι παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4887/2022
Α’

16) τροποποιείται ως προς την 2. Το επενδυτικό
σχέδιο ολοκληρώνετα

φοθεσμία έκδοσης των αποψάσεων κα
μ.ε την υλοποίηση του ψυσικού κα
ϋς προς την προσθήκη νέου τρίτου
οικονομικού αντικειμένου και την έναρξη
εδαψίου και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως
ης
παραγωγικής λειτουργίας της
εξής:
επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην
2. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνετα

απόψαση

υπαγωγής

προθεσμίας,

η

με την υλοποίηση του ψυσικού κα

οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία

οικονομικού

την

(3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσηι

έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της

:ης περίληψης της απόψασης υπαγωγής

αντικειμένου

και

επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην
απόψαση

υπαγωγής

προθεσμίας,

η

Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγική
λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείτα

οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα Τρία με
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την έκδοση σχετικής απόψασης, απέ

(3)

έτη

από

6ημοσίευσης

την

της

ημερομηνία :α αρμόδια όργανα της παρ. 3 του

περίληψης

της άρθρου 17, εντός προθεσμίας σαράντ

απόφασης υπαγωγής. Η ολοκλήρωση (40) ημερών από την υποβολή της
και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης

επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση ή

της

ημερομηνίας

υποβολής

σχετικής απόψασης, από τα αρμόδια συ μπληρωματικών στοιχείων,
όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός εξυπηρετούνται
τροθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ταραγωγικής

οι

:ης

ή

επένδυσης

της

ημερομηνίας επένδυσης

αρχικοί

λειτουργίας

υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου ολοκληρωμένος

εφόσον
σκοπο’
και

χαρακτήρας

και

ο

της

τεκμηριώνεται

η

υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, ιειτουργία της μονάδας, ιδίως με την
εψόσον

εξυπηρετούνται

οι

αρχικο’ τώληση προϊόντων

σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο και

την

έκδοση

υπηρεσιών

όλων

τω

της ιομιμοποιητικών αδειών.

ολοκληρωμένος

χαρακτήρας

επένδυσης

τεκμηριώνεται

και

με

ή παροχή

η

ιειτουργία της μονάδας, ιδίως με την
τώληση προϊόντων
και

με

την

ή παροχή υπηρεσιών

έκδοση

όλων

των

/ομιμοποιητικών αδειών.
ε περίπτωση άπρακτης παρόδου τηι
τροβλεπόμενης οτο δεύτερο εδάψι
τροθεσμίας
απόψασης

για

την

έκδοση

ολοκλήρωσης

τηι
τω

επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και
:ης παρ. 3 του άρθρου 17 από τα οικείο
όργανα, η αρμοδιότητα έκδοσης τηι

σχετικής απόφασης ασκείται από το
αρμόδιο Υπουργό.».
Άρθρο 5
Δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων
Επιτελικής Δομής -Τροποποίηση Παρ. 2
άρθρου 23 του ν. 49 14/2022
2.

Αρμοδιότητες

Επιτελικής

Δομής

Ξτην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.σύμψωνα με το άρθρο 22 ασκεί και η
914/2022 (Α’ 61) προστίθεται η Ειδικ151
Υπηρεσία
Διαχείρισης
κα
‘πηρεσία
Δίκαιης
Αναπτυξιακής

-3

Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 Εψαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Α’247)

ως

άσκησης

προς

την

δυνατότητς

αρμοδιοτήτων

Επιτελικής

ομής και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως
εξής:
«2.

Αρμοδιότητες

Επιτελικής

Δομής

σύμψωνα με το άρθρο 22 ασκεί και η
Ειδική

Υπηρεσία

Εψαρμογής

Διαχείρισης

του

κα

Υπουργείου

Εσωτερικών, όπως και η Ειδική Υπηρεσία
ίκαιης

Αναπτυξιακής

Μετάβασης

(ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247).».

Άρθρο ό
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού και
λοιπών Θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

-

Προσθήκη περ. γ), δ) και ε) ατην παρ. 5
του άρθρου 33 του ν. 4914/2022
Στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν
914/2022 (Α’ 61) προστίθενται περ. γ),
δ) και ε), ως εξής:
«γ)

Η

5. α) Η υπερωριακη απαοχοληση του

υπερωριακή

απασχόληση του τροσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας
τροσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχειρισης
και
Εψαρμογης
του
Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης
1πουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠ ΕΣ)
πλην των
(ΔΑΜ),
στελεχών της
ιαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος του
«Δίκαιη

Αναπτυξιακή

δεν

απασχολείται
από

σε
το

έργα
ΕΣΠ.

εγκρίνεται με απόψαση του αρμόδιου
εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου
Αναπτυξιακης
Μετάβασης διατάκτη του Υπουργείουοργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης κα
‘ια

θεματα

Δικαιης

\νάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποίαΕπενδύσεων στην οποία αναψέροντα
αναψέρονται σαψή και συγκεκριμένα
σαψη και συγκεκριμενα στοιχεια που
στοιχεια
που
δικαιολογουν
την
δικαιολογούν την υπερωριακή εργασία.
υπερωριακή
εργασία.
Στην
απόψαση καθορίζονται ο αριθμός τωνΣτην απόψαση αυτήν καθορίζονται σ
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και ο
αριθμος των υπαλληλων, το χρονικο
ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους,
:ηρουμένων των ορίων των περ. 2 και 3διάστημα και οι ώρες υπερωριακής
:ης παρ. Α του άρθρου

20 του ν.απασχόλησής τους, τηρουμένων τω’
354/2015 (Α 176), ενώ η σΧετικ0ρ
των περ. 2 και 3 της παρ. Α του
αποζημίωση δύναται να καταβάλλετα

ιπό την «Μονάδα Οργάνωσης τηςάρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α 176) κα
των
ιαχείρισης
να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ
Ίρογραμμάτων» Ανώνυμη Εταιρείο
\Ε, με επιχορήγησή της από το
ΜΟΔ ΑΕ), με επιχορηγηση της απο το
τουσυγχρηματοδοτούμενο
σκέλος
του
σκέλος
υγχρηματοδοτσύμενο
Ίρογράμματσς Δημοσίων Επενδύσεωνπρογράμματος Δημοσίων Επενδύσεω
Υπουργείου
Ανάπτυξης
κα
ου
:ου
Υπουργειου
Αναπτυξης
κα
Επενδυσεων.
Επενδύσεων.
5) Οι πιστώσεις για τη μισθοδοσία, την
υπερωριακής
αποζημίωση
επιπλέονβ) Οι πιστώσεις για τη μισθοδοσία, την
τυχόν
απασχόλησης,
ανταμοιβή σε περίπτωση επίτευξηαποζημίωση
υπερωριακής
στόχων, το ειδικό επίδομα του άρθρου
απασχολησης,
επιπλεον
τυχον
21 του ν. 4469/2017 (Α 62) και λοιπές
ταροχές του προσωπικού της Περ. γ)ανταμοιβή σε περίπτωση επίτευξης
εγγράψονται σε ειδικό έργο συλλογικήςστόχων, το ειδικό επίδομα του άρθρου
απόψασηςτου Προγράμματος Δημοσίων21 του ν. 4469/2017
(Α’ 62) και λοιπέ
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
ταροχές του προσωπικού της Περ. α)
και Επενδυσεων.
εγγράψονται σε ειδικό έργο συλλογικής
ε) Οι δαπάνες στέγασης, υλικοτεχνικής
απόψασης του Προγράμματος Δημοσίων
υπσδομης, λειτουργικων και λοιπων
δαπανών της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξη
εγγράψονται στο ίδιο ειδικό έργο1 Επενδύσεων.
συλλογικής
απόψασης
του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Υπουργείου
Ανάπτυξης
:ου
κα
Επενδύσεων της περ. 5) και δύναται να
καταβάλλονται από τη ΜΟΔ ΑΕ με
της
από
το
επιχορήγησή
συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος
του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Υπουργείου
Ανάπτυξης
κα
ου
Επενδύσεων.)>.
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Αριθμ. 218/24! 2022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις
αναπτυξιακού χαρακτήρα»

Α.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις προ βλέπονται τα ακόλουθα:

Ι. Διευρύνονται οι φορείς από τους οποίους επιλέγονται τα μέλη των
θεσμοθετημένων Επιτροπών Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του ν.
4887/2022 καθώς και των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων
Αποφάσεων Υπαγωγής.
2. Επεκτείνεται η προθεσμία (από 40 σε 60 ημέρες) για την έκδοση της
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών
σχεδίων του ν. 4887/2022.
3. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής από το Ελληνικό Δημόσιο του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του ν. 4872/202 1.
4. Συμπεριλαμβάνεται στις Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν αρμοδιότητες
Επιτελικής Δομής και η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΔΑΜ) του ν. 4872/2021.
5. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις δαπάνες αμοιβής υπερωριακής
απασχόλησης και λοιπών λειτουργικών αναγκών της Ειδικής Υπηρεσίας
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
6. Τίθενται οι ειδικοί όροι για την ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού
Ιατρείου σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Στυλίδας, το οποίο βρίσκεται στον
οικισμό της Παραλίας Ραχών της Τοπικής Κοινότητας Ραχών, της Δημοτικής
Ενότητας Εχιναίων του Δήμου Στυλίδας, της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται, επί του Κρατικού
προϋπολογισμού, δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπολογισθεί καθώς εξαρτάται

απο πραγματικα γεγονοτα. Η εν λογω δαπανη υα μαρνει το Ιίρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
δύναται να καταβληθεί από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. με επιχορήγησή της από το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
101311Α ΑΚΜΑί3Ο
30.082022 15:49

Ιουλία Γ. Αρμάγου

_μ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις
αναπτυξιακού χαρακτήρα»
Από Τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται, σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπολογισθεί καθώς εξαρτάται
από Πραγματικά γεγονότα. Η εν λόγω δαπάνη Θα βαρύνει το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
δύναται να καταβληθεί από τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. με επιχορήγησή της από το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπιστεί από Τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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