ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
-

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Αναπτυξιακός Νόμος

—

Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

Προτεινόμενη Διάταξη

airetos.gr
Άρθρο Μόνο
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Τροποποίηση της παρ. Ι του
άρθρου 4 του ν. 4258/2014
—

1. Στην Περ. 7 της Παρ. Ι του άρθρου 4 του ν. 4258/2014 (Α’94) προστίθεται εξαίρεση από την
υποχρέωση οριοθέτησης των υδατορεμάτων για τις δομές της Παρ. 4 του άρθρου 8 και του
άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α 51) και η περ. 7 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1.7. Για έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας, για την
κατασκευή δομών της

παρ.

4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α 51) και τα

συνοδά αυτών έργα όπως, ενδεικτικά, οδοί πρόσβασης,
διάθεσης λυμάτων, καθώς και έργα

ή

εγκαταστάσεις

επεξεργασίας και

δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση

αντιμετώπιση ψυσικών καταστροψών κατά τις διατάξεις της Παρ. 2 του άρθρου Ι του ν.
4014/2011.»
2. Για τα έργα και τις δραστηριότητες του πεδίου εψαρμογής της υπ’ αρ. 170613/2013 (Β’ 2505)
κοινής υπουργικής απόψασης, που κατατάσσονται στην υποομάδα «‘Εργα οδοποιίας)> της Ιης
ομάδας «‘Εργα χερσαίων και εναέριων μεταψορών» του Παραρτήματος Ι της υπουργικής
απόψασης 1958/2012 (Β’ 21), τα οποία αποτελούν συνοδά έργα εγκατάστασης δομών της παρ.
4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, αρμόδια για την υπαγωγή σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου. Όπου στην ως άνω, υπ’ αρ. 170613/2013 κοινή υπουργική απόψαση αναψέρεται η
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ,ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιψέρειας, σε
Θέματα έργων και δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαψίου, νοείται εψεξής η Τεχνική
Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάοτευσης και Ασύλου.

3. Πράξεις παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’
και β’ βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και
λειτουργούν δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, που έχουν
λήξει

ή

Θα λήξουν, παρατείνονται αυτοδικαίως έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
στο σχέδιο νόμου
Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
του
με τίτλο
«Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»
—

—

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Στοιχεία επικοινωνίας: Ιδιαίτερο Γραψείο Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, οδός Λ.
Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 182 33,
τηλ. επικοινωνίας: 213 212 8410, πιΊΙ: ιίπί5θΓ@υί8Γίοπ.8ον.8

Ν

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

/

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ
1

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

‘

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

__________
_________

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με την αξισλογούμενη ρύθμιση ρυθμίζονται ζητήματα που άπτονται της
κατασκευής δομών υποδοχής, ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων
άσυλο (άρθρα 8 και 10 του ν. 4375/2016 Α 51) ανά την επικράτεια. Η κατασκευή
των παραπάνω δομών είναι κομβικής σημασίας για την αντιμετώπιση και τη
διαχείριση του μεταναοτευτικού ζητήματος. Επιπρόσθετα με την παρ. 3 της
αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση της ισχύος κάθε
είδους παραχώρησης της χρήσης ακινήτων κυριότητας του Δημοσίου, οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου στα οποία έχουν εγκαταοταθεί και λειτουργούν δομές της παρ. 4 του
άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ν. 4375/2016, που έχουν λήξει ή Θα λήξουν, έως
την 31η Δεκεμβρίου 2022.
-

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Με τις παρ. Ι και 2 της αξιολογούμενης ρύθμισης Θεσπίζονται διατάξεις επιτάχυνσης
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την
κατασκευή των παραπάνω δομών καθώς η ψύση του μεταναστευτικού
προσψυγικού ζητήματος, ως απρόβλεπτη, απαιτεί ταχύτητα στην εψαρμογή της
εθνικής πολιτικής. Η κατασκευή των δομών υποδοχής, ταυτοποίησης και
προσωρινής ψιλοξενίας αιτούντων άσυλο συνιστά βασικό εργαλείο εψαρμογής της
μεταναοτευτικού
κρατικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του προσψυγικού
ασψάλειας. Η
εθνικής
και
δημόσιας
τάξης
ζητήματος το οποίο εγείρει και ζητήματα
αντιμετώπισή του δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηρισθεί ως τοπική
υπόθεση και η διαχείρισή του να ασκείται από περιψερειακά όργανα. Αντίθετα, η
άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας συνιστά αποστολή του Κράτους για την
αντιμετώπιση του προσψυγικού μεταναστευτικού ζητήματος πρέπει οι μέθοδοι και
τα μέσα να επιλέγονται και να εψαρμόζονται από τα κεντρικά όργανα του Κράτους,
στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδιασμού. Με την παρ. 3 επιδιώκεται η διασψάλιση
της εξακολούθησης της λειτουργίας, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, των
υψιστάμενων δομών υποδοχής, ταυτοποίησης και προσωρινής ψιλοξενίας
αιτούντων άσυλο σε ακίνητα κυριότητας του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η
χρήση των οποίων έχει παραχωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την εγκατάσταση
των παραπάνω δομών και η διάρκειά τους έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει έως την
ως άνω ημερομηνία.
-

-

-

3.

Ποιους ψορείς

ή ιτληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, το Δημόσιο, τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου και τους αιτούντες άσυλο.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωττιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΟΧΙ Χ
ΝΑΙ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

ι) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ι) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση
περισσοτερων
ανθρωπινων και
υλικων πορων;
,

,

,

,

Τα ζητήματα της αξιολογούμενης ρύθμισης μπορούν να
ρυθμιστούν μόνο με διάταξη νόμου και δεν μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο προεδρικού διατάγματος,
υπουργικής απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με
αλλαγή διοικητικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρυθμιση δεν ειναι δυνατο να αντιμετωπιστουν με
διαθεση περισσοτερων ανθρωπινων και υλικων
πορων.

_

Χ

8.

Ποιοι Είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Η επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότηΞΞ
έργων και δραστηριοτήτων που απαιτούνται
για την κατασκευή των δομών υποδοχής,
ταυτοποίησης και προσωρινής ψιλοξενίας
αιτούντων άσυλο ή ανιθαγενών Τρίτων χωρών.
Ομοίως.

1) βραχυπρόθεσμοι:

ΙΙ) μακροπρόθεσμσι:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξισλογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρϋρο

Στόχος
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προσδίδεται ευελιξία στη
διαδικασία αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων που
απαιτούνται για την κατασκευή των δομών υποδοχής,
ταυτοποίησης και προσωρινής ψιλοξενίας αιτούντων άσυλο
ώστε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να δρα με την
απαιτούμενη ταχύτητα, η οποία επιβάλλεται από τη ψύση του
απρόβλεπτο υ που διέπει το μεταναστε υτικό/προσψυγικό
ζήτημα. Η κατασκευή των δομών υποδοχής, ταυτοποίησης και
προσωρινής ψιλσξενίας παρανόμως ε ισερχομένων πολιτών
Τρίτων χώρων συνιστά βασικό εργαλείο εψαρμογής της
κρατικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του ττροσψυγικού
μεταναστευτικού ζητήματος, το οποίο εγείρει και ζητήματα
δημόσιας τάξης και εθνικής ασψάλειας, συνδέεται δε με τον
ρόλο της χώρας μας ως πύλης εισόδου της ΕυρωπαΙκής’Ενωσης
και άρα με τις διεθνείς της σχέσεις. Περαιτέρω επιδιώκεται, για
λόγους εττιτακτικού δημοσίου συμψέροντος και Προκειμένου
να καταστεί δυνατή εντός αυτού του χρονικού διαστήματος η
εύρεση άλλων ετιαρκών εναλλακτικών επιλογών, η διασφάλιση
-

της εξακολούθησης της λειτουργίας, έως την 31η Δεκεμβρίου
2022, των υψιοτάμενων δομών υποδοχής, ταυτοποίησης και
προσωρινής ψιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε ακίνητα
κυριότητας του Δημοσίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, η χρήση των οποίων έχει
παραχωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την εγκατάσταση των
παραπάνω δομών και η διάρκειά τους έχει λήξει ή πρόκειται να
λήξει έως την ως άνω ημερομηνία.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογού μενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρονου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτων

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημενη αξιοπιστία
/ διαφεινειει θεσμων
Βε? τιωμενη
διαχειριση κινδυνων

Άλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Χ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
Κινητικότητα
Ενη μέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

λλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

[ΙΛΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓίΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
οττι νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αττοτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθ μισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διοχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποιτοιούμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμ ισης
1. Στην περ. 7 της παρ. Ι του άρθρου
4 του ν, 4258/2014 (Α94)
προστίθεται εξαίρεση από την
υποχρέωση οριοθέτησης των
υδατορεμάτων για τις δομές της
παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου
10 του ν. 4375/2016 (Α 51) και η
περ. 7 τροποποιείται ως ακολούθως:

—

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις
Άρθρο 4 ν. 4258/20 14

Εξαιρέσεις από την Οριοθέτηση
1. Δεν απαιτείται οριοθέτηση των
υδατορεμάτων:
1.1. Για την εκτέλεση των πάσης
φύσεως εργασιών άρσης προσχώσεων,
εξαιρουμένων των αμμοληψιών,
καθαρισμού κοίτης, συντήρησης και
αποκατάστασης, καθώς και επισκευής
υψ ισταμένων αντιπλη μμυ ρικών έργων.

Ως καθαρισμός άρση προσχώσεων
κοίτης υδατορέματος νοείται κάθε
ιτου εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής έργο, με εξαίρεση τις αμμοληψίες, που
αποσκοπεί στον καθαρισμό της κοίτης
Αμυνας, νια την κατασκευη δομων
απο ψερτα υλικα η αλλα εμποδια που
της παρ. 4 του άρθρου 8 και του δυσκολεύουν την ελεύθερη αττορροή
άρθρου 10 του ν. 4375/2016 (Α1 51) των υδάτων του υδατορέματος.
12. Για την εκτέλεση εργασιών
και τα συνοδα αυτων εργα οπως,
καθαιρεσης αυθαιρετων κατασκευων.
πρόσβασης, 1.3. Για την κατασκευή ψραγμάτων
οδοί
ενδεικτικά,
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ταμίευσης υδάτων, όπως άρδευσης,
αντιπλημμυρικής
διάθεσης λυμάτων, καθώς και έργα ή ύδρευσης,
προστασιας, εμπλουτισμου υδροψορων
δραστηριοτητες που απαιτουνται για οριζόντων προς παραγωγή
την άμεση αντιμετώπιση ψυσικών υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και
καταστροψών κατά τις διατάξεις της υδροληψιών, υδροηλεκτρικών
σταθμών, εψόσον αυτοί βρίσκονται
παρ. 2 του αρθρου Ι του ν.
ιτανω στο σωματου ψραγματος, και
4014/20 11.»
αναβαθμών συγκράτησης ψερτών υλών
στις ορεινές κοί.τες.
1.4. Για την κατασκευή ή επισκευή ή
καθαίρεση γεψυρών και οχετών, καθώς
και άλλων έργων Προστασίας
θεμελιώσεων γεψυρών, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά συνοδεύονται
από υδραυλική μελέτη με την οποία
καθορίζονται οι γραμμές πλημμύρας
για συγκεκριμένη περίοδο επαναψοράς
και εντοπίζονται οι επιπτώσεις από την
κατασκευή των έργων, στην ομαλή ροή
των πλημμυρικών παροχών. Στην
περίπτωση αυτή η πάκτωση των
ακρόβαθρων των γεψυρών, υλοποιείται
έξω από τις εν λόγω γραμμές
πλημμύρας.
15. Γιατην κατασκευή έργων
υποδομής που δεν επηρεάζουν την
υψιστάμενη ψυσική ή διαμορψωμένη
κοίτη του υδατορέματος και γενικά την
παροχετευτικότητά του, όπως σίψωνες
και υπόγειοι αγωγοί, καθώς και αγωγοί
υδροληψίας και διάθεσης αποβλήτων.
1.6. Για την κατασκευή των έργων
ορεινής υδρονομίας, εκτός από τις
περιπτώσεις που οι αρμόδιες δασικές
υπηρεσίες τεκμηριωμένα κρίνουν
απαραίτητη την οριοθέτηση, λόγω
κατασκευής συγκεκριμένου έργου,
καθώς και δασοτεχνικών έργων.
-

«1.7. Για έργα και δραστηριότητες

1.7. Για έργα και δραστηριότητες που
εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας,
καθώς και έργα ή δραστηριότητες που
απαιτούνται για την άμεση
αντιμετώπιση φυσικών καταστροψών
κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου Ι του ν. 4014/2011.
1.8. Για ψωτοβολταΙκούς σταθμούς,
υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) δεν
κατασκευάζεται περίψραξη από
συμπαγές τοιχίο (κατασκευή μόνο από
συρματόπλεγμα), και β) αυτά
συνοδεύονται από υδραυλική μελέτη
με την οποία καθορίζονται οι γραμμές
πλημμύρας για συγκεκριμένη περίοδο
επαναψοράς. Στην περίπτωση αυτή η
θεμελίωση των ψωτοβολταϊκών
σταθμών υλοποιείται έξω από τις
γραμμές πλημμύρας.
2. Για μικρά υδατορέματα, όπως αυτά
ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου Ι του
Παρόντος, δεν απαιτείται η οριοθέτηση
τους. «Το ίδιο ισχύει και για τις
Περιπτώσεις της παραγράψου 4 του
άρθρου 3 όπου λειτουργεί
κτηματολογικό γραψείο και έχουν
αποτυπωθεί τα ρέματα». Κατ’ εξαίρεση
και εψόσον συντρέχουν Ειδικοί λόγοι
προστασίας αυτών, Είναι δυνατή η
οριοθέτηση τους με απόψαση του
Γενικού Γραμματέα της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία
εκδίδεται μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Υδάτων και της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμψωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 του
παρόντος. Για τις περιπτώσεις μικρών
υδατορεμάτων, εντός της Περιψέρειας
Αττικής απαιτείται και η σύμψωνη
γνώμη της Κεντρικής Συντονιστικής
Επιτροπής του άρθρου 140 του ν.
4070/20 12 (Α 82).
30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενηςρύϋμισης

που προόλέπουν κατάργηση

Καταρουμενες διαταξεις
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 12 / 1 / 2022
ΓΕΜΚΟ ΛΟΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικοό Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 7 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».
—

Α.
Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα
ακόλουθα:
1.α. Τροποποιούνται σι διατάξεις του άρθρου 4 (παρ.Ι.7), του ν.428/2Ο14,
που αναφέρονται στις εξαιρέσεις από την οριοθέτηση των υδατορεμάτων και
συγκεκριμένα, ορίζεται ότι και για την κατασκευή δομών των Περιφερειακών
Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του ανωτέρω
Υπουργείου [Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), Ελεγχόμενες
Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και Κλειστές Ελεγχόμενες
Δομές (Κ.Ε.Δ.)] και για τα συνοδά έργα αυτών (οδοί πρόσβασης,
εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων κ.λπ.), δεν απαιτείται η
οριοθέτηση των υδατορεμάτων.
β. Ορίζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου ως αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις των έργων και δραστηριοτήτων που αποτελούν συνοδά έργα
εγκατάστασης των προαναφερόμενων δομών.
2.
Παρατείνονται, αυτοδικαίως έως την 3Γ Δεκεμβρίου 2022, πράξεις
παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, των ο.τ.α. α και β βαθμού και των
ν.π.δ.δ., που έχουν λήξει ή θα λήξουν, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και
λειτουργούν δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών
και ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
Β.
επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
101311Α Α1ΜΑΟΟ11
2101.2022 16:47

Ιουλία Γ. Αρμάγου

