
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ! ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓ8ΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Αναμόρψωση και εκσυνχρονισμός του υθμιστικού Πλαισίου οργάνωσις και
λειτουρνίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις νια την άσκησ ψυχαγωγικών

δραστηριοτήτων και τον απλούοΎευσ Πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαΙδευση,
βελτιώσεις στην επιμελητηριακό νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουρνείου

Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο μόνο

Επιχορήγηση ΟΤΑ β’ βαθμού· νια την εξυνίανση επιχειήσεών τους

1. Ο Οργανισμοί Τοπικός Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού δύνανστι να επιχορηγούντα από το
εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δπμοσίων Επενδύσεων με σκοπό την εξυνί.ανσπ
υψιστάμενων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν μονάδες παραγωγός ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο μετοχικό ή εταιρικό κεψάλαιο των οποίων
συμμετέχουν με ποσοστό τουλαχιστον εΒδομήντα τοις εκατό (70%) καιτων οποίων &όρίζουν
περισσότερο από το ήμισυ (1/2) των μελών τος διοίκησης.

2. Η επιχορήγηση του παρόντος ενγράψεται στο Συλλονική Απόψαση ‘Εργου Περιψερειακού
Επιπέδου (ΣΑΕΠ) της οικείας Περιψέρειας, δύναται να ανέρχεται μέχρι του ποσού των έξι
εκατομμυρίων (6.000.000) ευρώ ανά Πεσιψέρεια και καταβάλλεται αποκλειοτικά για Την

κάλυώη δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων προς τρίτους.

3. Η επιχορήγηση χορηγείται ιε κοινό απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξπς
και ωτενουσεων, τηρουμενων των τισούτιοθεσεων του ενωσιακού νομικου τιλαισιου των
κρατικών ενισχύσεων, μετά από αίτημα του ΟΤΑ β’ βαθμού που υποβάλλεται στο Υτουρνείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποκλειστικά μέχρι την 31Τ12.2021, με το οποίο δηλώνει την
επωνυμία, το αντικείμενο των προς εξυγίανση επιχειρήσεων, το ύψος του αιτούμενου ποσού
ανά επιχείρηση καιτο αντικείμενο των προς κάλυψη υποχρεώσεων, το ποσοστό συμμετοχό
τού στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και την αρμοδιότητά του νια διοσισμό πλέον του
ημίσεος των μελών της διοίκησης αυτών. Με Την ως άνω κοινό απόφαση ρυθμίζονται και
όιαδικασια για την :‘τληρωμ της επιχορήγησης και κάθε σχετικό Θέμα. Αιτήματα που



υποβάλλονται μετά την ως άνω ημερομηνία ή υποβάλλονται εμπρόθεσμα, αλλά χωρίς να
περιλαμβάνουν τα προαναψερθέντα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτά.

4. Στις επιχεφήσεις της παρ. Ι πραγματοποιείται διαχειριστικός έλεγχος από τη Γενική
Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών σύμψωνα με τον ν. 3492/2006 (Α’ 210), αμέσως μετά την
έκδοση της απόψασης της παρ. 3.

9%
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ιιΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

Επισττεύδον Υπουργείο:

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού, κα Νατάσα Πετρούλια, τηλ. 2103332227

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλο,ο τον Τομέα τους τομείς νομοιέτησης
στου ς οποίους αφορούν σι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 χ

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

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 Υγείος.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διοκυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μετοψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Η



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Η αξιολογσύμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει την ανάγκη εξυγίανσης επιχειρήσεων στις

οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ β’ βαθμού σε ποσοστό άνω του 70%, σι οποίες

δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω

νανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Γιατί οι χρσνίζσυσες υποχρεώσεις των πρσαναψερόμενων επιχειρήσεων εμποδίζουν

ην αύξηση της παραγωγικότητας και απστελεσματικότητάς τους στον κρίσιμο τομέα

ης ενέργειας.

3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

ους ΟΤΑ β’ βαθμού και τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν σύμψωνα με τα

αναλυτικότερα οριζόμενα στην προτεινόμενη ρύθμιση. Τους πολίτες και τιι

Επιχειρήσεις λόγω των ωψελειών της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγώ

Ενέργειας.

5



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί. με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑ1 ΟΧΙ

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

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού Δεν υψίσταται εξουσιοδοτική διάταξη.
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Δεν υψίσταται δυνατότητα διαψορετικής ερμηνείας της
πρακτικής ισχύουσας νομοθεσίας.
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

. α ζητήματα τα οποία επιδιώκουν να επιλύσουν ο
ιιι) με διαθεση

περισσότερων διατάξεις δεν οψεί.λονται σε έλλειψη ανθρώττινων κα

ανθρώπινων και υλικών πόρων.

υλικών πόρων;

Ε



Συναψεις πρακτικες

‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ 3 Οχι
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολοούμενη ρύθμιση

π ι Ε;

_____

ι

____

π

___ ___

191
Ι

_ _ _

Μ

8
Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Η εξυγίανση των επιχειρήσεων των ΟΤΑ β’

βαθμού που δραστηριοποιούνται στον τομέα
1) βραχυπρόθεσμοι: ταραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αττέ

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η αδιατάρακτη λειτουργία των μονάδω
1) μακροπρόΟεσμοι: ταραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απέ

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.



9. Ειδικότεροι οτόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

> Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό σσοφοίτωτ γβσθμισς εκσσίθεοσης Που βμίσκοτο
τργσσίο στου τορέσ τωτ σσοοδώτ τοσς εττός ό μητώτ σσό τητ
έτσμξη_στσζήτησης

Αριθμός σιστοσοιημέσωτ Πσοεσιστημισκώο σχολώτ (ΙΣΠ κλσ)

Αριθμός σορρττοχώτ συ σμογρόμμστσ Εμτοσσς, Τεχσολογίσς
& Κσιτστσμίσς (διτθοή & εθσικό), στό Πστεσιστημιιική Σχολή

Αριθμός έμγωτ/μελετώτ σοτ έχοττ στστεθεί οσό τσο ιδιιοτιτό
τορέιι, στό Ποτεσιστημισιτή / Τεχνολογική Σχολή

Αιισότι1 ιιτό φοιτητή τμ ιτοβόθμιιις εκσιιίόετσης στό ΑΕΙ

Ποσοστό ετηλίκωτ (στο σότολο του εοτργοό σληθτσμοό) στο
στμμττέχοοτ στ σμογρόρμοτσ δισ βίου τκοσίόειισης

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙεΙΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / ΒΟΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό στολφόβητιοτ/σότολο σληθιισροό

Αριθμός στόμιοτ στο εμτιιτσλτίσοττ το σχολείο σριτ τητ
ολοκλήρωση της β βόθμισς τσι σ’ βόθιιιις ετοσίδεοσης / έτος

Αριθμός δισ-σολιτισμικώτ σχολείωτ στό Πτμιφέμεισ
(σοσοστό ροθητώτ στο σότολο τοιτ ροθητόιτ) Ποο φοιτοόο συ
λιιισολιτισρικό σχολείο

Ποσοστό σλλοδσσώτ ιισθητόιο στο σότολο (τοω μοθη τώτ) —

Κστστομή στό σεμιφέμτισ

Αμιθίιός ολοήμτμιιτ / σσογττροτιτώτ σχολτίωτ οσι σμιθιός
μιιθητώτ σου φοιτοότ Πε οττό

Μέσος όμος τσθηγητιλτ / σότολο ίιοθιιτωτ

Μέσος όμος ΙΙ/Υ / σόοολο μσθητιλτ

Αριθμός μοθητώτ σοτ εσωφτλοόττσι σσό σμομρόμμστσ
ετισχοτικής_εκσσίδτοσης_/_έτος
Δσσόιη στό μοθητή στό βσθρίλσ (Α’θρισ, Βθμισ)
ετσσίλττσι1ς

Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιι την τελευταια 5ετια

στοιχεια οτοχος (3ετια)

Πμιιμμιιτοσοιηθείσες στστκιιφές. κιιτό είλος ττιι
σσοττλέσμστσ, κσι σμιθμός εομημότοιτ

Σμημτιτοόοτήσεις ιιττισκιιφόιτ κιιτό ιμορέτι, οσι Ποσό σοο
όιιιτέθηκιιτ

Πιοτώσεις γιο ιιτσσοιιφές, σοο όιιιτέθι1τιιτ οτ Εφορείες
Αρχιιιοτήτωτ

Κήρτξη ιιρχτιιολογικώτ χώμοιτ, ίιτιλιι ίσιο, σιι1ισόοσιιιοιλτ κιιι
ιστομικώτ οικισρόιτ

Πρσγμστοσοιηθείστς ιισολλοσμιώοτις οτιι κιιτσβληθτίσες
σσοζηριώσεις, γιιι ιιιτίτηττι τιρχσιολογιτοό ττλιιιφέροττος

Αιισότες έμγωτ Που έχοττ ετττλτοθτί Πε ρτημτίιι κτιι

σμχιιιολομικοός χώροος, κσι λσσότες έμγτιτ σοο βρίτκτττσι
συ_εξέλιξη

όιισόττς έργων σου έχοτο ττττλτοθτί σε μοοσείιι οσι λοισό
οτίριιι τιιι διισέιττς έργων σοτ βμίοτοτιισ συ εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκώτ κστό τοιιιτι) μομφή κιιι είδος
βιβλιοθήκης, τιτέιλογιι με το θέμο, κοτό γεωγμιιιμιτό
όιιιρέμισμιι

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισπσιήθηκαν οι βάσεις δεδσμένων τσυ ΟΟΣΑ
(ρςξ8σες.σΓ/ί3ΓεεςΘΙΊξπι) και της ΕΛΣΤΑΤ (Ι’ιξξρ://ννλνλν.5ξΠξί5ξΊεε.ι/)



> Εϋνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

‘- Οικσνσμική /Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:

? Πρόσφατα ΕττιδιωκόμενοςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια σταχας (3ετια)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊάν σε αγοροίτς τιρές (δισ.)

Ροθράς ρετοβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιρές

ίσοζύριο τρεχοοσών σοττιλλαρών (% ΑΕΠ)

ίσοζάγιο γενικής κυβέρνησης )χωρίς τις τράστζτς, % ΑΕΙΙ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης )κιιτά Μάιιστριχτ, ‘Αι ΑΕΠ)

Πρωτογενές αλτάνασρα )ως % ΑΕΠ)

Εναρρανιαιένας Δείκτης Τιιιώο Κιιτιιναλνιτή

, . Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχας (3ετια)

Φορολογικά έσοδα νις ποσοστά τον ΑΕΠ

Αναλογία άιιεσις και έρμεσης φορολογίας

Ποσά σον εισσράττονται ρέχρι σήιερα ασά τον φάρο ή νονς
φάροος στους οαοίονς αφορούν οι διιιεάξεις του
νοίιοσχεδίοο.

Ποσά σον κισσράχθηκαν αού φορολορικαές ε?λγχανς

Ποσοστά πράξεων διοικητικού προσδιαιιοραά φάρου
επιβοίής σροστίρνιν σοκ ακκρώθι1κιιν εν ρέρτι ήτο άλκι αού
νιι δικαστήρια

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενσς
στοιχεια σταχας (3ετια)

Αριθράς εσιχειρησιτικέιν, κλιιδικών κιιι ορνιοετογγελρτιτικών
σνρβάσεων (και εγσσε. εάν σννήιρθι τα σορκεκριίιένο έτος)
κιιι σριθμάς/σοσυστά εργιιζαρένκιν σον καλύπτονται αού ακτές.

Αριθράς/συσνσνά σ.σ.ε. σον σονήφθησον χωρίς προσφυγή σε
δινιίιτσολέι)ίιίοιι

Αριάιύς/σνσνντά σ.σ.ε. συν σννήφθηοιιν χιιρίς πρνοι1ιυρή σε
διιιιτην ίιι

Μέσος χράνος ολοκλήρωσης δισδικαοίιις ρτσολάβηοςς

Μέσος χράνος ολοκλήραισης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβδεσάρενη στα σχετικά κεί;ιενα αλλά
κτιι πρτιγριιτική ρε την έννοιιι της πιιράκιισις ρττά τιι σορβτιτική
τους_λήξη)

Πινς τργιισίιις τινά ηρέρτι, τβδοράδτι νιιι ατά κλάδο οικονοίιίιις

Αριθιάς ιιίιτιβάρενων οπερκιριών )πον δηδώθηκιιν) ιινέι
τργαζάρτνο κιιι κλάδο οικοντιίσς

Αριθιάς τιννχηρέιτκιν τινά κλάδο οικοννιίιις κτιι
ιιριθίιάς/πνσνσνά ανογηράτων οον οροκάλτοιιν θάνατο ή
ιιναπηρίιι



ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρφα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό ριτκραχρόνια ανέρνων

Ποσοστό ανερνίας νέων

Ποσοστό ανερνίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας στό γεωγραφική Περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
ειμοιβών (ανά βασικό Τομέα της οικονοίιίας π.χ. ιιεταιτοίιίσιι,
κατασκευές_κ.λπ.)

Μερική οπιτσχόληση ως ππσνστό της συνολικής αππσχό?ισις
(στο σύνολο Τον πλιιθνσμνύ και ειδικότερο για νέους)

Ιίοσοσεό απασχολονρένων με σέρβιτση ορισμένου χρόνσο (στο
σύνο?.ν Τον πληθνσρού κοι ειδικότεριι για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγματικό ύψος σνυεάξεωυ ανά ασφαλιστική ομάδα

Ι ρισθωτοί τον ιδιωτικοέι τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) κπι ανά έτη σννολικής
εισφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες

Ύψος τιοφαλισεικιίιν εισφορών ανά ασφαλιστική ομαδα

( ρισθωτνί τον ιδιο,τικοό τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επττγγελμαείες Και έμποροι, αγρότες) Και αντίσεοιχα έσοδο τον
ΕΦΚΛ

Ηλικία (πρειγματική) σονναξινδότησης ανά πληθοσ,ιισκι) ομάδα
καί έεη σννολικής ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ιίοσνσεό οννταξιοδοτικής δαπάνης επί τον ΑΕΠ

Ποσοστό προσφορών σχετικά με τιμ’ ετππυομι) σόντετξης που
γίνονται εν ίιέρει ή εο άλεν δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετιο)

Ποσοστό αλτθνσμού σε κετθεστώς φτώχειας. Πε κίνδυνο
φτώχειιις ή σε Κοινωνικό αποκλεισμό

Ποσοστό νλικής στέρησης Πε Τέσσερα ή περισσότερει βεισικά
ετγειθά ι) υπηρεσίες

Ποσοστό ννικνκοριών στο σύνολο τον πλ,ηθνσμοό σον
αντιρετωπίζονν δνσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Ποσοστό πληθνσμνό παν λειμβάνει επιδόρατει Και η ετντίστοιχιι
κριττικι) δειττάνη (αννολικά κετι ανά επίδορα)

Αριθμός πιιιδιών Πε ομφετνοτροφεία

Αριθμός εισεέγων (εκτίμηση) ποο σιτίζονται τισό δήμονς και
έτ).λες νπη1ιεσίες

Ποσοστό σληθνσμοό σον μένει σε πμασοιρινή μορφι) κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισρός, πυρκαγιά)

Κόστος αιτ άτομο ανά ιτρόγραρρο φροντίδας (ρητρότητας,
δνσκνλίες μάθησης έλα)



, Πρόσφατα Επι&ωκόμενος
ΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός εσωτερικών / εξιιτερικώι’ ασθενών ανά έτος

Ποσοστά πιιιδικής 0νισιιότιτος

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή

Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή

Αριθμός ιιιτρών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νοσηλεοτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλ ενος
ειριθιιός Και ανά λιειθέσιμο κρεβάτι), ιιέσι παραμονή, Περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιειτρεία και επείγοντα
περιστατικά)

Αριθμός ασθενύν Που περιμένουν νια Χ μήνες υα εξνπηρετηθούο
(για ιιι ειτείγοκσιι νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή γιει ιο
πρώτη_εξέτιιση)

Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίΚους

Αριθμος κλινών ανά νοσηλευνική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο

σινο) ικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ιλικιακι) ομάδα

Ποσοστό ανεργίας αι’ά φύλο

οννολικά

ανά περιιρέρειιι

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλ.ικιακτ) ομάδα

Ποσοστό αονοππασχυλούμενων ανά φύλο

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο

Ποσοστά μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστό ίιελ.ών Κυινοβυυλίον, περιφερειιικών και δημοτικών
συρβουλίων ιινά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΓΙΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενσς
στοιχεια στσχος (3ετια)

Αιτήριιτιι εισύλου — Ποσοστά ιιποδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης
ιιποφάσεων

Νίεειινιιστεντικές ροές τινά πύλη εισόδοο/χώμιι προέλευσης)
ηλικιιική οράδιι/φύλο

Αριθμός ειπελάσεων εινά χώμιι πμοέλεοοης των
ιιπελαονορένων/οιτίιι απέλεισης

Μονάδες φώοξενίας ίιεταναστών (σχέση δυναμικότητας κιιι
πραγμαιικον αριθμού φιλοξενννιιένιιν)

Περιοτιιιικά κιιι είδκς παριιβειτικύτητιις ιινά ιιννίιδιι ι,ιιλ,οξενίιις

Προφανείς, στο πεδ/α αυτό Οι υαιέρχουι’ ται στοιχεία σον αφορούν νοεμ αλλοδαπούς Που Προέρχονται από άλλους δείκτες
(ααιιννύληοη, εκ σιιίόενση, παριιβι·ιτικιί ειίνα κλπ.)



> Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια Τάξη —Δικαιοσύνη:

, Πρόσφατο ΕπιδιωκόμενοςΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξελιξη τιιν τελευταια 5ετιο
στοιχεία στόχος (3ετίο)

Αριθμός δημοσίιου υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό κή ιισοίοων/ιλσχ β) ιλυχ και γ) μετοιολητών
υπολ?ήλιιιι’

Ανσλογιο υπιιλλήλων ανά τμήμα. διεύθυνση. γενική διεύθιινση

Ποσοστά υπαλλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΚΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών νε εσωτερική δικεύιοση (ιοιι·αυει)

Αναλογία Η/Υ ανά Θέση εμγιισίσς

Αριθμός ιστοσελίδων δηρόσιιοτ υπηρεσιών ται φορέιου/ σύνοδο
δημοσίων υπηρεσιών ται ιρομέιον

Αριθμός κέντρων πλημυφόμησης πολιτών, σε κεντρικό.
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπιτό επίπεδο καθώς και πτ
επίπεδο νομικών προσώπων, ομγσνιπμών κλπ

Αριθμός ατόμων που εξυπι1ρετοόντοι από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος ται ποά υπηρεσία

Κόστος πμοσωπικοό (δαπάνες μιπδοδοπίος ται πρόσθετες
διιπάυες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ιιυό υπουργείο)

Κόπτος διαχείρισης θεμάτων πμυσυιπικοό: διιοάνες 1ιουάδκιο
ομοσωπιοοό ως υοποπτό της συνολικής δππόνης ουά οποιιμμείο

, [Ιρόσφοτο ΕπιδιωκόμενοςΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια Πετιπ
στοιχείο στόχος (3ετίο)

Διππμαχθέντει σλικήμειτει. λμέισετς αλιωμό τοιν κειι οτιιλογίο
οκά Ιδδ.δδδ κοτοίυοτς

Αδικήματα Ποιυικοό Κώδικα κιιτά κατηγορίες και κοτό
γεωγραφική_πεμιοχή

Αιοομσχδέυτο πδικι(μειτσ και Θεκιμοόμενυι ιις δμάοτες ποτιλν
κοτά εθνικότητα, φόλο και τάξεις ηλικιιλτ

δτήσιιι στατιστική απεικόνιση σωυ ολικημάτιιν κοιιιξιόποιυων
πυμπεμιφομών που πμοκιτλοόυ το κοινό αίσΘημα
(ιιυθμοιπυκτουίες,_ληστείες._κλοπές_—διομρήξεις)

Αδικήματα σου αφορούν στην παράνομη είσοδο και πομοίιονή
στη_χώμα

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τόσο τγκλήμοτος

Ποσοστό εγκλημοτικών πεμιπτέιτειον πυυ εξιχνιόοοηκον στο
οόνολο των εγκληίιότων

Σόευ?.ο τμγιιζομέυων στη δημόσιιι εισφόλειει

Αριθμός κοτοίκιον ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ονά οτμιοχή αστυνόμευσης

Ανσ?ογίο αστυνομικών ανά δδδδ κστυίκυυς — αναλογία
κοτοίκοιν ποά αστυνομικό τμήμα κοι περιοχή οοτονόιεοσης

Κατά κεφαλή καθαρές δοσόνες μιο αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων γισ την οντιίιετιλπιση της πομοβοτικής
ουμπεμιφομός στό τομείς (π.χ. εγκλήμοτιι βίος, οικονομικά
εγκλήμστο, νσμτοιτικό, τροχαία, κλοπές, τμομοκμτιτίτι)

, Πρόσφατο ΕπιδιωιιόμενοςΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξι) τιΙν τελευταιο Ξετιο
στοιχεο στόχος (3ετίο)

Αριθμός ειοεμχόμευων οπτικών, εμγτιτικιλν κοι εμπορικών
διτιφυμών

Αριθμός εισεμχόμευων διυιυητικόιυ πεμιοτόιοειον

Συνολικός χρόνος υυυ ιιοιιιτείτιιι γιο την επίλυση τιοτικόιυ,
εμπορικών. εμμοτικών, διυιωίτικώτ κιιι όλλιου υοοΘέσευιυ

Μέσος χρόνος έκδοσης διυοοεικόιν οποφάοευιν (Ειμι]νοδικείο,
Πρωτοδικείο,_Εφετείο,_Αρειος_Πάγος/Συμβούλιο_Επιυμοτείας)

Μέσος όρος των υποθέσεων ιιυά διτσοτή (πυινιυό, πολιτικό κιιι
διοικητικέι δικιιοτήμιιι)

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που οκοίιτλεοντοι ιετιι από
έφεση_ή_αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων που επιλόοντοι ιπ το οόοτηρο του
εξωδικοπτιυοό σομβιβοσμοό

Αξιοποίηση ενολλιικτιυών μεΘόδων ετίλκοης λιοιμορόιν, τό.
διιιιεουλέιβηοη

Στήριξη των ιιτόμων πουχμήξυυν ομοοτοοίος ολύό δτν
διιιθέτουν πόρους (νυμικ·ι( πμοοτουίο)

Κόστος πμνσφνγι(ς στη δικιιιοοόνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής λικιιγμόιμιον

Ποσοστό διεκτεμιιιουμένων κοτ’ έτος υοοΘέυτιον έναντι
ευκρεμών_(σε_ετήσιο_και_συνολική_βάση_εκκμτμυυήτιυν)
Ποοοοτό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσιο βόοι1. για τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_μετατμέψιμες σε χρήμα

Μέσο κόστος σωφμονιστιτοό συστήίιοτυς ιιτό κμιιτυόμεον

Ανιιλογίιι ομιισωπικιιό φόλιιξης (φτλάυων) ιινό κμιιτιιυμενιι
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Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενσς
στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων Που ανοίγουν ανά κλάδο και ιτεριφέρειιι
καί αντίσΐοιχος αριθμός απαπχολοιιμένων σε αυτές

Αριθμός επιχειρήσεων Παν κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός ασαπχολοιιρένιιν σε αυτές

Διοικητικό Κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεισι·

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Μονάδες - Ετήσιες εκπνρνές ιιερ:ων ειτιοσφοιριιιής ρύπανσης
κατά κεφαλή
Ποσοστό τον πληθοσίιού νου εξυτπ1ρετείτιιι από βιολογικούς
κιιθειρισμούς

Ποσοστά των ακτών που κρίνονται κατάλληλες γινι κο?ύιβιισι
σε σχέση ρε το σύνολο τιιν δυνάρει·νιν ιιι χρησιροποιηθούν
ακτών

Αριθρός ελέγχων κειτολληλύτιτας διντύον ύδρειισης Κατ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών απορριριάτιον που
διατέθηκαν νε άλλες χρήσεις (οχ. ανοκύκλωση, πιιρειγιιγή
ενέργειας, λιπιισματνποίηση)

Ποσοστά διατιθέρενιιν οπνρριιιάνιιν σε ΧΥΤΑ

Ποσοστό δεισικών εκτάσεων παν καταστράφηκαν από Πυρκαγιά
/ σύνολο δασικών εκτάσεων

Ποσοστό ειναδασωθεισών (ρε φοσικό ή τεχνητύ τρόπο)
εκτάσεων /σόνολο κατεστρομμένων δασών από πυρκαγιές

Ποσοστό προστατενόρενων περιοχών σε σχένι] ιε την σουνλική
έκταση_της χώρας
Ποσοστό ενν προϋπολνγισρνύ που διατίθεται για θέριιτιι
προπτιισίεις περιβάλλοντος

Κατανάλιοση ενέργειας κατά κεφαλή

Κατανάλιοση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κατανάλιοση ενέργειας από ανονεώσιρες Πηγές ενέργειας Κατά

κεφαλή

Ποσοστά μείωσης εκΠομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη τιιν Τελευταία 5ετία

στοιχεία στόχος (3ετία)



Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα

επιχορήγησης των ΟΤΑ β’ βαθμού για την κάλυψη υποχρεώσεων

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
Μόνο ιαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (ΑΠΕ), στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του

70% και των οποίων διορίζουν άνω του ημίσεως (1/2) τηι

διοίκησης. Στόχος της ρύθμισης είναι η οικονομική εξυγίανση κα

η παραγωγική ανάταξη των ως άνω επιχειρήσεων για την

εκπλήρωση του σκοπού τους, ήτοι την αύξηση της παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, συμβάλλοντας στην επίτευξη

ων σχετικών αναπτυξιακών στόχων της χώρας.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:’Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:’Εκθεση νενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΛΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΆΜΕΣΑ Εξοικονόμηση
χρόνου

Μ εγαλύτερη
αποδοτικότιτα /

αποτελεσματικότητα Χ

Άλλο

ΟΦΕΛΗ

_______ ________________ ____________ _____________ ____________ _______

ΡΥΘΜΙΣΙΙΣ Βελτίωση
παρεχόμενων Χ
υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη Χ
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Η αξιολογούμενη ρύθμιση Θα επιτρέψει την οικονομική εξυγίανση και παραγωγική αναβάθμιση επιχειρήσεων της

Τοπικής αυτοδιοίκησης β’ βαθμού Που δραοτηριοποιούνται στον Τομέα της Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.



19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΦΥΣΙΚΟ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

Υποδομη /
εξοττλισμος

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προσλτψεις /

ΤΗΣ
κινητικοτητα

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕντΙ μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
Άλλ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχειρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
Κοστος

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
συμμετοχης

στη νεα
ρύΟμιση

_________________ __________________ ________________ ________________ __________________

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ενδεχόμενη δαπάνη από την επιχορήγηση των Περιψερειών

από το ΠΔΕ και εντός του ορίου αυτού, μέχρι του ποσού των ό εκατ. ευρώ ανά Περιψέρεια, για την εξυγίανση

υψιστάμενων επιχειρήσεων, σι οποίες λειτουργούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός επιχειρήσεων) και

από την έκδοση κοινής υπουργικής απόψασης, με την οποία Θα καθοριστεί το ύψος της επιχορήγησης ανά

επιχείρηση κ.λπ. Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού (εθνικό

σκέλος ΠΔΕ).



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοττισμός

κινδύνου

Διαπστωσι
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

_______________ _______________ ____________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /
οντιστάθμισης

κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

__________ _____________ _____________ ______________ ___________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ

της ρύθμισης

________________ __________________ ______________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:’Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

‘ρθρα 5, 24, 102 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

1 (συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία 2001/42/ΕΚ, άρθρα 4 και 5

Οδηγία

ι Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

ι Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π
Διεθνείς συμβάσεις



27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
Ί (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

________________________________________________

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Π

9,’



ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν

επέρχεται τροποποίηση ισχυσυσών

διατάξεων.

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Καταργούμενες διατάξεις

που προβλέπουν κατάργηση

Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν

επέρχεται κατάργηση ισχυουσώ\

διατάξεων.

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιώτητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων

Σχετική
διάταξη Συναρμόδια Υπουργεία Αντικείμενο

αξιολογού μενης Συναρ μόδιες υπηρεσίες / φορείς συναρ μοδιότητας
υύθιιισης

Επιχορήγηση από το εθνικό

Άρθρο μόνο Οικονομικών Ανάπτυξης και σκέλος του Προγράμματος
Επενδύσεων Περιβάλλοντος και Δημοσίων Επενδύσεων των
Ενέργειας— Εσωτερικών ΟΤΑ β βαθμού για την

εξυγίανση επιχειρήσεών

τους σι οποίες λειτουργούν

μονάδες παραγωγής



ηλεκτρικής ενέργειας από

ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας.

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα
Εξουσιοδοτική Είδος επισπεύδον (ενδεικτική ή

Αντικειμενο
διαταξη πραης Υπουργειο η αποκλειστικη

_______________ ___________

υπηρεσία

______________

ιιοοΘεσιιία)
Καταβολή της

Άρθρο μόνο επιχορήγησης

παρ. 3 ΚΥΑ Οικονομιών της παρ. 1,

τηρουμένων

των

προϋποθέσεων

του ενωοιακού

νομικού

πλαισίου των

κρατικών

ενισχύσεων,

μετά από

αίτημα του

ΟΤΑ β’ βαθμού

που

υποβάλλεται

στο Υπουργείο

Ανάπτυξης και

Επενδύσεων,

αποκλειστικά

μέχρι την

31η.122021,

με το οποίο

δηλώνει την

επωνυμία, το

αντικείμενο

των προς

εξυγίανση

επιχειρήσεων,

το ύψος του

αιτούμενου

ποσού ανά

επιχείρηση και

τσ αντικείμενο

των προς

κάλυψη

υποχρεώσεων,

το ποσοστό



συμμετοχής

του στο

κεφάλαιο των

επιχειρήσεων

και την

αρμοδιότητά

του νια

διορισμό

πλέον του

ημίσεος των

μελών της

διοίκησης

αυτών.

Ρύθμιση της

διαδικασίας

πληρωμής της

επιχορήγησης

της παρ. Ι και

κάθε σχετικού

________________ ____________ _____________

θέματος.

_______________

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας

________________

υπηρεσίας

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ιινώνυμης εταιρίας ή δη μόσιας υπηρεσίας;

Δεν προβλέπεται.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
34. υιριστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης

________________

ρύθμισης;

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.



3. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέον οργάνου

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.

‘Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση τον
νέον οργάνου; ΝΑΙ ΟΧΙ

36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.

Στοιχεία νέον νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.

38. Χώρος λειτουργίας του νέον οργάνου

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.



Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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Αριθ.313/24/2021
ΛΟ’ Ρο ΤΟ ΚΡ/\ΙΟΥΣ

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

Επί τροπολονίας στο σχέ&ο νόμου του Υπουργείου Ανάτιτυξτς καί
Επενδύσεων «Ανσ.ιόρφωση και εκσυνχρονισμός του ρυθιιστικού πλαισίου

νάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου ευτωρίσύ, ρυθυίσεις για την
άσκηση ιμυχαγωνικών δραστηριοτήτων και την ατιλούστεοοη πλαισίου
δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιελητηριακή
νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υτιουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων»

Α. Με την υπόψη τροτιολονία, προβλέτιοντατ τα εξής:

Παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπκύς
Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού (Περιωέρειες) από το εθνικό σκέλος του
Προνράοματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) μέχρι του ποσού των έξι
εκατομμυρίων (6.000.000) ευρώ ανά Περιφέρεια, με σκοπό την εξυγίανση
υω·ιστάμενων επιχεισόσεων. οι οποίες λειτουργούν μονάδες παραγωνής
ηλεκτρικης ενεργείας απο ανανεωσιμες πηγες ενεργείας, στο μετοχικο η
εταιικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον
εβδομήντα τοις εκατό (70%) και των οποίων διορίζουν περισσότερο από τό
ήμισυ (1/2) των μελών της διοίκησης.

Η εν λόγω επιχορήγηση χορηγείται αποκλειστικά νια κάλυψη των
δανειακών ή άλλων υποχρεώσεων των προαναφερόμενων επιχειρήσεων προς
τοίτους.

Με κ.υ.α., πραγματοποιείται η καταβολή της ετιιχορήγοοης,
τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με την οριζόυενη
διαδικασία [υποβολή, εντός της προι3λεπόμενης αποκλειστικής προθεσνίας
σχετικού αιτήματος προς τό Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το
οριζόμενο τιεριεχόιιενο (ύιος του αιτούμενου ποσού ανά επιχείρπαρ,
αντικείμενο υποχρεώσεων προς κάλυψη κ.λπ.)]. Με Την Ιδια κ.υ.α.,
καθορίζεται και η διαδικασία πληρωμής αυτής.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω κ.υ.α., πραγματοποιείται στις ανωτέρω
επιχειρήσεις διαχειρ·ιστικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υτιουρνείου Οικονομικών κατά τα ισχύοντα (ν.3492/2006).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ενδεχόμενη δαπάνη από την επιχορήγησα των Περιφερειών
από το Π.Δ.Ε. και εντός του ορίου αυτού, υέχοι του ποσού των ό εκατ. εϋρώ
ανά Περιφέρεια (ήτοι, 78 εκατ. ευρώ για τό σύνολο των Περιφερειών, κατ’



ανώτατο όριο), για την εξινίανση ιφιστάιιενων επιχειρήσεων, οι οποίες
λειτουονούν μονάδες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες Πηγές
ενέργειας. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(αριθμός επιχειρόσεων) και από την έκδοση κ.υ.α., με Την οποία α καθοριστεί
το ύψος της επιχορήγησης ανά επιχείρηση κ.λπ.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

ΊΟΠΓΙΑ ΑΓιΜΑΟΟΙΞ
26.102021 16:57

Ϊοιλία Γ. Αρμάνου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο
νόμου «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου ρυθμίσεις για την
άσκηση μυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου
δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή
νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων»

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται, σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ενδεχόμενη δαπάνη από την επιχορήγηση των Περιφερειών
από το Π.Δ.Ε. και εντός του ορίου αυτού, μέχρι του ποσού των ό εκατ. ευρώ
ανά Περιφέρεια (ήτοι, 78 εκατ. ευρώ για το σύνολο των Περιφερειών, κατ’
ανώτατο όριο), για την εξυγίανση υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες
λειτουργούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(αριθμός επιχειρήσεων) και από την έκδοση κ.υ.α., με την οποία Θα καθοριστεί
το ύψος της επιχορήγησης ανά επιχείρηση κ.λπ.

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού (εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.).

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Σ. - Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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