
ΠΡΟΣΘΗΚΗ — ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

στο σχέδιο νόμου του

Υπουργείου Οικονομικών

με τίτλο

«Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29κ ΜάΙου

2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αψορά τις ασυμψωνίες στη
μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (1 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού

Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την

παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος Φάσματος δραστηριοτήτων

στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού — Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την

απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων

Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του

Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες Φορολογικές και τελωνειακές

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων — Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 13 του ν. 43 14/2014

Στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α 265) Προστίθεται Περ. η ως εξής:

«η. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται οι ψορείς που διαχειρίζονται

δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, σύμψωνα με τις Παρ. 7

και 6 του άρθρου 123 του Κανονισμού, ως Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση

των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο

Συνοχής>).

Άρθρο 2

Αναθεώρηση των Τομεακών και Περιψερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού

Προγράμματος Ανάπτυξης λόγω μεταβολής οικονομικών ή άλλων συνθηκών και τροποποίηση

στοιχείων των ΤΠΑ/ΠΠΑ — Τροποποίηση άρθρου 128 του ν. 4635/20 19

Το άρθρο 128 του ν. 4635/2019 (Α 167) τροποποιείται α) με την προσθήκη περ. δ’ στην παρ. 2, β) με

την προσθήκη παρ. 5 καιτο άρθρο 128 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 128

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΤΠΑ και. ΠΠΑ

1. Σύμψωνα με τις διαδικασίες της απόψασης της παραγράψου Γ’ του άρθρου 129 του παρόντος, η

Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ ή ΠΠΑ συντάσσει και υποβάλλει στη Δι.Δι.Ε.Π. ενδιάμεση έκθεση

προόδου σχετικά με την εψαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος, με συγκεντρωτικά στοιχεία για

την οικονομική και ψυσική πρόοδό του. Στην έκθεση αναψέρονται επίσης οι χρονικές ή άλλες

αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος και ο βαθμός επίτευξης των

στόχων του ΕΠΑ. Στις εκθέσεις σι αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης οψείλουν να χρησιμοποιούν δείκτες



εκροής ή άλλους δείκτες, σι οποίοι περιλαμβάνονται αντίστοιχα οτα κείμενα των οικείων

προγραμμάτων και προσκλήσεων νια να αποτυπώσουν την πρόοδο της υλοποίησης.

2. Με πρωτοβουλίατου ψορέα κατάρτισης ή του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ταΤΠΑ και ΠΠΑ

μπορεί να επανεξετάζονται και, αν απαιτείται, να αναθεωρούνται, σε μια ή περισσότερες από τις εξής

περιπτώσεις:

α) ύστερα από αναθεώρηση του ΕΠΑ,

β) εψόσον από τις εκθέσεις προόδου της παραγράψου Ι και τα λοιπά δεδομένα της παρακολούθησης

και αξιολόγησης του προγράμματος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραμματισμένη πρόοδος

της υλοποίησήςτου,

γ) μετά την κατανομή των αποθεματικών,

δ) εξαιτίας της μεταβολής των οικονομικών ή άλλων συνθηκών.

3. Οι υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ συντάσσουν το αναθεωρημένο πρόγραμμα, το οποίο

εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και δημοσιεύεται σύμψωνα με την

παράγραψο ό του άρθρου 125 του παρόντος.

4. Εντός έξι (ό) μηνών από τη λήξη της περιόδου εψαρμογής των ΤΠΑ και ΓΙΠΑ, οι αρμόδιες υπηρεσίες

διαχείρισης υποβάλλουν στη Δι.Δι.Ε.Π. έκθεση ολοκλήρωσης του προγράμματος, σύμψωνα με τις

οριζόμενες στην απόψαση της παραγράψου Γ’ του άρθρου 129 προδιαγραψές.

5. Πριν ή μετά την υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου του ΤΠΑ/ΠΠΑ, κατόπιν αιτιολογημένης

πρότασης του αρμοδίου οργάνου, δύναται να τροποποιούνται στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 125 που

περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα προγράμματα και ειδικότερα:

α) να προστίθενται νέοι δείκτες εκροών και δυνητικοί δικαιούχοι,

β) να προστίθενται στους χρηματοδοτικούς πίνακες της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 125 άξονες

προτεραιότητας σε αναπτυξιακούς στόχους που προβλέπονται στο ΤΠΑ/ΠΠΑ καινα ανακατανέμεται ο

προϋπολογισμός μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας του προγράμματος και των υποπρογραμμάτων

του,

γ) να ανακατανέμεται ο προϋπολογισμός μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας του προγράμματος και

των υποπρογραμμάτων του στους χρηματοδοτικούς πίνακες της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 125.

Οι τροποποιήσεις των περ. α, β’ και γ’ λαμβάνονται υπόψη σε αναθεώρηση του προγράμματος, στην

ενδιάμεση έκθεση προόδου και στην έκθεση ολοκλήρωσης των ΤΠΑ/ΠΠΑ».

Άρθρο 3

Αψορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της

δράσης «Εκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά

της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Σ.Π.Α. δράσης

«‘Εκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της

Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν)> δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε ψόρο, τέλος,

εισψορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισψοράς

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εψαρμοζομένης της παρ. Ι του άρθρου 47

του ν. 4172/2013, σε περίπτωση διανομής ή κεψαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη

στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης,

δεν δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο

εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

(ο.τ.α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασψαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν

(1



υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την
υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ψορολογικής και ασψαλιστικής ενημερότητας για τη
συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 4

Επιτροπή Επιλογής Υποψηψίων Εισηγητών και μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού — Τροποποίηση

παρ. 3 άρθρου 12 του ν. 3959/2011

Η περ. γ’ του έκτου εδαψίου της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) τροποποιείται με την

αντικατάσταση των λέξεων «οριζόμενο με κλήρωση» από τις λέξεις «που υποδεικνύεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων>) και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγονται με απόψαση της
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, κατ’ ανάλογη εψαρμογή του άρθρου 101Α του
Συντάγματος. Η απόψαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αμελλητί στον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος οψείλει να εκδώσει την πράξη διορισμού εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση. Μέχρι να επέλθει η αναγκαία τροποποίηση
του Κανονισμού της Βουλής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγονται,
ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η
οποία εκδίδεται ύστερα από σύμψωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαψάνειας της Βουλής.
Η επιλογή των Εισηγητών και των δύο (2) τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής
Ανταγωνισμού γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν σύμψωνης γνώμης της
Επιτροπής Θεσμών και Διαψάνειας της Βουλής, βάσει καταλόγου υποψηψίων, ο οποίος καταρτίζεται
από Επιτροπή Επιλογής, ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνει εξεταοτική
διαδικασία, αλλά κατάθεση ατομικού ψακέλου. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο,
σύμψωνα με τα άρθρα 75 έως 80 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), καθορίζονται η διαδικασία προκήρυξης
του διαγωνισμού, η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέμα
σχετικό με την εψαρμογή της παρούσας. Η πρώτη ψάση επιλογής γίνεται από ανεξάρτητη πενταμελή
Επιτροπή Επιλογής, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της
Επικρατείας ή τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, β) τον
Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), γ) έναν πρώην
Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, δ) ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ. με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού, που υποδεικνύεται
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ε) ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση οτα
οικονομικά του ανταγωνισμού, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Η
Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Επιτροπή
Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των υποψηψίων, με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης, ο οποίος
αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηψίων από τον αριθμό των σχετικών θέσεων και υποβάλλεται
στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αν οι υποψήψιοι είναι λιγότεροι από τον διπλάσιο αριθμό
των θέσεων, στον κατάλογο περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήψιοι. Σε δεύτερη ψάση, ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιλέγει από τον κατάλογο τους υποψηψίους οι οποίοι Θα πληρώσουν τις
κενωθείσες Θέσεις με τη σύμψωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαψάνειας της Βουλής για κάθε
έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύμψωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.
Αν η Επιτροπή Θεσμών και Διαψάνειας δεν εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες



υποψηψίους, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτείνει εναλλακτικούς υποψηψίους από τον

κατάλογο των υποψηφίων. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο κατάλογος των υποψηψίων, χωρίς να έχει

επιτευχθεί σύμψωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαψάνειας της Βουλής για τον απαραίτητο

αριθμό υποψηψίων, ώστε να υπάρξει νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής, σύμψωνα με την παρ. 7 του

άρθρου 15, πραγματοποιείται νέος διαγωνισμός για τις υπολειπόμενες κενωθείσες θέσεις.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και οι Εισηγητές

διορίζονται με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα

της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Εισηγητών και των λοιπών μελών

της Επιτροπής Ανταγωνισμού Είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία ψορά. Η διαδικασία

διορισμού των μελών της Επιτροπής κινείται κάθε ψορά δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας

των προηγούμενων μελών.

Αν πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διορίζεται νέο μέλος για πλήρη

θητεία. Μέχρι τον διορισμό νέου μέλους, η λειτουργία της Επιτροπής δεν διακόπτεται, Εκτός από την

περίπτωση που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 15. Δεν μπορούν να οριστούν μέλη της Επιτροπής

Ανταγωνισμού, τα πρόσωπα που έχουν εκπέσει από την ιδιότητα του μέλους αυτής για τους λόγους

που ορίζονται στον παρόντα νόμο. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού παρατείνεται

αυτοδικαίως μέχριτον διορισμό νέων.

Ειδικά, ως προς τον χρόνο αποχώρησής τους, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Ανταγωνισμού αποχωρούν αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού τρίτου (73) έτους της

ηλικίας τους και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70)

έτους της ηλικίας τους.))

Άρθρο 5

Άσκηση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων ΔΙΜ.Ε.Α. —

Προσθήκη παρ. Ιλ στο άρθρο 13 του ν. 4712/2020

Στο άρθρο 13 του ν. 47 12/2020 (Α’ 146) προστίθεται παρ. ΙΑ και το άρθρο 13 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 13

Ελεγκτές της Δ1.Μ.Ε.Α.

1. Για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, η Διεύθυνση

Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον’Ελεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου

στελεχώνεται με ελεγκτές.

Ιλ. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2 του άρθρου 1, οι ελεγκτικές αρμοδιότητες δύναται να

ασκούνται και από τα πρόσωπα της παρ. 9 του άρθρου 152 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), κατ’ εψαρμογή της

εν λόγω διάταξης, για την υποβοήθηση του έργου των ανακριτικών υπαλλήλων της ΔΙ.ΜΕ.Α., με

εξαίρεση την άσκηση σιασδήποτε ψύσης ανακριτικών καθηκόντων.

2. Οι έλεγχοι από υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12 πραγματοποιούνται μόνο κατά το μέρος, που

αψορά στην αρμοδιότητα των ψορέων στους οποίους αυτοί ανήκουν οργανικά, ενώ κατά την εκτέλεση

των ελεγκτικών τους καθηκόντων ενεργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι της παρ. Ι του άρθρου 31

του ν. 4620/2019 (Α’ 96), χωρίς όμως να αποκτούν καιτην ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.

3. Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12, διαβιβάζονται

στις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά, οι οποίες και ολοκληρώνουν τη διαδικασία της επιβολής των

κυρώσεων.

4. Στα μικτά κλιμάκια, δύναται να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων υπηρεσιών,

πέραν των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 12, έπειτα από αίτημα του Διοικητού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. προς

τον Προϊστάμενο του ψορέα από όπου προέρχονται και αποδοχή του τελευταίου.



5. Είναι δυνατή η συγκρότηση μικτών κλιμακίων με τη συμμετοχή ενός και μόνο ελεγκτή/υπαλλήλου

από κάθε ελεγκτική υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες σε τέτοια κλιμάκια βεβαιώνουν από κοινού τις

παραβάσεις που εντοπίζονται και η ειτισπεύδουσα υπηρεσία προβαίνει, μετά από τη βεβαίωση των

παραβάσεων, στην επιβολή των κυρώσεων και στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των

υποθέσεων αυτών.

6. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν ανακριτικές πράξεις

ή συμμετέχουν σε αυτές, δεν αποκλείεται να εξετασθούν ως μάρτυρες κατά τη συζήτηση στο

ακροατήριο.

Οι ελεγκτές της Δ1.Μ.Ε.Α. δύνανται, μετην ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, να διενεργούν

προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, μόνο για υποθέσεις για τις

οποίες διενεργείται ή έχει διενεργηθεί επιθεώρηση - έλεγχος από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. Στις προκαταρκτικές

εξετάσεις ή προανακρίσεις, που διενεργούνται από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., μπορούν να εκτελούν χρέη β’

ανακριτικού υπαλλήλου και διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε

σχέση στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.

7. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, συντάσσουν και αποστέλλουν

έγγραψα σε ψυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία αναψέρονται αψενός οι διατάξεις με τις οποίες

θεμελιώνεται η υποχρέωση των προσώπων αυτών να υποβάλουν τα ζητούμενα στοιχεία και αψετέρου

αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση

άρνησης προσκόμισης και γνωστοποίησης των στοιχείων, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο

οποίο είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν τα στοιχεία. Το προαναψερθέν χρονικό διάστημα δεν μπορεί

σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερο των πέντε (5) και μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων

ημερών, από την κοινοποίηση του εγγράψου.

8. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται Μητρώο Ελεγκτών, το οποίο

απαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, μετά από πρόσκληση ενδιαψέροντος. Με την Ιδια απόψαση

ορίζεται η διαδικασία ένταξης των ελεγκτών της ΔΙ.Μ.Ε.Α. στο Μητρώο του προηγούμενου εδαψίου.»

Άρθρο ό

Ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις -Τροποποίηση άρθρου 30 του ν. 4887/2022

Το άρθρο 30 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) τροποποιείται α) στο δεύτερο εδάψισ της παρ. Ι με τη διαγραψή

των λέξεων «με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης

παράτασης», β) την προσθήκη νέας παρ. 7 και το άρθρο 30 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 30

Προκήρυξη καθεστώτων

1. Οι προκηρύξεις καθεστώτων έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης,

η προκήρυξη γίνεται άπαξ ετησίως. Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, οι προκηρύξεις κάθε

καθεστώτος γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατ’ έτος. Τα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος

προκηρύσσονται με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Η απόψαση προκήρυξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

α. τον στόχο του καθεστώτος,

β. τη διάρκεια του καθεστώτος και των κύκλων υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής,

γ. τον συνολικό προϋπολογισμό του καθεστώτος και την προέλευση της δημόσιας χρηματοδότησης για

κάθε κύκλο υποβολής,

ΗΞΥ



δ. Το είδος των επενδυτικών σχεδίων, τη μσρή, το ποσοστό και το ύψος των χορηγούμενων

ενισχύσεων, καθώς και τον Τρόπο χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, ανάλογα με το είδος της

χορηγούμενης ενίσχυσης,

ε. τους αρμόδιους ψορείς εψαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης,

οτ. τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραψές, τους πρόσθετους όρους και τους περιορισμούς για την

υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς,

ζ. τα είδη, το ποσοστό ενίσχυσης καιτους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών, όπου αυτό απαιτείται,

η. τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται να λάβει το σχέδιο,

προκειμένου να είναι επιλέξιμο,

θ. τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής και τροποποίησης της απόψασης

υπαγωγής,

ι. τα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτημάτων τακτικού ελέγχου,

ια. τα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των επενδυτικών

σχεδίων,

ιβ. τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,

ιγ. το ύψος του παραβόλου για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής, αιτημάτων τροποποίησης των

αποψάσεων υπαγωγής, καθώς και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων,

ιδ. τις υποχρεώσεις των ενισχυόμενων ψορέων, τόσο κατά το στάδιο ιτραγματοποίησης του σχεδίου,

όσο και μετά από την ολοκλήρωσή του,

ιε. άλλους όρους που προβλέπονται στις διατάξεις των καθεστώτων ενίσχυσης.

3. Η απόψαση προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης συνιστά αυτοδίκαιη πρόταση εγγραψής

ενάριθμου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το ποσό ενίσχυσης της επιχορήγησης, της

επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (Ι5π) και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους, όπως

ορίζεται μετην κοινή απόψαση της παρ. Ι του άρθρου 29, αποτελεί τον προϋπολογισμό του ενάριθμου

έργου.

4. Στις συλλογικές αποψάσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων εγγράψονται σι αποψάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος, οι οποίες

δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν από επιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμψώνου για το

Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2021 - 2027.

5. Στην απόψαση προκήρυξης των καθεστώτων «Ψηψιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός

επιχειρήσεων», «Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων», «‘Ερευνα και

εψαρμοσμένη Καινοτομία», ι<Αγροδιατροψή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών

προϊόντων - αλιεία», «Μεταποίηση - Εψοδιαστική αλυσίδα», «Επιχειρηματική εξωστρέψεια»,

«Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων», «Εναλλακτικές μορψές τουρισμού », «Μεγάλες επενδύσεις»,

«Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας», «Επιχειρηματικότητα 360ο», που αψορούν την ενίσχυση επενδυτικών

σχεδίων στις περιοχές των Εδαψικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.), στις οποίες δεν

συντρέχουν οι κανόνες επιλεξιμότητας του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ)

δύναται να καθορίζονται το είδος ή η ένταση ή το ανώτατο ποσό των χορηγούμενων ενισχύσεων κατά

παρέκκλιση του άρθρου 12 ή η χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης, όπως αυτή προβλέπεται

στο άρθρο 9 του ν. 4864/2021 (Α’ 237), ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, το είδος των

επενδυτικών σχεδίων, τις επιλέξιμες δαπάνες και την περιοχή υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικά για τις περιοχές που ανήκουν στις Ζώνες Απολιγνιτοτιοίησης, σύμψωνα με τον ν. 4759/2020 (Α’

245) (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη) δύναται να ορίζεται για τις μεσαίες επιχειρήσεις συνδυασμός

των ενισχύσεων της επιχορήγησης καιτης ψορολογικής απαλλαγής, διάψοροςτου προβλεπόμενου από

-(



τις λοιπές διατάξεις του παρόντος. Επιπλέον δύναται να ορίζεται, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης,

ποσοστιαία προσαύξηση επί της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, την οποία
λαμβάνουν σύμψωνα με το άρθρο 18.

6. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιψερειακές ενότητες
Ροδόπης, ‘Εβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης στα καθεστώτα του παρόντος,
σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)γιατην Περιψερειακή Ενότητα’Εβρου και τριάντα τοις εκατό (30%)
για τις Περιψερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις του
παρόντος ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά ψορολογικής απαλλαγής να
διαμορψώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα. Στις
ανωτέρω περιοχές, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, παρέχεται προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%)

για την Περιψερειακή Ενότητα’Εβρου και πέντε τοις εκατό (5%) για τις Περιψερειακές Ενότητες Ροδόπης
και Ξάνθης, επί της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, την οποία λαμβάνουν σύμψωνα
με το άρθρο 18.

7. Στην απόψαση προκήρυξης των καθεστώτων «αγροδιατροψή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση
γεωργικών προϊόντων-αλιεία-υδατοκαλλιέργεια», «μεταττοίηση-εψοδιαστική αλυσίδα» και
«επιχειρηματικότητα 3600», δύνανται να περιλαμβάνονται και επενδυτικά σχέδια με δαπάνες
ενισχύσεων προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμψωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΚ)
651/2014 της Ι7ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με
την εσωτερική αγορά κατ’ εψαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
ΕυρωπαΙκής’Ενωσης (1 187/1).

Τα επενδυτικά σχέδια αυτά υποβάλλονται στις μη επιλέξιμες για περιψερειακή ενίσχυση περιοχές,
πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης σύμψωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16,
εψαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 6, 8, 9 και 12 και δύνανται να συμπληρώνονται με πρόσθετες

επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 των άρθρων 67, 74 και 113, κατ’ αντιστοιχία του κάθε οικείου
καθεστώτος και σύμψωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Παράρτημα Β’ .»

Άρθρο 7

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια - Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 66 του ν. 4887/2022

Στην παρ. Ι του άρθρου 66 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) προστίθεται περ. δ’ ως εξής:

<ιδ. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αψορούν στη μεταποίηση γεωργικών

προϊόντων, χωρίς από την επέμβαση να προκύπτει γεωργικό προϊόν, σύμψωνα με τον ορισμό της παρ.
10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ. και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ενιαίο επενδυτικό σχέδιο, με το
αντίστοιχο τμήμα της γεωργικής καλλιέργειας.».

Άρθρο 8

Ρυθμίσεις θεμάτων εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων εξαιτίας μεταψοράς αρμοδιότητας εξέτασης

μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1. Η παρ. 3 του άρθρου 130 του ν. 4887/2022 (Α’Ιό) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατ’ εξαίρεση για τις εκκρεμείς υποθέσεις επενδύσεων, που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων, υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του π.δ. 5/2022 (Α’15) στην

αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
περιήλθαν έκτοτε, δυνάμει του άρθρου 85 του π.δ. 5/2022, στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης

Αναπτυξιακών Νόμων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και



Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξακολουθούν να εψαρμόζονται οι

κανονιστικές αποψάσεις που ισχύουν νια τις προϋποθέσεις υλοποίησης, ολοκλήρωσης, καταβολής των

ενισχύσεων και τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους.

Για τον έλεγχο αυτών των επενδυτικών σχεδίων εψαρμόζεται το άρθρο 120.

Για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση, αρμόδια είναι η

Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 122 και για τα λοιπά θέματα ακολουθούνται οι αντίστοιχες

διαδικασίες οργανωτικού χαρακτήρα, που προβλέπονται για την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης

Αναπτυξιακών Νόμων, κατά την εξέταση των Θεμάτων των αναπτυξιακών νόμων».

2. Καταργούνται οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές που προβλέπονται στην περ. β’ της παρ. 15 του άρθρου 7

του ν. 3299/2004 (Α’ 261) και έχουν επανασυσταθεί σύμψωνα με το άρθρο 27 και τις παρ. 2 και 7 του

άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α’ 117).

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 5/2022 (Α’15).

Άρθρο 9

Συμβάσεις Σύμπραξης του ν. 3389/2005 νια την υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων

αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. — Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 246 του ν. 4555/2018

Στο άρθρο 246 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), προστίθεται παρ. 3α ως εξής:

«3α. Συμβάσεις Σύμττραξηςτου ν. 3389/2005 (Α’ 232), που αψορούν στην υλοποίηση έργων διαχείρισης

απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. και βρίσκονται στο στάδιο λειτουργίας των εγκαταστάσεων,

εψόσον αντισυμβαλλόμενος του Ιδιωτικού Φορέα Σύμτιραξης δεν είναι ο οικείος Φο.Δ.Σ.Α. αλλά τρίτος

ψσρέας, δυνάμει προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η οποία είχε

συναψΘεί για λόγους που ανάγονται στην έλλειψη διοικητικής και τεχνικής ετιάρκειας του Φο.Δ.Σ.Α.,

αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τον τελευταίο, με υπεισέλευσή του στο σύνολο των δικαιωμάτων

και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης, υπό τους όρους της παρούσας. Η

υποκατάσταση επέρχεται αυτοδίκαια, με διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της οικείας

Αιτοκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μετά

από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

Νομικών Προσώπων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αψού έχει προηγηθεί γραπτό αίτημα εκ

μέρους του ενδιαψερομένου Φο.Δ.Σ.Α., στο οποίο σωρευτικά αναψέρονται τα στοιχεία που

τεκμηριώνουν την επάρκειά του, ήτοι:

α. η σύστασή του, σύμψωνα με τη νομοθεσία,

β. η οργανωτική του διάρθρωση και η κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, αν σ Φο.Δ.Σ.Α.

λειτουργεί υπό τη νομική μορψή Συνδέσμου οτα., ή Κανονισμού Εργασίας, αν ο Φο.Δ.Σ.Α. λειτουργεί

υπό τη νομική μσρψή Α.Ε., καθώς και

γ. η σύσταση των υπηρεσιών και οργανωτικών μονάδων που προβλέπονται σε αυτόν.

Εψόσον συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, η έκδοση της διαπιοτωτικής πράξης Είναι υποχρεωτική

για τη Διοίκηση εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του

Φο.Δ.Σ.Α.. Με τη δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, οι

προηγηθείσες προγραμματικές συμβάσεις λύονται αυτοδικα[ως και οι Φο.Δ.Σ.Α. καθίστανται διάδοχοι

των τρίτων ψορέων στις Συμβάσεις Σύμπραξης και οι αντισυμβαλλόμενοι των Ιδιωτικών Φορέων

Σύμπραξης, υπεισέρχονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Οι τρίτοι

ψορείς υποχρεούνται να ιταραδώσουν αμελλητί στους Φο.Δ.Σ.Α. κατά χρήση, τις εγκαταστάσεις που



διαχειρίζονται σύμψωνα με τις Συμβάσεις Σύμπραξης, τα περιουσιακά στοιχεία και τους λογαριασμούς

που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις και την αποπληρωμή τους, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο

παράδοσης — παραλαβής. Εκκρεμείς δίκες ή διαδικασίες επίλυσης διαψορών ή διαιτησίας κατά την

έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τον οικείο Φο.Δ.Σ.Α., χωρίς να

απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Η παρούσα δεν εψαρμόζεται

σε προγραμματικές συμβάσεις με αντικείμενο την υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων με

Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, τα οποία βρίσκονται σε ψάση ωρίμανσης, δημοπράτησης ή
κατασκευής. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποκατάσταση επέρχεται μετά από την ολοκλήρωση της

περιόδου κατασκευής των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας

αυτών. Στην περίπτωση Συμβάσεων Σύμπραξης στις οποίες προβλέπεται, πέρα από τη δοκιμαστική, και

μεταβατική περίοδος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η υποκατάσταση επέρχεται με την ολοκλήρωση

της μεταβατικής λειτουργίας τους και την επέλευση της ημερομηνίας διαθεσιμότητας των υπηρεσιών.»

—
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Συνοπτική

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

—

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ενσωμάτωση της Παρ. 5 του άρθρου Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης

Μίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αψορά τις ασυμψωνίες

στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (1 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του

Ελληνικού Δημοσίου καιτης Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη

Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος

Φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού — Αγίου Κοσμά, θέοπιση

ολοκληρωμένου Πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου

λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

επείγουσες ψορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Υπουργείου Οικονομικών»

Επισπεύδον Υπουργείο:

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραψείο Υπουργού, κα Νατάσα Πετρούλια, τηλ. 210 3332227

Γραψείο Αν. Υπουργού, κα Δάψνη Ελένη Νικολάου, τηλ. επικ. 210 3332180,

και

Γραψείο Υψυπουργού, κα Ελένη Μπέσκου, τηλ. επικ. 210 3332509, θΙθ5Ιιου@ιιπθε.Γ
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ιιυιιςυι απο ενν ιιαριικιιιω κιτιινιυνυ ινν ινμα η ιυυι, ιυμειι, ννμυυειτ/νι/ι,

στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοιούμενης ρύιμισης:

Ι Τομέας νσμοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2 Τομέας νσμοθέτησης επί Οεμάιων Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομσθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη Και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νσμσθέτηοης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Ειιενδύοεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου

Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τραίμων και

Υπουργείου Τουριομού

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

___________ ______________ ________________________
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ1’

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

‘\ρθρο Ι

Γην εξασψάλιση της πλήρους απορρόψησης και αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων
:ου Ταμείου Συνοχής του τομέα Περιβάλλοντος του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(ΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και την ανάγκη
επαρκούς χρηματοδότησης αναγκών των ΟΤΑ που συμμετέχουν ήδη σε
συγχρηματοδοτούμενες ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις των Περιψερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Άρθρο 2

Με την προσθήκη περ. δ στη παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4635/2019 (Α’167) δίνετα
η δυνατότητα στους ψορείς να αναθεωρούν τα τομεακά και περιψερειακά
τρογράμματα ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ),
όταν έχουν μεταβληθεί οικονομικές ή άλλες συνθήκες, που κατά την κατάρτιση των
προγραμμάτων δεν ήταν προβλέψιμες. Με την προσθήκη παρ. 5 στο ίδιο άρθρο,
διευκολύνεται η μεταψορά έργων που είναι ενταγμένα στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ,
ωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αναθεώρησης των προγραμμάτων.

ψθρο 3

ην χωρίς καθυστέρηση καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης στους δικαιούχους τηι
υγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «‘Εκτακτη επιχορήγηση σε
Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας κα
·ις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν», για την επίτευξη του σκοπού της.

ρθρο 4

‘Λε την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της απλοποίησης του
φοσδιορισμού της σύνθεσης της Επιτροπής Επιλογής υποψηψίων Εισηγητών κα
Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω της αντικατάστασης της διαδικασίας της
κλήρωσης μόνο για ένα από τα μέλη της Επιτροπής καιτης εξομοίωσης της διαδικασίας
Επιλογής του μέλους της περ. γ’ με τη διαδικασία ορισμού των υπόλοιπων μελών της
Επιτροπής Επιλογής.

\ρθρο 5

Η αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκει να αντιμετωπίσει την ανάγκη υποστήριξης της
ιυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) κατάτην άσκηση των ελεγκτικών
αρμοδιοτήτων της, με γνώμονα την ανάγκη αύξησης των διενεργούμενων ελέγχων.

ρθρο ό

Καταρχάς με την παράγραψο 1 αντιμετωπίζονται οι τιθέ μενο ι προ βλη ματισμοί σχετικά
με την ανελαστικότητα της θεσπισθεί.σας χρονικής διάρκειας των τριών μηνών για την



υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των Προκηρύξεων των καθεστώτων ενίσχυσης του ν.

μ887/2022 (Α’ 16) με συγκριτική αξιολόγηση και προτείνεται η σχετική αρμοδιότητα

να μεταψερθεί στην κανονιστική διοίκηση, Προκειμένου να υπάρχει ευελιξία για το

τροσδιορισμό της, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν έκτακτα γεγονότα.

Με την προσθήκη της παρ. 7 στο άρθρο 30 του ν. 4887/2022 αντιμετωπίζεται σε ένα

βαθμό η μη χορήγηση ενισχύσεων περιψερειακού χαρακτήρα σε τρεις Περιψερειακές

Ενότητες της Αττικής, ήτοι του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών που είνα

εκτός του Χάρτη Περιψερειακών Ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027,

αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 17 του Γενικού Απαλλακτικού

Κανονισμού 651/2014 για επενδυτικές ενισχύσεις, οι οποίες παρέχονται στις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν πολλές ομοιότητες με τις περιψερειακές

ενισχύσεις.

‘\ρθρο 7

Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υποχρέωσης των

ψορέων των επενδυτικών σχεδίων που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν σε

καθετοποιημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αψορούν στην καλλιέργεια

εωργικών Προϊόντων και την Περαιτέρω επεξεργασία τους σε προϊόντα που ωστόσο

δεν είναι γεωργικά, σύμψωνα με το ενωσιακό δίκαιο, να διαχωρίζουν τις σχετικές

επενδυτικές τους προτάσεις και να τις υποβάλλουν σε δύο καθεστώτα ενισχύσεων,

ήτοι της «Μεταποίησης — Εψοδιαστικής Αλυσίδας» και της «Αγροδιατροψής

Πρωτογενούς Παραγωγής-Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων — Αλιείας -

(δατοκαλλιέργε ιας».

ρθρο 8

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διαχείρισης ικανού

αριθμού επενδυτικών σχεδίων των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν.

3299/2004, Ν 261) που μεταψέρθηκαν, με την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού

:ου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

στον τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων της Γενικής Γραμματείας
Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, επίσης του

(πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

‘ρθρο 9

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη βέλτιστη οργάνωση της αποτελεσματικής κα

αχείας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε κάθε περιψέρεια, από τσυς Φο.Δ.Σ.Α.

εκείνους, που διαθέτουν πλέον τη διοικητική και τεχνική επάρκεια να αναλάβουν

ιλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μία Σύμβαση

Σύμπραξης. Η διαπίστωση της τεχνικής και διοικητικής επάρκειας ανατίθεται στον

υντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σ οποίος επιλαμβάνεται κατόπιν

‘ραπτής αίτησης που υποβάλλεται από τον ενδιαψερόμενο Φο.ΔΣ.Α., το ελάχιστο

ιεριεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην προτεινόμενη ρύθμιση. Ο αρμόδιος

:υντονιστής, εψόσον διαπιστώσει τη συνδρομή των οριζόμενων προϋποθέσεων και

κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης του Τμήματος

οπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων της οικείας Αποκεντρωμένης

ιοίκησης, έχει δέσμια αρμοδιότητα να αποδεχθεί το αίτημα του ΦοΔ.Σ.Α., με την

έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της

Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης στην Εψημερίδα της

Κυβερνήσεως, οι προηγηθείσες σχετικές προγραμματικές συμβάσεις λύοντα

αυτοδικαίως και οι Φο.Δ.Σ.Α. καθίστανται διάδοχοι των τρίτων ψορέων στις Συμβάσεις



Σύμπραξης και αντισυμβαλλόμενοι των ιδιωτικών ψορέων σύμπραξης,
υπεισερχόμενοι σε όλα τα δικαιώματα καιτις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

ρΘρο Ι
ιατί χωρίς την προτεινόμενη ρύθμιση Θα απαιτείτο χρονοβόρα εκ νέου αξιολόγηση

ορέων που ήδη διαχειρίζονται συγκεκριμένα έργα, με επίπτωση στον χρόνο
λοκλήρωσης αυτών.

ρΘρο 2

Γιατί δεν προβλέπεται στο υψιοτάμενο πλαίσιο αναθεώρηση λόγω μεταβολής
οικονομικών ή άλλων συνθηκών (όπως οι συνέπειες του κορωνοίού ςονο-19, οι
πυρκαγιές του έτους 2021 και η ενεργειακή κρίση) και γιατί κατά την προετοιμασία
των προγραμμάτων σημειώθηκε αστοχία σε πολλά ΤΠΑ/ΠΠΑ ως προς την κατανομή
προϋπολογισμού σε άξονες προτεραιότητας.

\ρθρο 3
Γιατί το ποσό της εν λόγω ενίσχυσης πρέπει να καταβληθεί στο σύνολό του στους
δικαιούχους χωρίς παρακράτηση ή συμψηψισμό με τυχόν οψειλές.

\ρθρο 4
Η διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό ενός μόνο από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής

υποψηψίων Εισηγητών και Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα υπόλοιπα μέλη

ης οποίας ορίζονται με διαψορετική διαδικασία επιλογής, εισάγει περιπή

τολυπλοκότητα στο σύνολο της διαδικασίας επιλογής των Εισηγητών και των Μελών

:ης Επιτροπής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα ενόψει του γεγονότος ότι η επιλογή των

επικρατέοτερων υποψηψίων λαμβάνει χώρα με απόψαση της Διάσκεψης των

Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, κατ’ ανάλογη εψαρμογή του άρθρου 101Α του

υντάγματος.

ρθρο 5

Η μη επαρκής στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α. μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα

ως προς την καθ’ ύλη και κατά τόπο άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων.

ψθρο ό

<αταρχάς η ανελαστικότητα της ρύθμισης μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ομαλής
ποβολής των αιτήσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου

πην περίπτωση που προκύπτουν έκτακτες συνθήκες που αιτιολογούν τη
5ιαψοροποίηση του νομοθετικά θεσπισθέντος χρονικού διαστήματος. Περαιτέρω η
ταντελής απουσία περιψερειακών ενισχύσεων σε τρεις Περιψερειακές Ενότητες της1

1



\πικής Θα δημιουργήσει ζητήματα διαψορετικής αντιμετώπισης σε συγκεκριμένους

:ομείς της οικονομίας και ανισοκατανσμής των ενισχύσεων, στη μεγαλύτερη

Περιψέρεια της χώρας μας.

\ρθρο 7
(ποχρεώνει Φορείς επενδυτικών σχεδίων να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια σε δύο

καθεστώτα ενισχύσεων με αποτέλεσμα να προκαλούνται επιβαρύνσεις αλλά κα

δυσχέρειες στους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς.

\ρθρο 8
Η μη ρύθμιση και αποσαψήνιση του τρόπου χειρισμού των μεταψερθέντων εκκρεμών

επενδυτικών σχεδίων στη νέα, αρμόδια πλέον υπηρεσία Θα επιψέρει αδυναμία
ειρισμού αυτών.

\ρθρο 9
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση ζητημάτων που
αναψύονται στο πλαίσιο Συμβάσεων Σύμπραξης του ν. 3389/2005 (Α’ 232) που

αψορούν στην υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α.

στο στάδιο λειτουργίας, τα οποία έχουν εντούτοις ανατεθεί κατά το παρελθόν σε

:ρίτους Φορείς, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν.

3852/2010 (Α’ 87), εξαιτίας της τότε αδυναμίας των Φο.Δ.Σ.Α. να ανταποκριθούν στα
καθήκοντά τους, ελλείψει διοικητικής και τεχνικής επάρκειάς τους.

Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο Ι

Την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και τους ΟΤΑ που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενες

ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις.

Άρθρο 2

Τα Υπουργεία και τις Περιψέρειες ως προς την απρόσκοπτη υλοποίηση των

αναπτυξιακών στόχων των προγραμμάτων τους στο Πλαίσιο του Εθνικού

Προγράμματος Ανάπτυξης.

Άρθρο 3

Τις επιχειρήσεις κλάδων που έχουν πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις του

πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την εξαιτίας αυτού διατάραξη των

εμπορικών ρσών, των αλυσίδων εψοδιασμού και κατά συνέπεια των εμπορικών

εξαγωγώντης Ελλάδας, καθώς καιτις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση των

δράσεων και την πληρωμή των ενισχύσεων.

Άρθρο 4

Την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Άρθρο 5

Τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και συγκεκριμένα, τη

δυνατότητά της να υποστηριχθεί από Φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία Θα

παραχωρηθεί η σχετική ελεγκτική αρμοδιότητα κατ’ εψαρμογή της παρ. 9 του

άρθρου 152 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), με εξαίρεση την άσκηση οιασδήπστε ψύσης



ανακριτικών καθηκόντων.

Άρθρο ό

Τους Φορείς επενδυτικών σχεδίων που Θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια στα
καθεστώτα ενισχύσεων συγκριτικής αξιολόγησης, καθώς και τους Φορείς των
επενδυτικών σχεδίων, συγκεκριμένων καθεστώτων ενισχύσεων (ι<ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ —

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ — ΑΛΙΕΙΑ —

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ», «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
— ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ», και

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3600») που Θα επιλέξσυν ως τόπο εγκατάστασης των
επενδύσεών τους τις Περιψερειακές Ενότητες του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου
Τομέα Αθηνών.

Άρθρο 7

Τους ψορείς επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο καθετοποιημένες επενδύσεις στην
καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων και την περαιτέρω επεξεργασία των στην
παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων.

Άρθρο 8

Τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
αλλά και τους ψορείς των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε
πρσγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους και των οποίων η διαχείριση μεταψέρθηκε
στην εν λόγω Υπηρεσία.

Άρθρο 9

Τους συμβαλλόμενους σε Συμβάσεις Σύμπραξηςτου ν. 3389/2005 για την υλοποίηση
έργων διαχείρισης απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. (Φο.Δ.Σ.Α., ιδιωτικοί
ψορείς σύμπραξης, τρίτοι Φορείς), καθώς και τους Συντονιστές Αποκεντρωμένων
Δισ ικήσεων.



Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑ!Π 0Χ111

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

‘\ρθρο ό — Η πρώτη παράγραψος με διαψορετική ρύθμιση στο άρθρο 30 του νόμου

1887/2022.

‘πόλσιιτα άρθρα: όχι

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

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος, α ρυθμιζόμενα ζητήματα είναι αντικείμενα τυττικού νόμου

υπουργικής απόψασης ενώ δεν υψίσταται σχετική νομοθετική εξουοιοδότηση.

ή άλλης κανονιστικής

πράξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής

πρακτική ς
συμπεριλαμβανομένης εν υψίσταται δυνατότητα διαψσρετικής ερμηνείας της

ισχύουσας νομοθεσίας.
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της

υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Γα προβλήματα που επιδιώκει να αντιμετωπίσει η ρύθμιση δεν
ΙΙΙ) με διάθεση οψείλονται σε έλλειψη ανθρώπινων και υλικών πόρων. Ειδικά

περισσότερων ια το άρθρο 5, δεν είναι εψικτή σε άμεσο χρόνο, ο οποίος είνα
ανθρώπινων και ουσιώδης νια την εξυπηρέτηση των σκοπών δημοσίου
υλικών πόρων; συμψέρσντος της ΔΙ.Μ.Ε.Α., η στελέχωσή της από υπαλλήλους

ου δημοσίου Τομέα.



11) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ 1 Οχι χι1
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

Οργανισμούς:



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

ειτιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

ι Π Π Υ Π

1 Μ
Π ΧΠ Π

1ΓΊ ·.:

Π ππ41π

8
Ποιοι Είναι ΟΙ στόχοι της αξιολογσύμενης ρύθμισης;

Η απορρόψηση και αξιοποίηση των

διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Συνοχής του

τομέα Περιβάλλοντος του Επιχειρησιακού

Προγράμματος ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,

1) βραχυπρόθεσμοι: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

20 14-2020.

Η εύρυθμη υλοποίηση των έργωντηςπρώτηι

προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ,

συμπεριλαμβανομένων των έργων που

μεταψέρονταιαπότο εθνικά σκέλος του ΠΛΕ,

Η ταχεία και χωρίς παρακρατήσεις πληρωμή

των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο

πλαίσιο της συγχρηματσδοτσύμενης από το

ΕΣΠΑ δράσης «Εκτακτη επιχορήγηση σε

επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την

επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και

τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

Η απλοποίηση και η ομογενοποίηση της

διαδικασίας ορισμού των μελών της

Επιτροπής Επιλογής υποψηψίων Εισηγητών

και Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η υποστήριξη της ΔΙ.Μ.Ε.Α. κατά την άσκηση

των αρμοδιοτήτων της, από ψυσικά ή νομικά

πρόσωπα στα οποία θα παραχωρηθεί η

σχετική ελεγκτική αρμοδιότητα κατ’

εψαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 152 του ν.

4512/2018 (Α’ 5), με εξαίρεση την άσκηση



σιασδήποτε φύσης ανακριτικών
καθηκόντων.
Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις
Περ ιερε ια κέ ς Ενότητες του Βορείου,
Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών σε
καθεστώτα ενισχύσεων που θα
ιτροκηρυχθούν άμεσα, όπως της
μεταποίησης — εψοδιαστικής αλυσίδας κα
της αγρσδιατροφής — πρωτογενούς
Παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών
Προϊόντων.

Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων,
καθετοποιημένων επιχειρηματικών σχεδίων
στο καθεστώς ενίσχυσης της
αγρσδιατροψής — πρωτογενούς Παραγωγή ς
και μεταποίηοης γεωργικών Προϊόντων.
Η άμεση διαχείριση των εκκρεμών
επενδυτικών σχεδίων που μεταφέρθηκαν
από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στη
Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων της Γενικής
Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων κα
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η βέλτιστη οργάνωση της αποτελεσματικής
και ταχείας διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων σε κάθε περιψέρεια, από τους
Φο.Δ.Σ.Α. εκείνους, που διαθέτουν πλέον τη
διοικητική και τεχνική επάρκεια να
αναλάβουν πλήρως τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από μία

___________________________________

Σύμβαση Σύμπραξης.
ΙΙ) μακροιτρόθεσμοι: - Η απρόσκοπτη υλοποίηση των αναπτυξιακών

στόχων των προγραμμάτων ΤΠΑ/ΠΠΑ στο
πλαίσιο του ΕΠΑ.
Η διευκόλυνση και η επιτάχυνση της
διαδικασίας επιλογής Εισηγητών και Μελών
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου
προϊόντων και υπηρεσιών, η προστασία της
εσωτερικής αγοράς, η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της
επιχειρηματικότητας, η προστασία του
καταναλωτή από επικίνδυνα παράνομα
αγαθά και υπηρεσίες που διακινούνται κα
προσψέρονται στο εσωτερικό της χώρας, η
ενίσχυση της εθνικής ασψάλειας, μέσω της
καταπολέμησης των παράνομων
κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης
αγαθών και υπηρεσιών, η προστασία της
διανοητικής ιδιοκτησίας, η δημιουργία
υπεραξίας των εμπορικών σημάτων, η
αύξηση των οικονομικών μεγεθών των
επιχειρήσεων και η αύξηση των δημοσίων
εσόδων.

Η συνολική αντιμετώπιση των εκκρεμών
ζητημάτων για τις επενδύσεις που υπό τσ
προϊσχύσαν καθεστώς υπάγονταν στη Γενική



Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουρνείου

Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

- Η σταδιακή ανάληψη από τους Φο.Δ.ΣΑ. των

θεσμοθετη μένων αρμοδιοτήτων Τους,

σύμψωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018.

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στσχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό ιισοφοίτων γβαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν

εργιισία στον τομέιι των σσουδώυ Τους εντός ό μηνών από την

έναρξη_αναζήτησης

Αριθμός πιστσποιημένων Πανεπιστημιακών σχιιλλιν (ΩΟ κλιτ)

Αριθμός συμιετοχων σε προγμάμμιιτιι Έρενι ιι. ίιχνιι) ιγιιις

& Καινοτομιιις (διεθνή & εθνικά), ανά Πονεσισ ηιυι νη λγ?

Αριθμός έργων/μελετών σον έχουν αει, νεθεί ιι ιό ‚ιιι’ ε’νι,ι Ι ικό

τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχιιλή

ώασόυι σια ηειιιι)ιη τριτοβόθιιιις εκπιιίδε ι’ιι1ς ιιι-ό ΑΙ-λ

11,ισοστό ενηλίκιιο (στα σύνολο τον ενν ργού ιιλιθιισμιιέ) πιιν
σνμμετΕχνυι· νε τ1ινγράρματιι δισ βίου ι κιτιιίδι νιιης

Ε. Σ’Ι’ΟΙΧΕΙΩΔΙΙΣ / Α’ΟΜΙι\ / Π’ΘΜΙιδ ΙίΚΙΙΑΙΔΙ-:ΥΣΙΙ

Ιίνσνστό ιινιιλιίιόβι1τιιν/σύνιιλιι σλιΙθνσ ριιύ

Αριθμός ατόμων που εγκιιτιιλείπιινν Τι, σχολείο τιριν την

ολοκλήρωση της β’ βάθμιας ει, ι ιί βόθ1ιιι,ς εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός διιιπολιτισμικών σχολείιιν ι,νά Περιφέρεια
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μιιθι1τών) που φνιταέν συ
διιιπολιτισμικό σχολεία

Ποσοστό ολλαδοπών μαθητών ουσ ούοολο (των μαθητών) —

Κατανομή ι,νά περιφέρεια

Αριθμός νλοι(μερων / απαγευμειτινόιν οχολείιιν και αριθμός
μαθητών σον φοιτούν συ αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών που εσωφελοέντιιι τισό προγράμματα
ευισχοτιει(ς_εκπιιίδενσης_/_έτος
Δαπάνη ανέι μαθητή ανά βαθμίδα (ιΥθ1ιια, Β’θμια)
εκπαίδευσης

Πρι(σφατα Ετινδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια στοιχεια στσχσς (3ετία)

[Ιριιγί,οτοποιιιθείσες ειτιισκιιφές, κατά είδος κιιι

ασοτελέοιντιι, κοι αριθμός ενρημότωι’

Χρι1ματοδατήσειη ανασκαφών, κατά φνρέιι, και οοσέι ποο

διατέθη καν

Πιστώσεις γιο ανασκαφές, παν διστέθηκειν αε Εφορείες
Αρχιιιατητων

Κήρνξιι ειρχιιινλογικών χώρων, ιυηιείι,ιν, πιιραδοσιακών και
ιστορικών οικισμιίιν

Ιίριιγμιιτοσοιηθνίοες ιισολλοτριώοεις και κπυοβληδείοες
αποζημιώσεις, γιιι ακίνητα αρχιιιολογικνό ενδιαφέροντος



Δαπάνες έργων ιουν έχουν εκτελεσθεί Πε μνημείο και
ειρχιιιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων Που βρίσκονται
ον εξέλιξη

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _________________ ___________

Δαπάνες έργων Που έχουν εκτελεσθεί Πε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων Που βρίσκοντιιι σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιαθηκώυ ιστό νομική μομφή και είδος
βιβλιοθήκης, αυάλυγσ με το θέμιι, κανά γεωγραφικά
δισ μέρισμιι

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ___________________ ____________

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

και της ΕΛΣΤΑΤ



Εϋνική άμυνα Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επιοπεύδο’ι.πος

υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται

δείκτες στην Ανάλυση.

Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:

, Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετιικ στοιχεια στοχος (3ετια)

Ακαθάριστο εγχώριν πραιόν οκ αγνριιίες τιμές ιδια)

ρνθρός ρενοβνλής ΑΕΠ σε σταθερές νιιές

σοζύγιο τρεχοοοών σνναλλιιγιλε (ς’ ,ιγι η

ίσοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς Τις ιράοεζες, % ΑδΗ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (Κακά Μάιιιιιριχν, % ΑΕΙΙ)

Πρωτογενές πλειινιιοιιιι (νις νΑι άι:ιι

γι’σςιιννισιενιις Δείκκης έιιιύιν (ιι ιιινιιόιινή

ΦΟΡΟΔΟΙ ΙΔ

ιιιιιρνλνγικν ένιιδιι ιις ιιιιοιιοειί ιιιιι ι\ί-:Ι Ι

ι\νιιλογιιι ιιιιοις κιιι ι ιιι οι]ςι1ιιι1νι)ιιγίιις

Ποσέι σιιι.ι τισ π1ιά ι νιιειιιι μέχρι οήιειιι ιι ‘ιό νου ιρόριι ή εονς

ηιέιγννς στιιες ιιιιιιίιιες ιηιι ι1ιιιί’ν ιιι διιινιίξεις νου
νιι1ινσχεδιιιν.

Ιίοοέι σον ειο’ι1ιιιχδηκιι· ιι,ιιι ιιιι1ιιιλκγικιινς ελεν·,ιιις

Ιίνοιιστιί ορέιξιειι’ ίιιιιικι1 ιικιιέ ιιιιιιολιιιρισιινέι ιρόριιν ή
εσιβνλής προσ νί ιιι ν ιιιιιιιι νιιιιύιδιικον ιν ρέρει ή εν ιίλω ιι σιι
τιι δινοσιήριιι

‘- Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΔΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευτα(α 5ετία
Πρόσφα Επιδιωκόμενος
στοιχεια ί στσχσς (3ετια)

Αριδρός κοιχειρησιακών. κλαδικών κνι ομοινεπογγελρατικών
ονρβάαενιν (και εγσσε. εέιν οννήκιδιί ιο σνγκεκριρένν έτος)
και νριδρός/οοσοστό εργαζομένων σον καλύπτονται ναό ιινοές

;ιριδμός/ονονστά σον, σον σννήιρδιονν χωρίς ορναιρνγή πε
δινρεαολάβισι

Αριθρός/οοαναεό σαε. σον σννήιρθησαν χωρίς προσφυγή ον

διιιινησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας ρεσολάβηοης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικιιοίας δινινηαίας

Μέση λιόρκεια α.σ.ε. (προβλεπόρενη στν σχετικά κείρννα αλλά

και οραγρατική ρε την έννοια της πιράνσσςς γετά Τη σνρβστική

τους λήξη)

Ώρες εργασίας στό ηρέρει, εβδοράδο και ανά κλάδο οικονομίας

ΑγιΕιός ιιιειβόιινι.ιε κειερι.ιριέιν (σον δηλώθηκαν) ιινέι

εργαζόμενο και κλάδο οικσνορίας

Αριδρός νενχημάτιιν ανά κλάδο οικννορίας και

σριδρός/ειοσοατό ατνχηράκκιν σον οροκάλεααν θάνατο

ουιισηρία

-



ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Ποσοστό σοεργίσς

Ποσοστό μσκμοχμόοισ σοέργωο

Ποσοστό σοεμγίσς οέωο

Ποσσοτό οοεμγίσς γσοσιοώο

Ποσοοτό σοεργίσς σοό γεωγρσιμική οεμιφέμτισ

Ποσοστό σοτμγίσς βάσει μορφωτιοσό εσιοέδοο

όείκτης σσσσχόλησης / Δείκτης ωρώο εργσσίσς / Δείκτης
σμοιβώο (σοά βσσικό τσμέσ της οικοοομίσς τιχ. ιιετσσοίηση
οστσσκεσές_ολο.)

Μερική σοσσχόληση ως οοσοστό της σοοολικής σσσσχόλησης
(στο σόσολο τοο πληθσσμοό κσι ειδικότερο ρισ οέοος)

Ποσοστό σσσσχολοομέοωο με οόμβσση ομισμέοοο χρόοοο (στο
σόοσλο τοο σληδοομοό οτι ειδικότεμσ γιτ οέοος(

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετίυ Πρόσφιπα Εττιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Προγμστιιιο όψος οοστόξεωο στό σοφοόιστιιιή οτιόόσ
(μισθωτοί τοτ ιδιωτικσό τσμέσ, δημόσιοι τσόλληλτι,
εσσγγελμστίες κσι έμσοροι, σγμότες) οτι στό έτη οσσσλικής
οσφόλισης τσι σττίστσιχες δσσόσες

Ύψος σσφσλιστικώτ εισφομώτ στό σσιμσλιστική ομάδσ
(μισθωτοί τοο ιδιωτιτοό τσμέσ, δημόσιοι σοόλληλσι,
εσσγγελμστίτς τσι έμσομσι, σγμότες) κσι σστίστσιχσ έσσδσ εοτ
εΦκι\
Ηδικίσ (σρσγμστική) σοττσξισδότησης στό σδηθσσμισκή σμάδσ
εσι έτη_σσσολικής_σσφόλισης

Μέσος χμότσς σσοτομής σόστσξης

Ποσοστό σσττσξισδστικής δσσότης ετί ιστ ΑΕΠ

Ποσοστό σμσσφτγώσ σχετικά με τησ στσσσμή σόττσξης στο
γίτοστσι εσ μέρει ή εσ όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Εττιδιωκόμενας
στοιχεια στόχος (3ετια)

Ποσοστό σληθσσμσό σε εσδεστώς ιμτώχτισς. σε κίοδσσο
ιμτώχεισς ή σε κοισωσικό σσοκλεισμό

Ποσοστό ολικής στέρησης σε τέσσεμσ ή σεμισσότεμσ βσσικό
σγσθό_ή_σσημεσίες

ίίσσοστό οσικοκοριώσ στο σόσσδσ τσσ σληθσσμσό στο
σστιμετωσίζσσσ δσσκσλίσ σστιμετώσισης έκτσκτωσ σσσγκιλσ

Πσσοσιό σληδσσίισό σσσ λομβόσει εσιδόμσσσ τσι η σστίστσιχη
κμστική δσσόση (σστσλιτό εοτ στό εσίδομσ)

Αριθμός στιδιώτ σε ομφσσστμοφείσ

Αριθμός σστέγτισ (εκτίμηση) οσο σιτίζσστσι σσό δήμοσς κσι
άλλες σσηρεσίες

ίίσσσστό τληθσσμσό οσο μέοει σε προσωμισή μομφή κσττικίσς
λόγω κμίσης (πχ. σειομός, σσμκτγιό)

Κόστος κστ’ άτομο στό ορόγμσμμσ φμοστίδσς (μητμότητσς,
δοσκολίες μάθησης ολο)

-£5-



Πρόσφατα Ειιιδιωκόμενος
ΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια στοιχεια στοχσς (3ετια)

Αριθμός Εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Ποσοστά παιδικής θυησιμότητας

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή

Δαπάνες φιιρμόκων Κατά κεφιιλή

Αριθμός ιντρών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός νυσοκυμειοκών κλινών τινά 1000 κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγνυοιις υοτιλείιις

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (ειπύλειτυς

αριθμός Και ιιυά διαθέσιρυ κρεβάτι), μέση παραμονή. αερίθολψη

εξωτερικών ασθενιλν (εξωτερικά ιατρείει κειι επείγυντιι
περιστατικά)

Αριθμός ιισθευών ονυ περιμένουν γιιι Χ μήνες νιι εξυπηρετηθούν

(γιο μη επείγουσα νοσηλεία, ή για μονυμερή ιτερίθειλψη ή για την

πρώτη εξέταση)

Αριθμός υοτηλειών νι·έι 1000 κιιτοίκοιις

Αριθμός κλιι·ών ανά νοσιίλειιτική ιισηρεσίιι

ΙΣΟΤΙ-ΙΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχσς (3ετια)

Γίοσυστό ειιτασχύλινις ιινύ ιρέλυ

αιινιιλικά

ιι ιΙι Τιτ(ιιιρέιειιι

ιιι·ιι:λιιδιιιιι:ιιι·ιιιίιις

Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο

ιιυιι ιιι1ιιι1ιέ1ιειιι

ιινέι κλόδιι ιιικιινυρίιις

ιιυίι ιιλικιιική ομαδα

Ποσοστό τιετονπασχολούμειων ιιι·ύ φύλο

Ποσοστό εργοδυτών ανά φύλο

Πυνσο ιδ μελών ΔΣ. εταιρειών τινά φύλο

Ποσοστό μελών Κνιν·οβυυλίου, περιφερειοκών κειι δημοτικών Ι
συρβουδίων_τινά_φόλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Προσιρατα Επιδιωκόμενος

Αιτήριιτιι ασύλου — Ποσοστό αποδοχής — Μέσος χρόνος έκδοσης

αττιιφέισειιν

Χίετεινιιατεντινές ρνές ανέι πύλη εισόδου/χώρει τρυέλεκσης/
ηλικιιικι) οιιιιδιι/φύλυ

Αριθμός πνελάνεων ιινό Χώρα σρυέλευαης των

ει πελτιυι νμέι·ιιν/ειινίει ειιτέλτισης

Μιινάδες φιλυξευίνς μεταναστών (σχέση 0υυαμικότιτιις Και

πραγματικού οριθρου φιλοξεννυμένων)

Γίεριστιιτικό και είδος τιαριιβειτικότητας ανά Ιινιάδα φιλοξενίεις

/Ιρνφιονιλς, στο Πεδίο αυτό δισ υπτιρχιιυι. και στοιχείτι συν αφυρνέι τυυς ιιλλυιΧιιννύς νυν πρνέρχοι.ται από άλλους ι5είκεες

(σνιτσχυλι;αιί, εκπαίδευση, πιτριοβιτ πού τη Τα κλπ.)



> Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ατοιχεία στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ ιισι γ) μετσιελητών
υπαλλήλων

-_________________

Αναλογία υπαλλήλων σνό τμήμα, διεόθυυση. γενική δινόθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο ΝΙΕθΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ινιτυνεί)

Αναλογία Η/Υ ανά Θέση εργασίας

Αριθμός ιπεοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών κσι ιρορέων/ σύνολο
δημοπίιιν νπημεπιών κσι φορέων

Αριθμός Κέντρων πληροφόρησης ππλιτών, πε Κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό Και τοπικό επίπεδα καθώς και σε
επίπεδο νσμικών προσώπων, οργανισμών κλπ

Αριθμός ατόμων που εξνπηρετσόνται από Τις δημόσιες
οπηρεσίες ανό έτος και ανά υπηρεσία

Κόπτος προπωσικοό (δαπόνες μισθοδοπίσς και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της σονολικής δαπόοης ανό νπουργείο)

Κόστος διαχείρισης θεμότων σροσωπικοό: δαπόοες μονάδων
πμοσωπικσύ ως ποσοστό της σννολικής δασόοης ανάνπαυργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενας
στοιχεία στόχος (3ετία)

όιασρσχθέοτα αδικήματα, δρόσνες αδικημάτων και αναλογία
ονό Ιθδ.θδδ καεαίκσυς

Αδικήματα Ποινικοό Κώδικα κατά κατηγορίες και κατό
γεωγραφική περιοχή

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι νις δράονες αυτών
Κανά εθνιοότητσ, φόλο και τάξεις ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικιράτνιο καιαξιόπσινων
σεμπεριφορών σον προκαλοόν Το κοινό αίσθημα
(ιινθρωποκτσνίες,_λησεείες,_κλασές_—δισρρήξεις(

Αδικήματα σον αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα

Σνχνότητα εγκλημάτων ανά τόπο ε-γκλήμαεος

ίίοποστό εγινληματικών περιπτιλσενιν παν εξιχυιάστηκαν στο
σύνολο νων εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ααφάλεια

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά σοτονομικό τμήμα και
ονά περιοχή σστννόμεοσης

Ανιιλνγία αστυνομικών ανά Ιδθδ κστοίκννς - αναλογία
κοτοίκων ανά αστυνομικά τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της οοραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόαφατα Επιδιωικόμενος
στοιχεια στοχος (3ετία)

Αριθμός εισερχάμενων απτικών, εργοτικών και είιπορικιλν
διαφορών

Αριθμός εισερχάμενων διοικι1τινώο περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικελν και άλλων υποθέσενιν

Μέσος χρύυσς έκδοσης δικαστικιλν αποφάσεων (ειρηνοδιυείσ,
Πρωτοδικεία,_Εφετεία,_‘Αρειος_Πάγος/Συμβούλιο_θπικριιτείας)

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικσονή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων πον ιικυρώνονται μετά από
έφεση_ή_αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται ρε εσ σόστημιι τον
εξωδικαστικού συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλνπης διαφορών, πχ.
διειμεσολάβηση

Στήριξη τυιν ατόμων που χρήζουν προσεποίας αλ),ά δεν
διαθέτουν πόρους (νομική προπταοία(

Κάσοος προσφυγής σνη θικοινούνη

Πασοοοό ηλεκτρονικής υποβολής δικογρόφων

Ποσνσοά διεκπεραιονμένων κατ’ ένος υποθέσεων έναντι
εκκρεμών_(σε_ετήσια_και συνολική_βάση_εκυρείιοτήτων)
Ποσοστά ποινινών υποθέσεων, πε ετήσια βάση, γιο τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_μετατρέήιιρες_σε_χρήμα

Μέσο κόστος σωφρονιστικού σνστήματος ανά κρατοόμενο

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

—1μ



Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετια)

Δείκτης Παγκόσμιας αντιιγωνιοτικότητας

Επενδύσεις νις % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων Που ιιυοίγοον ανά κλάδο και περιφέρεια
και ιιντίστοιχος αριθμός οπεισχολουρένων Πε αυτές

Αριθμός Επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και Περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός οπασχολουμένων Πε αυτές

Διοικητικό Κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστιισης επιχειρήσεων

ΠΙίΙιΙΗΑΛΛΟΝ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
στοιχεια στόχος (3ετια

Μονάδες Ετησιες εκπηιπε ς ιιερίωτ ιιτμνσφπιρικής ρέπανσης
κατά κεφιιλή

ίίοσσοτό ται’ πληΟεο1ιιιύ τον εξυπηρετείτιιι ιιπό βιιιλογιιιούς
κιιθσριττμούς

Ποσοστό ηον ιικεώι’ οσε, κμίνιινεαι κιιεόλληλες γιιι κιιλύρβηση

σε σχέση μι τιι σύνιιλιι των δνν?ιιενιιν νιι χμιισιιιιιιιιιιιιθούν
ακτών

Αριθμός ελέγχιιν κιι τιιλλιιλότιτιις δικτύοιι ύδρευσι1ς κιιε’ έτος

ίίοσιιστί, ιιικιιικύιν & ίιιι,ιιχιινικόιν ιιτιιιρριιιμότωτ που

διιιτέ1ίικιιι νι ιίλλι·ς χιήοι ιτ (Π.χ. ιινιικύκλεινη, τ οριιγι,ιγιί

ενέ(ιγειιις, λιτιιισ1ιιιιιιιτιιιι1ιιι1)

Ποσοστό δισ τιί)έιει·ι.ι ειι:ιιιίι(ιι,ι,ιάτιιν σε ΧΥ·ί·,\

Γίοσιιο Το διιιτικιιν εκει’ιιτιιιν ιι,ιι’ κιιτιιστράφι]κιιο ιιπό ;τι’ιικιιγιιι

/ σύτιιλιι διισικόιν εκείιιι

ίίοσιιοιό ιιι’ιιδιισιιθειοέιν ( ιι ιμιιι ικό ή τεχνηνό τρόπιι)
εκτάσει,ιν /ιτέ’νιιλιι κιι Εισί ι,ιι,ιέι,,ιι’ δασών ιιπύ ιτυ1ικιιγιές

Ποσοστό Γτ(ίίίστίιί ει,ό μει’ιιν ιιιιιιιχύιν νε σχέση με την νττι,λική
ήχγσίεις χέιριις
Ποσοστό τιίυ πριιίιπολιιγιιι1ν ι ‚‚ιο διαείθετειι γιιι θέμιιτιι
πραστιισίιις περιβάλλιινκιν.

Κατιινόλι»ση ενέργειιις κιι Ει, νι ριιλή

Κιιτιινάλιιπι ενέργειας ιινό ιιιι1,ρή ενέργειας

Κιιτανόλιιοη ενεργειιις ιιπό αειιτεώσιμες Πηγές ενέργεισς νιι τό

ιιεφιιλή

[Ισσοστά μείωσης εκανμπύιν ιιεμίων θερμοκηπίου ανά τριετίιι

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΤΚΤΕΣ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
Πρόσφατα ΕπΣιδιωκόμενος
στσιχεια στσχσς (Δετία)



Ψηψιακη διακυβερνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

_________

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγή οτε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

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

________

ΝΑΙ__Π Οχι__Π

_______________________________________

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Ι Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
4

Άρρο Στόχος

Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται εξουσιοδότηση στον

‘πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον ορισμό ψορέων που ήδη

διαχειρίζονται δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή
β ιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ως Ενδιάμεσων Φορέων που

αναλαμβάνουν καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής του

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΠΟΔΟ Μ ΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), με στόχο νε

εξασψαλιστεί. η πλήρης απορρόψηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων

ώρων του Ταμείου Συνοχής του τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ

‘ΜΕΠΕΡΑΛ 2014-2020 και να καλυψθεί η ανάγκη επαρκούς

ρηματοδότησης αναγκών των ΟΤΑ που συμμετέχουν ήδη σε

συγχρηματοδοτούμενες ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις των

Περιψερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

2 Ο προϋπολογισμός του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και

κατά συνέπεια των τομεακών και περιψερειακών προγραμμάτων

ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) καταλαμβάνεται σε μεγάλο ποσοστό από το

ανεκτέλεοτο υπόλοιπο των μεταψερόμενων έργων που

χρηματοδοτούντο ήδη με εθνικούς πόρους του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων, προ της ενεργοποίησης του ΕΠΑ. Κατά την

προετοιμασία των προγραμμάτων από τους οικείους ψορείς

σημειώθηκε αστοχί.α ως προς την κατανομή προϋπολογισμού σε

άξονες προτεραιότητας. Με την προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 128 του

ν. 4635/2019 παρέχεται ευελιξία, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της

διαδικασίας αναθεώρησης του ΤΠΑ/ΠΠΑ, για την απρόσκοπτη

μεταψορά έργων που είναι ενταγμένα στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Επιπλέον, με την προσθήκη περ. δ στη παρ. 2 του ιδίου άρθρου

παρέχεται η δυνατότητα στους ψορείς να αναθεωρούν τα ΤΠΑ/ΠΠΑ

όταν έχουν μεταβληθεί. οικονομικές ή άλλες συνθήκες, που κατά την

κατάρτιση των προγραμμάτων δεν ήταν προβλέψιμες. Η

αξιολογούμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στην απρόσκοπτη

υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων των ΤΠΑ/ΠΠΑ στο πλαίσιο του

ΕΠΑ.

3
Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι κυρώσεις καιτα αντίμετρα

του έχουν επιβληθεί εκατέρωθεν έχουν διαταράξει τις εμπορικές ροέι

και τις αλυσίδες εψοδιασμού και έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις

του επηρεάζουν αρκετούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Το

τρόβλημα Εντοπίζεται στις αγορές πρώτων υλών και ειδικά της



Ξνέργειας, αλλάκαι στην αδυναμία εξαγωγών Προϊόντων της Ελλάδας
<αι της ΕΕ προς συγκεκριμένες χώρες. Ειδικότερα, η διαταραχή των
Ξμπορικών ροών έχει σημαντική επίπτωση στη ρευστότητα των
Ξξαγωγικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούντα
ε κλάδους που εξάγουν άμεσα τα προϊόντα τους στις αγορές αυτές ή
πην περίπτωση που οι αγορές αυτές αποτελούν τελικό προορισμό των
Ξξαγώγιμων προϊόντων τους. Στην Ελλάδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό
θίγεται ο κλάδος γούνινων και συναψών ειδών, για τον οποίο η αγορά
ης Ρωσίας συνιστά τον βασικό εξαγωγικό προορισμό, κλάδος που είχε

ήδη πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου
:ονιο-ι9.

το πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τη
διασψάλιση επαρκούς ρευστότητας στις ανωτέρω αγορές και τη
διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη
διάρκεια της εμπόλεμης κατάστασης, της ισχύος των κυρώσεων κα
μετά, προτίθεται να παρέχει ενισχύσεις στις επιχειρήσεις των κλάδων
του δραστηριοποιούνται στην κατασκευή γούνινων και συναψών
ειδών.

Με το αψορολόγητο, ακατάσχετο και ασυμψήψιστο των σχετικώ

ενισχύσεων, σε συνδυασμό με την απαλλαγή των δικαιούχων από την

υποχρέωση προσκόμισης ψορολογικής και ασψαλιστικής

ενημερότητας, διασψαλίζεται η ταχεία ολοκλήρωση των σχετικών

τληρωμών στο σύνολό Τους, χωρίς παρακρατήσεις, ώστε να

μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα της δράσης.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η απλοιτοίηση και,

συνεπώς, διευκόλυνση και η επιτάχυνση της διαδικασίας επιλογής των

μελών της Επιτροπής Επιλογής υποψηψίων Εισηγητών και Μελών της

Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω της εξομοίωσης της διαδικασίας

επιλογής των μελών της Επιτροπής Επιλογής. Η αξιολογούμενη

ρύθμιση αναμένεται να επιταχύνει τη συνολική διαδικασία επιλογής

ων Εισηγητών και Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, χωρίς

εκπτώσεις σε όρους διαψάνειας και ίσης μεταχείρισης, ιδιαιτέρως

ενόψει του γεγονότος ότι η τελική επιλογή των Εισηγητών και Μελών

ης Επιτροπής Ανταγωνισμού λαμβάνει χώρα με απόψαση της

\ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, κατ’ ανάλογη

εψαρμογή του άρθρου 1ΟΙΑ του Συντάγματος.

5 εδομένης της ανάγκης άμεσης υποστήριξης της Διυπηρεσιακής

Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) κατάτην άσκηση των ελεγκτικών

αρμοδιοτήτων της και με γνώμονα την αύξηση των διενεργούμενων

ελέγχων, εισάγεται νέα παράγραψος ΙΑ στο άρΘρο 13 του ν. 4712/2020

(Α’ 146) με την οποία δίνεται η δυνατότητα στη ΔΙ.Μ.Ε.Α., να

υποστηριχθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, από ψυσικά ή
.,ομικά πρόσωπα στα οποία Θα παραχωρηθεί η σχετική ελεγκτική

1αρμοδιότητα κατ’ εψαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 152 του ν.



512/2018 (Α’ 5), με εξαίρεση την άσκηση οιασδήποτε ψύσηι

ανακριτικών καθηκόντων.

ό Με την παρ. Ι αψαιρείται η θεσπισθείσα στο άρθρο 30 παρ. 1 του ν,

887/2022 (Α’ 16), διάρκεια ισχύος των τριών μηνών της συγκριτικήι

αξιολόγησης, μεταψέροντας τον σχετικό χρονικό προσδιορισμό στη’

Ιδια την απόψαση προκήρυξης καθεστώτος ενίσχυσης και παρέχονται

κατ’ αυτόν τον τρόπο την απαραίτητη ευελιξία, προκειμένου να

εκτιμώνται κάθε ψορά οι διαμορψούμενες κοινωνικοοικονομικές

συνθήκες.

Με την παρ. 2 αξιοποιείται η δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 17 του

Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 να χορηγούντα

επενδυτικές ενισχύσεις με οριζόντια ποσοστά στις Μεσαίες

επιχειρήσεις (10%) και στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

(20%). Οι εν λόγω επενδυτικές ενισχύσεις επιλέγεται να χορηγούντα

μόνο στις τρεις Περιψερειακές Ενότητες της Απικής (Βόρειος,

Κεντρικός, Νότιος Τομέας Αθηνών) οι οποίες είναι εκτός του Χάρτη

Περιψερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 και επομένως δεν καθίοτατα

δυνατή η υποβολή επενδυτικών σχεδίων που αψορούν αρχικές

επενδύσεις (δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός παραγωγικών

μονάδων, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), Οι εν λόγω επενδυτικές

ενισχύσεις είναι παρόμοιες, ως προς το περιεχόμενό τους, με τις

Περιψερειακές, και στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι θα πρέπει να

αψορούν αρχικές επενδύσεις και να εψαρμόζονται ανάλογα τα σχετικά

άρθρα του ν. 4887/2022.

Η δυνατότητα αυτή, ήτοι της πρόβλεψης ενεργοποίησης των

επενδυτικών ενισχύσεων, ως αυτοτελών επενδυτικών σχεδίων,

ταρέχεται για τα καθεστώτα «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ — ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ — ΑΛΙΕΙΑ -

(ΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ», «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ — ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΊΔΑ», κα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360°», ενώ επιπρόσθετα ορίζεται ότι δύνατα

ια συμπληρώνονται με τις αντίστοιχες για το κάθε καθεστώς δαπάνες

:ου Παραρτήματος Β του ν. 4887/2022.

7 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα για την

υποβολή ενιαίων επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς

«ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ — ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ — ΑΛΙΕΙΑ — ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ», που

τεριλαμβάνουν καθετοιτοιημένες επιχειρηματικές δραστηριότητε

,εωργικής καλλιέργειας και επεξεργασίας των ιταραγόμενων

τροΙόντων ακόμη και στην περίπτωση που, μετά την επέμβαση, τε

ταραγόμενο προϊόν δεν θεωρείται γεωργικό σύμψωνα με την

ταράγραψο 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ. Στην περίπτωση αυτή η

επενδυτική πρόταση θα υποβληθεί στο καθεστώς της μεταποίησης —

εψοδιαστικής αλυσίδας.

:59



Επισημαίνεται επίσης ότι δεν απαιτείται ειδική ρύθμιση ατην

περίπτωση υποβολής ενιαίων επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς

ιιΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ — ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΓΕΩΡΠΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ — ΑΛΙΕΙΑ — ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ», που

τεριλαμβάνουν καθετοττοιημένες δραστηριότητες γεωργικήι

καλλιέργειας και επεξεργασίας των παραγόμενων προϊόντων, εψόσον

όμως μετά την επέμβαση το παραγόμενο προϊόν εξακολουθεί νο

Θεωρείται γεωργικό σύμψωνα με την παρ. 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.

την περίπτωση υποβολής ενιαίων επενδυτικών σχεδίων σύμψωνα με

:ην προτεινόμενη ρύθμιση η αντιμετώπιση κάθε μίας εκ των ενοτήτων

αυτού, ήτοι της πρωτογενούς παραγωγής — γεωργικής καλλιέργειας

καθώς και της μεταποιητικής δραστηριότητας, Θα αντιμετωπίζεται κα

Θα ελέγχεται με το οικείο θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει και Θα πρέπει

ια πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι εκάστης εξ αυτών.

3 Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού αποσαψηνίζεται ο τρόπος

αντιμετώπισης των εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθε’

σε προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους, πχ. ν. 3299/2004 (Α’ 261)

σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, και τα οποία

μεταψέρθηκαν σύμψωνα με το άρθρο 85 του π.δ. 5/2022 (Οργανισμός

(πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Α’ 14) στις αρμοδιότητες της

ιεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων η οποία έχει πλέον στις

αρμοδιότητές της το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που έχουν

υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους από το Υπουργείο Ανάπτυξης

και Επενδύσεων.

Για τα μεταψερθέντα επενδυτικά σχέδια εξακολουθούν να

Εψαρμόζονται οι κανονιστικές αποψάσεις που αψορούν στις

ιροϋποθέσεις υλοποίησης, ολοκλήρωσης, καταβολής των ενισχύσεων

αι τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους.

Για ζητήματα ωστόσο διαδικασιών, όπως των διενεργούμενων

Ελέγχων, των θεμάτων που Θα εισάγονται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή

ή και της ίδιας της ψύσης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ο

εψαρμοζόμενες ρυθμίσεις θα είναι ανάλογες των λοιπών επενδυτικών

σχεδίων που χειρίζεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων ενώ ρητά

τροβλέπεται ότι καταργούνται οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές που

τροβλέπονταν για τα σχέδια αυτά στην περ. β της παρ. 15 του άρθρου

7 του ν. 3299/2004 και έχουν επανασυσταθεί σύμψωνα με τα άρθρα

27 και 85 παρ. 2 και 7 του ν. 4399/2016 (Α’ 117).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση ζητημάτων

του αναψύονται στο πλαίσιο Συμβάσεων Σύμπραξης του ν. 3389/2005

(Α’ 232) και αψορούν στην υλοποίηση έργων διαχείρισης

απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. στο στάδιο λειτουργίας, τα

οποία έχουν εντούτοις ανατεθεί κατά το παρελθόν σε τρίτους ψορείς,



5υνάμει Προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν.

3852/2010 (Α 87), εξαιτίας της τότε αδυναμίας των ΦοΔ.ΣΑ. να

ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, ελλείψει διοικητικής και τεχνικής

Επάρκειάς τους. Σε αυτό το Πλαίσιο, η προτεινόμενη ρύθμιση

ποσκοπεί στη βέλτιστη οργάνωση της αποτελεσματικής και ταχείας

5ιαχείρισης των οτερεών αποβλήτων σε κάθε περιψέρεια, από τους

οΔ.ΣΑ. εκείνους, που διαθέτουν πλέον τη διοικητική και τεχνική

Επάρκεια να αναλάβουν πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

του απορρέουν από μία Σύμβαση Σύμπραξης.



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

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρρο 75 παρ. Ι ή 2 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου « ))

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου »

15. Συνοπτική ανάλυση των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης

Με τις διατάξεις του υπόψη 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....

Ο/ Η Γενικ.... Διευθυντ

-35



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

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου ιι »

ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου ιι »

17. Οικονομικά αποτελέσματα

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου (ή της προτεινόμενης τροπολογίας)

προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Αθήνα 20....

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαιτανών

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Η αξιολογούμενη ρύθμιση συμβάλλει στην έγκαιρη χρηματοδότηση δράσεων ολοκληρωμένων χωρικών
επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και στην απορρόψηση των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Συνοχής της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
Άρθρο 2: Η απλοποίηση των διαδικασιών για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων των προγραμμάτων ΤΠΑ/ΠΠΑ
στο Πλαίσιο του ΕΠΑ, χωρίς επίπτωση στον μεταρρυθμιοτικό του χαρακτήρα που εισήχθη με τον ν. 4635/2019, όπως
η θέσπιση κανόνων που διέπουν την κατάρτιση, τον συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και
την εψαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΕΠΑ και των επιμέρους προγραμμάτων του, που
χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς Πόρους του ΠΔΕ.
Άρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση συμβάλλει στην ουσιαστική και μέγιστη δυνατή ενίσχυση επιχειρήσεων που
πλήπονται λόγω των επιπτώσεων του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, διασψαλίζοντας ότι τα σχετικά ποσά
καταβάλλονται στους δικαιούχους σε σύντομο χρόνο και χωρίς παρακρατήσεις. Ταυτόχρονα εξοικονομείται χρόνος
για τη δημόσια διοίκηση και συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες που αξιολογούν τις αιτήσεις, ελέγχουν τα δικαιολογητικά
και πραγματοποιούν τις πληρωμές.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα

ΕΜΜ ΕΣΑ



19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

εψαρμογής και την απόδοση των

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙ ΚΟΝΟΜ Γλ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΝΙΟΣ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙ Κ ΕΣ

Ο Μ ΑΛ ΕΣ

ιΙΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣ’Ι’ΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΙ’ΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΙ-ΙΙ’Α

ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ ΡΞ Η

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υπαδομή /
εξοπλισμός

Πρσσλήψεις /
κινητιιότητιι

Ενιί Ι ριση
εκττιι ίιΝευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Λλλιι

Στήριξη και
λ ε ιτιιυ ρ’ ίιι
διιιχείριαι]ς

Διιιχι:ίξιιπη
ιιλλαγιιν κατά
την εκτέλεση

ΓΙΑ ΤΙΙ
ΛΕΙ’ί’ΟΥΙ’Ι’Ιι\
& ΛΙΙ(ΔΟΣΙΙ

Ί’ΙΙΣ
ΡΥΘΜΙΣ]ΙΣ

Κάσ τιις
συμμετιιχής

στη νέιι
ρύΟμισιι

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: Δεν εντοπίζεται κόστος για την έναρξη

ρυθμίσεων, αντίθετα απαλλάσσονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες από διοικητικό όρτο.



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝίΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

στόχους

_______________ _______________ ______________ _______________ _________________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

__________ _____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ______________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά

την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ

της ρύθμισης

_______________ ________________ _______________ _______________ _________________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ιτοιοτική αποτίμηση: Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης.



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

ετιισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:’Εκθεση νομιμότητας

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

\ρθρο 5

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

1 (συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

____________________________________________

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

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
11 (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Άλλα Ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

ΓΙ

ΓΙ

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου



ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροτιοτιοιούμενων ή καταρούμενων διατάξεων

φθρο Ι
ρισμός Ενδιάμεσων Φορέων — Τροποποίηση παρ. 7
‘ιρθρου 13 του ν. 4314/2014

την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α 265)
ρσστίθεται περ. η’ και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως
ξής:

<7.α. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή
·Ιεριφερειάρχη, δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσο
)ορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους

ΞΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριοτικής Αρχής
ου εν λόγω ΕΠ για δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών
πενδύοεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ή τοπικής
ινάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων,
Γύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 7 και 6 του

Κανονισμού.
3. Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης κα
Ξπενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων,
ιαθορίζονται οι διαδικασίες συντονισμού και
ιαχείρισης των ΕΔΕΤ για την υλοποίηση

Ίρογραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία
ων Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και η σύσταση
πιτροπών για την αξιολόγηση των Προγραμμάτων
‘οπικής Ανάπτυξης, σύμφωνα μετα άρθρα 33 και 34 του

Κανονισμού. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόποι
ειτουργίας και το έργο τους.

Με απάφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κα
Επενδύσεων, δύναται να ορίζεται η Ειδική Υπηρεσίι
ιιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματοι
ιΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ως Ενδιάμεσος Φορέας, που
ιναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
<υγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του
ν λόγω ΕΠ, για δράσεις που χρηματοδοτούνται από τι

Ευρωπαϊκό Κοινωνικά Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρι
123 παράγραψοι 7 και ότου Κανονισμού αντίστοιχα.

Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη δύνατα
α ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ται

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ« ωι
Ενδιάμεσος Φορέας, σύμφωνα με το άρθρα 123
ιαράγραφος 7 του Κανονισμού, η οποία αναλαμβάνε

η διαχείριση μέρους του οικείου Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος για την υλοποίηση
ίράσεων Ταμείων ή Ταμείων Χαρτοφυλακίου γιο
ρηματοδστικά μέσα.

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή
Περιφερειάρχη αντίστοιχα, δύναται να ορίζεται ως
Ενδιάμεσος Φορέας για να επιτελεί συγκεκριμένα
καθήκοντα της ΔιαχειριστικήςΑρχής)ΔΑ) υπότην άμεση
ιποπτεία και ταν έλεγχο αυτής, η αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ενδιάμεσος

Παρ. 7 άρθρου 13 ν. 4314/2014
α. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ι<

Γίεριφερειάρχη, δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσο
3ορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριοτ

.υέρους ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα τηι
ιιαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για δράσει<
<λοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμη<
ιοτικής ανάπτυξης ή τοπικής ανάπτυξης μ<
ιρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, σύμφωνα με τι
ιρθρο 123 παράγροφοι 7 και ότου Κανονισμού.

β) Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
ινάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξη<

και Τροφίμων, καθορίζονται οι διαδικασίες
<υντονιομού και διαχείρισης των ΕΔΕΤ για την

υλοποίηση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με
ιρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και η
<ύσταση επιτροπών γιο την αξιολόγηση των

Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τ
ιρθρα 33 και 34 του Κανονισμού. Στην ίδια απόφαση
<ρίζεται ο τρόπος λειτουργίας και το έργο τους.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
νάπτυξης, δύναται να ορίζεται η Ειδική Υπηρεσίι
\ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ«, ως Ενδιάμεσος Φορέας, που
ινολαμβάνει τη διαχείριση μέρους του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
<ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ« ή συγκεκριμένα καθήκοντα της
\ιαχειριοτικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ, για δράσεις που
ρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
αμείο, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 7 κα
του Κανονισμού αντίστοιχα.

. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη δύνατα
<α ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρησιοκού Προγράμματος
<ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
(ΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» ως Ενδιάμεσος Φορέας, σύμφωνα με
ο άρθρο 123 παράγραφος 7 του Κανονισμού, η οποίο
‚ναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του οικείου

Ίεριψερειακού Επιχειρηοιακού Προγράμματος γιο
ην υλοποίηση δράσεων Ταμείων ή Ταμείων
αρτοφυλοκίου για χρηματοδατικά μέσα.

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή
Ιεριφερειάρχη αντίστοιχο, δύναται να ορίζεται ως
Ξνδιάμεσος Φορέας για να επιτελεί συγκεκριμένο
<αθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) υπό την
Ίμεση εποπτεία και τον έλεγχο αυτής, η αστική μη
ιερδοοκοπική εταιρεία μετην επωνυμία «Ενδιάμεσοι
)ορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
<νταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας« (δ.τ,

ΞΦΕ ΠΑΕ).

Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδετα
ωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμι·
ου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων κα

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση

, διατάξεων

Διατάξεις αξισλσσύμενης ρύμισης Υφιστάμενες διατάξεις



Θορέας Επιχειρησιακών Προγρομμάτωτ
νταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» (δ.τ

ΕΦΕΠΛΕ). Η απόψαση του προηγούμενου εδαψίοι
:κδίδεταιχωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύμψωνε
νώμη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεωτ

και ΕΣΓΙΑ της παραγράψου 5 Του παρόντος. Μετά τη
κδοση της απόψασης του προηγούμενου εδοψίου
ϊιαχειριστική Αρχή, εκ προσωπούμενη από τον αρμάδιε
‘πουργό ή ταν Περιψερειάρχη, και ο ΕΦΕΓΙΛΕ
υπογράψουν επιχειρησιακή συμψωνία, με την οποίο
εξειδικεύονται αι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ωι
Ενδιάμεσος Φορέας, προσδιορίζεται τα ποσοστό επί ται,
ιροϋπολογισμού των ιτρασκλήσεων που Θα κοταβληθε
τε αυτόν γιο την κάλυψη των λειτσυργικών τοι
ίατιανών, η πηγή χρηματοδότησής τους και ρυθμίζονται

τι Τεχνικές λεπτομέρειες εψορμογής της απόψοσης. Οι

ειτουργικές δαπάνες που καταβάλλονται στον ΕΦΕΠΛΕ
και συνδέονται αποκλειστικά με την εκτέλεση τωι
ειρμοδιατήτων που αναλαμβάνει, δυνάμει τηι
ιπόψασης ορισμού και της επιχειρησιοκής συμψωνίας
ίεν υπερβαίναυν ως μέγιστο ποσοστό τα 4% ται
τυνολικού προϋπολογισμού των προοκλήσεωι
ιράξεων Κρατικών ενισχύσεων, που διαχειρίζεται κόθι
ορά. Γιο ταν προσδιορισμό του ποσοστού τωτ
ειτουργικών δαπανών λαμβάνεται υπόψη ς

ιρούπολαγισμός και ο τύπος των δράσεων, καθώς κα

ΕΣΠΑ της παραγράψαυ 5 του παρόντος.
Μετά την έκδοση της απόψασης του προηγούμενου
:δαψίαυ η Διαχειριστική Αρχή, εκ προσωπούμενη από

ον αρμόδιο Υπουργό ή ταν Περιψερειάρχη, και ο

ΕΦΕΠΑΕ υπογράψουν επιχειρησιοκή συμψωνία, με
ην οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που
ιναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας, πρασδιορίζετα
-ο ποσοστό επί του προϋπολογισμού των
τρασκλήσεων που Θα κατοβληθεί σε αυτόν για την
κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, η πηγή
ρηματοδότησής τους και ρυθμίζονται αι τεχνικές

ιεπτομέρειες εψαρμογής της απόφασης.
)ι λειτουργικές δαπάνες που καταβάλλονται στον

ΕΦΕΓΙΛΕ και συνδέονται αποκλειστικά μετην εκτέλεση

ων αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει, δυνάμει της

απόψασης ορισμού και της επιχειρηοιακής
υμψωνίος, δεν υπερβοίνουν ως μέγιστο ποσοστό το

του συνολικού προϋπολογισμού των προοκλήσεων
τ ράξεων κρατικών ενισχύσεων, που διαχειρίζετα
κάθε ψαρά.
Για ταν προσδιορισμό του ποσοστού των λειτουργικών
δαπανών λαμβάνεται υπόψη ο προυπσλογισμός και ο

ύπος των δράσεων, καθώς και τα καθήκοντα που
ναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
νάπτυξης δύναται να καθορίζονται οριζόντια οι

-α καθήκοντα που αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος πιλέξιμες κατηγορίες των λειτουργικών δαπανών, Τα

Θορέας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κα
Επενδύσεων δύναται να καθορίζονται οριζόντια σι
πιλέξιμες κατηγορίες των λειτουργικών δαπανών, τα
ινώτατα όρια ανά κατηγορία δαπάνης, η διαδικασία
καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό Θέμα που
εψορά στην εψορμογή της παρούσας. Στη Γενική
υνέλευαη και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΕΠΛΕ
υμμετέχει, ως εκπρόσωπος κάθε Επιχειρησιακαύ

ραγρφτ1 και Διαχειριοτικής Αρχής, ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕίΠΑ ή ο νόμιμο
ξουοιαδοτημένος αναπληρωτής του, γιο την οριζόντια

ισκηση ετιοπιείας, επί των αρμοδιοτήτων που
ιναλαμβάνει ως Ινδιάμεσας Φορέας. Στα Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνίσταται Εποπεικό

υμβούλια, αρμόδιο γιο Το συντονισμό των καθηκόντων
ιαχείρισης που αναλαμβάνει α ΕΦΕΠΛΕ και γιο την
σκούμενη σε αυτόν εποπτεία. Στο Συμβαύλιο
υμμετέχουν ως μέλη: α) ένας εκπρόσωπος της Γενικής

Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, β) ένας
κπράσωπας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
ομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού
αμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου
υνοχής Και γ) ένας εκπρόσωπος της Διαχειριστικής
.ρχής, της οποίας α ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει καθήκαντα
ιαχείρισης. Ο αριομός των ως άνω εκπροσώπων ως

μελών του Εποπτικού Συμβαυλίου γίνεται με απόφαση
ου Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από
ρόταση των φορέων που εκπροσωπούν. Με την ίδια
:πόψαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, καθώς και σι

:νώτατα όρια ανά κατηγορία δαπάνης, η διαδικασίτ

ιαταβολής Τους, καθώς και κάθε άλλα σχετικό θέμτ
ου αφορά στην εφαρμογή της παρούσας.
τη Γενική Συνέλευση και στα Διοικητικό Συμβαύλιο
ου ΕΦΕΠΑΕ συμμετέχει, ως εκπρόσωπος κάθε

Ξπιχειρηοιακού Προγράμματος και Διαχειριστικής
ρχής, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων
ται ΕίΠΑ ή α νόμιμα εξουσιοδοιημένος αναπληρωτής
ου, γιο την οριζόντια άσκηση εποπτείας, επί των
ιρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει ως Ενδιόμεσσς

Ίαρέ τις.
Γτο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συνίατατα
Ξπαπτικό Συμβούλιο, αρμόδιο για το συντονισμό των
ταθηκόντων διαχείρισης Που αναλαμβάνει ο ΕΦΕΠΛΕ
ται γιο την ασκαύμενη σε αυτόν εποπτεία. Στα
ϊυμβαύλιο συμμετέχουν ως μέλη: α) ένας
κπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, β) ένας εκπρόσωπος της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών
πιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου

Ίεριψερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής και γ)
‘νας εκπρόσωπος της Διαχειριοτικής Αρχής, της
ποίας ο ΕΦΕΓΙΑΕ αναλαμβάνει καθήκοντα
ιαχείρισης.

αρισμός των ως άνω εκπροσώπων ως μελών του
Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του
·πουργαύ Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από
Ερόταση των φορέων που εκπροσωπούν. Με την ίδιο
ιπόψαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, καθώς και ο

ιδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας του Επαπτικούιδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας του Επαπτικού

υμβαυλίου υμβαυλίου.
τ. Με απόφαση του αρμόδιου Περιψερειάρχη μπορείστ. Με απόψαση του αρμόδιου Περιψερειόρχη μπορε’

ο ορίζεται ο Οργανισμός Απαοχολήσεως Ανθρώπινουια ορίζεται ο Οργανισμός Απαοχαλήοεως Ανθρώπινου
υναμικού (ΟΑΕΔ) ως Ενδιάμεσος Φορέας ΚρατικώνΔυναμικαύ )ΟΑΕΔ) ως Ενδιάμεσος Φορέας Κρατικών

Ενισχύσεων, που αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρουςΕνιαχύσεων, που αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους

ου οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακούτσυ οικείου Περιφερειακού Επιχειρησιακού

Προγράμματος (ΕΠ) ή συγκεκριμένο καθήκοντα τηςΠραγράμματος (ΕΠ) ή συγκεκριμένα καθήκοντα της

ιαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για την υλοποίησηιαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για την

1εων δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ιιΠροώθηοη οτηνυλοποίηση των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

πασχόληση (Νέοι Ελεύθεραι Επαγγελματίες - ΝΕΕ καιιΠροώθηση στην Απασχόληση (Νέοι Ελεύθερο

Νέες Θέσεις Εργασίας -ΝΘΕ) για πληθυσμούς ΡομάιιΕπαγγελματίες - ΝΕΕ και Νέες Θέσεις Εργασίας -ΝΘΕ)

ου χρηματοδοτούνται από Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικ4ιια πληθυσμούς Ρομάιι που χρηματοδοτούνται από το
αμείο. Η απόφαση του προηγούμενου εδαψίουΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η απόψαση του
κδίδεται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνημροηγούμεναυ εδαψίου εκδίδεται χωρίς να απαιτείται



νώμη του Γενικού Γραμμοτέα Δημοσίων Επενδύσεων
ιαι ΕΣΠΑ της ποραγράφου 5 του παρόντος.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κα
Ξιτενδύσεων ή Περιφερειάρχη δύναται η Επιτελική Δομή
ΞΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας να ανολομβάνε
<αθήκοντα ενδιάμεσου Φορέα διαχείρισης στο
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ.), οτα οποίο
λλοποιείται μέρος της στρατηγικής του τομέα Υγείας. Η
ιπόφαση εκχώρηοης αρμοδιοτήτων διαχείρισης του
:ροηγούμεναυ εδαφίου στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του
πουργείου Υγείας για την υλοποίηση της στρατηγικής
ου οικείου τομέα ή μέρους αυτής, εκ-δίδεται μετά απέ
:ρότοση του Υπουργού Υγείας.».

Ί. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κα
Επενδύσεων, ορίζονται σι φορείς Που διοχειρίζσντα
φάσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή
3ιώσιμης αστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις παρ. 7 κα

του άρορσυ 123 του Κανονισμού, ως Ενδιάμεσοι
ορε[ς, σι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση τω
ιρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ
ΊΙΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ
ιΝΑΠΤΥΞΗ, για πράξεις τσυ Τομέα Περιβάλλοντος ποι
ρηματσδστούνται από το Ταμείο Συνοχής».

ρθρο 2
ναθεώρηση των Τομεακών και Περιψερειακώ
Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικοέ
Προγράμματος Ανάπτυξης λόγω μεταβολήι

ποιχείων Των ΤΠΑ/ΠΠΑ — Τροποποίηση άρθρου 12
συ ν. 4635/20 19

ο άρθρο 128 του ν. 4635/2019 (Α167) τροποποιείτα
ι) με την προσθήκη περ. δ στην παρ. 2, β) με τη
ιροσθήκη παρ. 5 και το άρθρο 128 διαμορφώνεται ωι
ξής:

ύρθρα 128
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΤΠΑ
και ΠΠΑ
1. Σύμφωνα με τις διαδικασίες της απόφασης της
ιαραγράψσυ Γ του άρθρου 129 του παρόντος, η
‘πηρεοία Διαχείρισης του ΤΠΑ ή ΠΠΑ συντάσσει κα
υποβάλλει στη Δι.Δι.Ε.Π. ενδιάμεση έκθεση προόδου
ιχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση του
ιρσγράμματσς, με συγκεντρωτικό στοιχεία γιο την
πκανσμική και Φυσική πρόοδό του. Στην έκθεση
ιναφέρανται επίσης αι χρονικές ή άλλες αποκλίσεις που
ίιαπιστώνανται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος
και ο βαθμός επ[τευξης των στόχων του ΕΠΑ. Στις
:κθέσεις σι αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης οφείλουν
‘α χρησιμσπσιούν δείκτες εκραής ή άλλους δείκτες, σι
)Ποίοι περιλαμβάνονται αντίστοιχα οτα κείμενα των
ικείων προγραμμάτων και προσκλήσεων για να
πστυπώσαυν την πρόσδο της υλοποίησης.

Με πρωτοβουλία του Φορέα κατάρτισης ή του
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα ΤΠΑ και ΠΠΑ

μπσρεί να επανεξετάζονται και, αν απαιτείται, νο

η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΓΙΑ της
ιαραγράφου 5 του παρόντος.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κα
Επενδύσεων ή Περιφερειάρχη δύναται η Επιτελική
\ομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας να αναλαμβάνε

καθήκοντα ενδιάμεοου Φορέα διαχείρισης οτι
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ.), στα σποίι
υλοποιείται μέρος της στρατηγικής του τομέα Υγείας
Η απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισηςτου
τροηγαύμενου εδαφίου στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
ου Υπουργείου Υγείας για την υλοποίηση της
πρατηγικής του οικείου τομέα ή μέρους αυτής, εκ
ίίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας.

\ρθρο 128 ν. 4635/2019
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των
ΓΕΙΑ και ΠΠΑ

αραγράφου Γ του άρθρου 129 του
αρόντας, η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ ή ΠΠΑ
υντάσοει και υποβάλλει στη Δι.Δι.Ε.Π.
νδιάμεση έκθεση προόδου σχετικά μετην εφαρμογή

ται υλοποίηση του προγράμματος,
ιε ουγκεντρωτικά στοιχεία για την οικονομική και
ιυσική πρόοδό του. Στην έκθεση
ναφέρανται επίσης οι χρονικές ή άλλες απακλ[σεις
ου διαπιστώνονται κατά
λοποίηση του προγράμματος και ο βαθμός επίτευξης
ων στόχων του ΕΠΑ. Στις εκθέσεις
ι αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης οφείλουν να
ρησιμοποιούν δείκτες εκροής ή άλλους δείκτες, σ
Ποίοι περιλαμβάνονται αντίστοιχα οτα κείμενα των
ικείων προγραμμάτων κα
ροσκλήσεων γιο να οποτυπώσουν την πρόοδο της
λοπαίησης.
. Με πρωτοβουλία του φορέα κατάρτισης ή του
πουργαύ Ανάπτυξης και Επενδύσεων το
ΠΑ και ΠΠΑ μπορεί να επανεξετάζονται και, αν
ιπαιτείται, να αναθεωραύνται, σε μια ή
:ερισσάτερες από τις εξής περιπτώσεις:

ύστερα από αναθεώρηση του ΕΠΑ,
3) εψόσαν από τις εκθέσεις προόδου της παραγράψοι
Ι και τα λοιπά δεδομένα τητ
αρακαλούθησης και αξιολόγησης του προγράμματοι
ροκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί Γ

ρογραμματιομένη πρόοδος της υλοποίησής του,
μετά την κατανομή των απαθεματικών.

ναθεωραύνται, σε μια ή περισσότερες από τις εξής . Οι υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΡ
εριπτώοεις:

ύστερα από αναθεώρηση του ΕΠΑ,
3) εφόσον από τις εκθέσεις προόδου της παραγράφου Ι
ται τα λοιπά δεδομένα της παρακολούθησης κα
:ξιολόγησης του Προγράμματος προκύπτει ότι δεν έχε
υντελεστεί η προγραμματισμένη πρόοδος τηι

λαποίησής του,
μετά την Κατανομή των αποθεματικών,
επιβάλλεται εξαιτίας της μεταβολής των οικονομικών

άλλων συνθηκών.
Οι υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠ4

υντάσσουν το αναθεωρημένα πρόγραμμα,
ο οποίο εγκρίνεται από ταν Υπουργό Ανάπτυξης κα

Επενδύσεων και δημοσιεύετα
τύμωνα με την παράγραφο ό του άρθρου 125 του
ιαρόντας.
Ι. Εντός έξι (5) μηνών από τη λήξη της περιόδου
ψαρμογής των ΤΠΑ και ΠΠΑ, οι αρμόδιες υπηρεσίες
παχείρισης υποβάλλουν στη Δι.Δι.Ε.Π. έκθεση
ιλοκλήρωσης του
ιρογράμματος, σύμφωνα με τις οριζόμενες ατην
ιπόψαση της παραγράφου Γ του άρθρου 129

τικονομικών ή άλλων συνθηκών και τροποποίηση 1. Σύμφωνα με τις διαδικασίες της απόφασης της

την

υντάσσαυν τα αναθεωρημένα πρόγραμμα, τα οποίομροδιαγραφές.

-1Ι



γκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

και δημοσιεύεται σύμψωνα με την παράγραψο ό του
1ρθρου 125 του παρόντος.

Εντός έξι (ό) μηνών από τη λήξη της περιόδου

ψαρμογής των ΤΠΑ και ΓΙΠΑ, σι αρμόδιες υπηρεοίες
ιαχείρισης υποβάλλουν στη Δι.Δι,Ε,Π, έκθεση

ιλοκλήρωσης του προγράμματος, ούμψωνο με τις
<ριζόμενες στην απόψαση της παραγράψου Γ του
‘ιρθραυ 129 προδιαγραψές.
ς Πριν ή μετά την υποβολή της ενδιάμεοης έκθεσης
τροόδου του ΤΠΑ/ΠΠΑ, κατόπιν αιτιολογημένης
ιρότασης του αρμοδίου οργάνου, δύναται να
ροποτιοιούνται, στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 125
του περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα προγράμματα

και ειδικότερα:

α) να προστίθενται νέοι δείκτες εκρσών και δυνητικοί

δικαιούχοι,
β) να προστίθενται στους χρηματοδοτικούς πίνακες της
ιερ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 125 άξονες
ιροτεροιότητος σε αναπτυξιακούς στόχους που
ιραβλέπονται οτα ΤΠΑ/ΓΙΠΑ Και να ανακατανέμεται σ
φούπολογισμός μεταξύ των αξόνων προτεραιότητος

ου Προγράμματος και των υποπρογραμμάτων του,

να ανακατανέμεται ο προύπολογιομός μεταξύ των
τξόνων προτεραιότητας του προγράμματος και των
υποπρογραμμάτων του στους χρηματαδατικούς πίνακες

ης Περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 125.

)ι τροποποιήσεις των περ. α’, β’ και γ’ λαμβάνονται
υπόψη σε αναθεώρηση του προγράμματος, στην
:νδιάμεση έκθεση προόδου και στην έκθεση

λοκλήρωσης των ΤΠΑ/ΠΠΑ».

Άρθρα 4 Παρ. 3 άρθρου 12 ν 3959/2011

Επιτροπή Επιλογής ΥποψηΦίων Εισηγητών και μελών 3. 0 Πρόεδρος και ο Ανιιιιροεδρος της Επιτροπήι

της Επιτροπής Ανταγωνισμού — Τροποποίηση παρ. 3 νογωνισμού ειιιλέγσνιι<ι Γιε απόψαση , τητ

άρθρου 12 του ν. 3959/2011
ιασκεψης Των Προεδρων ιης ί3συλης Των Ελληνων
κατ αναλογη εψαρμσγ<ι του ορθρου 101Α ται
υντάγματος. Η οπόψαση της Διάσκεψης τωι

Η περ. γ’ του εκτου εδαψιου της παρ. 3 του αρθρου 12Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται ομελλητί στον
συ ν. 3959/2011 (Α 93) τροποποιείται με τηνγπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σ οποίας οψείλε
εντικοτάσεαση των λέξεων «οριζόμενο με κλήρωση«α εκδώσει την πράξη διορισμού εντός προθεσμίας

ιπό τις λέξεις «Που υποδεικνύεται από ταν Υπσυργόεκοπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση. Μέχρ

\νάπτυξης και Επενδύσεων« και η παρ. 31α επέλθει η αναγκαία τροποποίηση του Κονονιομού

διομορψώνεται ως εξής·
ης Βουλής, ο Πρόεδρος και σ Αντιπρόεδρος της

Επιτρσπης Ανταγωνισμσυ επιλεγσνται, υστερα απο

ισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
«3. 0 Προεδρος και σ Αντιιτροεδρος της Επιτροπης . ,

με Γίραξη Υπαυργικου Συμβαυλισυ, η οποια εκδιδετα
\ντογωνισμσύ επιλέγονται με απόψοση της Διάσκεψηςστερ από σύμψωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών
ων Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, κατ’ ανάλογη και Διαψάνειας της Βουλής.

;ψαρμογή του άρθρου ΙΟΙΑ του Συντάγματος. Η

επόψαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βσυλής Η επιλογή των Εισηγητών και των δύο (2) τακτικών κα

κοινοποιείται αμελλητί οταν Υπουργό Ανάπτυξης Κα νοπληρωματικών μελών της Επιτροπής

Επενδύσεων, ο οποίος οψε’ιλει να εκδώσει την πράξη νταγωνισμούγίνεταιοπότονΥπουργόλνάπτυξηςκα

ίιαρισμαύ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερώνΕπενδύσεων, Κατόπιν ούμψωνης γνώμης της

επό την κοινοποίηση. Μέχρι να επέλθει η αναγκαίαΕπιτροπής Θεσμών Και Διαψάνειας της Βουλής, βάσε

ροποποίηση του Κανονιομού της Βουλής, ο Πρόεδροςκαταλόγου υπαψηψίων, ο οποίος καταρτίζεται από

και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Επιτροπή Επιλογής, ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό,

πιλέγονται, ύοτερα από εισήγηση του Υπουργού οποίος δεν περιλαμβάνει εξεταστική διαδικασία,

,νάιττυξης και Επενδύσεων, με Πράξη Υπουργικσύλλά κατάθεση ατομικαύ ψακέλου. Με απόΦαση του

υμβουλίαυ, η οποίο εκδίδεται ύστερα από ούμψωνηΥασυργαύ Ανάπτυξης Και Επενδύσεων, που

νώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαψάνειας τηςημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως Κα

Βουλής. μναρτάται στο διαδίκτυο, σύμψωνα με τα άρθρα 75

ως 80 του ν. 4727/2020 (Α 184), Καθορίζονται η

-1 επιλογή των Εισηγητών και των δύο (2) τακτικών κοιιαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού, η

αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμσύραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής,

<ίνετοι από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εψορμογή

κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Θεσμών καιης παρούσας. Η πρώτη φάση επιλογής γίνεται από1
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ιαφάνειας της Βουλής, βάσει καταλόγου υποψηφίων,

οποίος καταρτίζεται από Επιτροπή Επιλογής, ύστερα

ιπό ανοικτό διαγωνισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνε

ξετοοτική διαδικασία, αλλά κατάθεση ατομικού

ιακέλου. Με απόψαση του Υπουργού Ανάπτυξης κα

Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνο

ιε το άρθρα 75 έως 80 Του ν. 4727/2020 (Α 184),

αθορίζονται η διαδικασία προκήρυξης Του

ιαγωνισμού, η γραμματειακή υποστήριξη της

Επιτροπής Επιλογής, καθώς και κάθε άλλο Θέμα οχετικό

με την εφαρμογή της παρούσας. Η πρώτη φάση

ιτιλογής γίνεται από ανεξάρτητη πεντομελή Επιτρσπή

Επιλογής, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο ή
ιντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ταν

Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους, ως Πρόεδρο, β) ταν Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο

ου Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

(Α.Σ.Ε.Π.), γ) έναν πρώην Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της

Επιτροπής Ανταγωνισμού, που υποδεικνύεται από τον

‘πουργό Ανάπτυξης και Επενδύοεων, δ) ένα μέλος ΔΕΠ

ΙΕ.Ι. με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού, Που

υποδεικνύεται από ταν Υπουργό Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, και ε) ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι με εξειδίκευση

πα οικονομικά του ανταγωνισμού, που υποδεικνύετα

ιπό ταν Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Η

Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του

‘πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Επιτροπή

Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων, με βάση

α κριτήρια της προκήρυξης, ο οποίος αποτελείται από

ίιπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των

χετικών Θέσεων και υποβάλλεται στον Υπουργό

\νάπτυξης Και Επενδύσεων. Αν οι υποψήφιοι είναι

ιιγότεροι από ταν διπλάσιο αριθμό των Θέσεων, στον

κατάλογο περιλαμβάνονται όλοι σι υποψήψιοι. Σε

εύτερη ψάοη, ο Υπουργός Ανάπτυξης Και Επενδύσεων

πιλέγει από τον κατάλογο τους υποψηψίους σι οποίοι

α πληρώσουν τις κενωθείσες θέσεις με τη σύμφωνη

νώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της

Βουλής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύμφωνο

με Τα ειδικότερα προβλεπόμενα οταν Κανονισμό της

Βουλής. Αν η Επιτροπή Θεομών Και Διαφάνειας δεν

γκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες

υποψηφίους, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ροτείνει εναλλακτικούς υποψηφίους από τον

κατάλογο των υποψηφίων. Σε περίπτωση που

ξαντληΘεί ο κατάλογος των υποψηψίων, χωρίς να έχε

πιτευχθεί σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και

ιαφάνειας της Βουλής νια τον αποραίτητο αριθμέ

υποψηφίων, ώστε να υπάρξει νόμιμη σύνθεση τηι

Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15,

:ραγματοποιείται νέος διαγωνισμός για τις

υπσλειπόμενες κενωθείσες Θέσεις.

α τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής

ινταγωνισμού, καθώς κοι οι Εισηγητές διορίζονται με

ιπόψσση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

ιου δημοοιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η

ητεία Του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των1

Εισηγητών και των λοιπών μελών της Επιτροπής

νταγωνισμού είναιπεντοετής και μπορείνα ανανεωθεί

μία φορά. Η διαδικασία διορισμού των μελών της

ινεξάρτητη πενταμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία

ιποτελείται από: α) τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του

:υμβουλίου της Επικρατείας ή τον Πρόεδρο ή
ντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

ος Πρόεδρο, β) Τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του

\νώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Α.Σ.Ε.Π.), γ) έναν πρώην Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της

Επιτροπής Ανταγωνισμού, οριζόμενο με κλήρωση, δ)

να μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση στο δίκαιο

ενταγωνισμού, Που υποδεικνύεται από ταν Υπουργό

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ε) ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι.

με εξειδίκευση στα οικονομικά του ανταγωνισμού,

του υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης κα

Επενδύσεων Η Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται με

πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των

υποψηψίων, με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης, ο

ποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων

πό τον αριθμό των σχετικών θέσεων και υποβάλλετα

στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αν ο

υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον διπλάσιο αριθμό

ων θέσεων, στον κοτόλογο περιλαμβάνονται όλοι ο

υποψήφιοι. Σε δεύτερη ψάση, ο Υπουργός Ανάπτυξης

και Επενδύσεων επιλέγει από ταν κατάλογο τους

υποψηφίους οι οποίοι Θα πληρώσουν τις κενωΘείσες

ιέσεις με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών

ται Διαφάνεισς της Βουλής για κάθε έναν από αυτούς

εχωριοτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα πραβλεπόμενι

τον Κανονισμό της Βουλής. Αν η Επιτροπή Θεσμών

και Διαφάνειας δεν εγκρίνει έναν ή Περισσότερους

ιπό τους προταθέντες υποψηφίους, ο Υπουργός

ινάπτυξης και Επενδύσεων προτείνει εναλλακτικούς

ιτοψηφίους από τον κατάλογο των υποψηφίων. Σε

ιερίπτωοη που εξαντληθεί ο κατάλογος των

‚ιποψηφίων, χωρίς να έχει επιτευχθεί σύμφωνη ννώμΓ

ης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής γιο

ον απαραίτητο αριθμό υποψηφίων, ώστε να υπάρξε

όμιμη σύνθεση της Επιτροπής, σύμφωνα μετην παρ

/ του άρθρου 15, πραγματοποιείτοι νέος διαγωνιομόι

ιο τις υπολειπόμενες κενωθείσες θέσεις.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής

νταγωνιομού, καθώς και οι Εισηγητές διορίζονται με

επόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ιου δημοσιεύεται ατην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η Θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των

Εισηγητών και των λοιπών μελών της Επιτροπής

νταγωνισμού είναι πεντοετής και μπορεί νο

ινανεωθεί μία φορά. Η διαδικασία διορισμού των

μελών της Επιτροπής κινείται κάθε φορά δύο (2) μήνες

ιριν από τη λήξη της Θητείας των προηγούμενων

μελών,

Αν πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει μέλος της

Επιτροπής Ανταγωνισμού, διορίζεται νέο μέλος γιι

λήρη Θητεία. Μέχρι τον διοριομό νέου μέλους, η

ειτουργία της Επιτροπής δεν διακόπτεται, εκτός από

ην περίπτωση που προβλέπεται στην παρ. 7 του

‘:ρθρου 15. Δεν μπορούν να οριστούν μέλη της

Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα πρόσωπα που έχουν

κπέσει από την ιδιότητα του μέλους αυτής για τους

όγους που ορίζονται οταν παρόντα νόμο. Η Θητεία



ν πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει μέλος της Επιτροπής

ντανωνισμού, διορίζεται νέο μέλος νια πλήρη θητεία.

Μέχρι τον διορισμό νέου μέλους, η λειτουργία της

Επιτροπής δεν διακόπτεται, εκτός από την περίπτωση

ισυ προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 15. Δεν

μπορούν να οριστούν μέλη της Επιτροπής

Οιταγωνισμού, τα πρόοωπα που έχουν εκπέσει από την

ιδιότητα Του μέλους αυτής γιο τους λόγους που

ιρίζονται στον παρόντα νόμο. Η θητεία των μελών της

Επιτροπής Ανταγωνισμού πορατείνεται αυταδικαίως

μέχρι τον διοριομό νέων.

Ειδικά, ως προς τον χρόνο αποχώρησής τους, ο

Πρόεδρος και σ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

νταγωνισμού αποχωρούν αυτοδικαίως με τη

ιυμπλήρωοη του εβδαμηκοστού τρίτου (73) έτους της

ηλικίας τους και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού

με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70) έτους της

ηλικίας εαυς.»

\ρθρο 5

\σκηση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων ΔΙ.Μ.Ε,Α. -

Προσθήκη παρ. ΙΑ οτα άρθρο 13 του ν. 4712/2020 (Α’

146)

:το όρΟρο 13 του ν. 4712/2020 (Α 140) προστίθεται

ιαρ. Ιλ και ιο άρθρο 13 διαμορΦώνεται ως εξής:

ιλρθρα 13

Ελεγκτές της ΛΙ.Μ.Ε.Α.

1. Για ταν έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του

ιαράναμου εμπορίου, η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής

υνεργασίιις για ταν Ελεγχο της Αγοράς και την

Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου στελεχώνεται

Επιτροπής κινείται κάθε Φορά δύο (2) μήνες πριν από ττ

ήξη της θητείας των προηγούμενων μελών.

ων μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού παρατείνετα

ιυτοδικαίως μέχρι ταν διορισμό νέων. Ειδικά, ως ττραι

ον χρόνο αποχώρησής τους, ο Πρόεδρος και τ

\ντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ιπαχωρούν αυτοδικαίως με τη ουμπλήρωση ται

:βδομηκαοτσύ τρίτου (73) έτους της ηλικίας τους και

·α μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού με Τι

τυμπλήρωση του εβδαμηκαστού (70) έτους τηι

ηλικίας τους.

Ξλεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Για τον έλεγχο της αγοράς και την αντιμετώπιση του

αράνομου εμπορίου, η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής

υνεργοοίος για ταν Ελεγχο της Αγοράς και την

ντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου

πελεχώνεται με ελεγκτές.

1 Οι έλεγχοι από υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου

12 πραγματοποιούνται μόνα κατά το μέρας, που

ψορά ατην αρμοδιότητα των Φορέων στους οποίους

ιυτοί ανήκουν οργανικά, ενώ κατά την εκτέλεση των

ιλεγκτικών τους καθηκόντων ενεργσύν ως ειδικοί

τνακριτικαί υπόλληλοι της παρ. Ι του άρθρου 31 του

ι. 4520/2019 (Α 96), χωρίς όμως νσ αποκτούν και την,

.διότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.

3. Οι παραβάσεις που διαπιστώνανται από τους

3παλλήλαυς της Παρ. 3 του άρθρου 12, δισβιβάζαντα

τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά, αι οποίες και

ιλακληρώνουν τη διαδικασία της επιβολής των

ρθρο 13 ν. 4712/2020

με ελεγκτές.

1Α. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2 του άρθρου

1, οι ελεγκτικές αρμοδιότητες δύναται να ασκούνται και

ιπό τα πρόσωπα της παρ. 9 του άρθρου 152 του ν.

ί512/2018 (Α 5), για την υποβοήθηση του έργου της

\Ι.ΜΕ.Α. Και των υπαλλήλων της παρ. 3 του άρθρου 12,

μετην επιΦύλαξη της παρ. 2 του παρόντος.

1. Οι έλεγχοι από υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12

τραγματαπαιούνται μόνα κατά Τα μέρος, που αφορά

την αρμοδιότητα των Φορέων στους οποίους 0κυρώοεων.

νήκουν οργανικά, ενώ Κατά την εκτέλεση των

λεγκτικών τους καθηκόντων ενεργούν ως ειδικοί 4. Στα μικτά κλιμάκια, δύναται να συμμετέχουν και

.νακριτικοί υπάλληλοι της Παρ. Ι του άρθρου 31 του ν. ‘ιλλοι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων υπηρεσιών,

620/2019 (Α’ 96), χωρίς όμως να αποκτούν και την ιέραν των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 12,

ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου. - πειτα από αίτημα του Διοικητού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. πραι

3. Οι παραβάσεις που διαπιοτώνοντσι από τους ον Προιοτάμενο του Φορέα από όπου προέρχοντα

υπαλλήλους της παρ. 3 του άρθρου 12, διαβιβάζοντα και αποδοχή του τελευταίου.

τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά, αι οποίες καιί
λοκληρώνουν τη διαδικασία της επιβολής των

Είναι δυνατή η συγκρότηση μικτών κλιμακίων με τη

Κυρώσεων.
υμμετοχή ενός και μόνα ελεγκτή/υπαλλήλαυ από

κάθε ελεγκτική υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες σε τέταισ
4. Στα μικτά κλιμάκια, δύναται να συμμετέχουν κα

βεβαιώνουν από κοινού τις παραβάσεις που
‘:λλσι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων υπηρεσιών,

:έραν ιων οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου
12ντοπίζανται και η επισπεύδουσα υπηρεσία

ροβαίνει, μετά από τη βεβαίωση των παραβάσεων,
πειτα από αίτημα του Διοικητού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. προς ταν1

Προϊστάμενο του Φορέα από όπου προέρχονται
ατην επιβολή των κυρώσεων και στις πρσβλεπάμενετ



ιιτοδοχή Του τελευταίου.

5. Είναι δυνατή η συγκρότηση μικτών κλιμακίων με Τη

υμμετοχή ενός και μόνο ελεγκτή/υττολλήλου από κάθε

λεγκτική υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες σε τέτοιι

κλιμάκια βεβαιώνουν από κοινού τις ποραβάοεις που

ντοπίζονται και η επισπεύδουσα υπηρεσία προβαίνει

.ιετό από τη βεβαίωση Των παραβάσεων, στην επιβολή

ων κυρώσεων και στις προβλεπόμενες ενέργειες γιο ττ

ιεκπεραίωοη των υποθέσεων αυτών.

3. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., όταν Κατά την άσκηση τω\

αθηκόντων τους ενεργούν ανακριτικές πράξεις

υμμετέχαυν σε αυτές, δεν αποκλείεται να εξεταοθούι

ς μάρτυρες Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο.

Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύνον·ται, μετην ιδιότητα τσι

ιδικού ανακριτικού υπαλλήλου, να διενεργού

ιροκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατόπι\

ιοογγελικής ποραγγελίας, μόνα για υποθέσεις για τιι

ποίες διενεργείται ή έχει διενεργηθεί επιθεώρηση

‘λεγχος από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. Στις πρακαταρκτικές εξετάσειι

ή προανακρίσεις, που διενεργούντοι από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α.

μπορούν να εκτελούν χρέη β ανακριτικού υπαλλήλοι

Και διαικητικοί υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, οι οποία

υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στη ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Ι. Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α,, κατά την άσκηση τω\

καθηκόντων τους, συντάσσουν και αποστέλλου

‘γγραψα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποίε

ιναφέρονται αφενός οι διατάξεις με τις οποίες

εμελιώνεται η υποχρέωση των προσώπων αυτών νε

υποβάλουν τα ζητούμενα στοιχεία και αφετέρου

ιναλυτικό τα στοιχεία Που Πρέπει να υποβληθούν, ο

κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση άρνηοης

ιρασκόμισης και γνωστοποίησης των στοιχείων, καΟώς

και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο είναι

υποχρεωμένα να υποβάλουν τα στοιχείο. Τα

ιροαναφερθέν χρονικά διάστημα δεν μπορεί σε Καμία

ιερίπτωση να είναι μικρότερο των πέντε (5) κα

μεγαλύτερο Των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών,

στό την κοινοποίηση του εγγράφου.

ί. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και

Επενδύσεων συστήνεται Μητρώο Ελεγκτών, Το οποίο

επαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, μετά από

ιρόσκληση ενδιαφέροντος, Με την ίδια απόφαση

)ρίζεται η διαδικασία ένταξης των ελεγκτών της

\Ι.Μ.Ε.Α. οτα Μητρώο του προηγούμενου εδαφίου.»

ρθρο ό

Ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ροποττοίηση άρθρου 30 του ν. 4887/2022

:νέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών

Οι ελεγκτές της Δ1.Μ.Ε.Α., όταν Κατά την άσκηση τω\

καθηκόντων τους ενεργούν ανακριτικές πράξεις

ιυμμετέχσυν οε αυτές, δεν αποκλείεται ν

:ξετασθσύν ως μάρτυρες Κατά τη συζήτηση στι

ικροατήριο.

Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύνονται, με την ιδιότητι

ου ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, να διενεργούν

ιροκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση Κατόπιν

:ισαγγελικής παραγγελίας, μόνο για υποθέσεις για τις

)πσίες διενεργείται ή έχει διενεργηθεί επιθεώρηση -

λεγχσς από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. Στις προκαταρκτικές

:ξετάοεις ή πρσανακρίσεις, που διενεργούνται από τη

ΔΙ.Μ.Ε.Α., μπορούν να εκτελούν χρέη β’ ανακριτικού

υπαλλήλου και διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, ο

ποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στη

Ι.Μ. Ε.Α.

Οι ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α., κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους, συντάσσουν και αποστέλλουν

·γγραφα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οπσίι

ναφέρονται αφενός οι διατάξεις με τις οποίες

εμελιώνεται η υποχρέωση των προσώπων αυτών νι

υποβάλουν τα ζητούμενα στοιχεία και αφετέρου

νσλυτικά τα στοιχείο που πρέπει να υποβληθούν, ο

κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση άρνησης

ροσκόμιοης και γνωοτοποίησης των στοιχείων,

καθώς Και Το χρονικό διάστημα μέσα στο Οποία είναι

υποχρεωμένα να υποβάλουν τα στοιχείο. Το

:ροαναφερθέν χρονικό διάστημα δεν μπορεί σε καμίι

:ερίπτωοη να είναι μικρότερο των πέντε (5) κα

μεγαλύτερα των δεκαπέντε (15) εργάοιμων ημερών,

πό την κοινοποίηση του εγγράφου.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κα

Επενδύσεων συστήνεται Μητρώο Ελεγκτών, το οποίο

ιπαρτίζεται από υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ Και ΔΕ, μετά από

:ρόοκληοη ενδιαφέροντος. Με την ίδια απόφαση

ρίζεται η διαδικασία ένταξης των ελεγκτών τηι

Ι.Μ.Ε.Α. στο Μητρώο του προηγούμενου εδοφίου.

ιρθρσ 30
Προκήρυξη καθεστώτων

1. Οι προκηρύξεις καθεοτώτων έχουν σταθερό ετήσιε
κύκλο. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγηοης,

ροκήρυξη γίνεται άπαξ ετησίως. Στην περίπτωση τηι
ιυγκριτικής αξιολόγησης, οι προκηρύξεις κάθι

καθεστώτος γίνονται σε τοκτό χρονικά διαστήματο
1κατ’ έτος με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τουι
τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγηση<
παράτασης. Τα καθεοτώτο ενισχύσεων του παρόντοι

ροκηρύοσονται με απόφαση του Υπουργοέ
νάπτυξης Και Επενδύσεων.

·<.. Η απόφαση προκήρυξης περιλαμβάνει κατ’
:λάχιστον τα Παρακάτω:

ο άρθρο 30 του ν. 4887/2022 (Α 16) τροποποιείται α)

το δεύτερο εδάφιο της Παρ. 1 με τη διαγραφή των

έξεωνιιμε διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεικ

3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης»,

3) την προσθήκη νέας παρ. 7 και το άρθρα 3ί:

ιαμορψώνεται ως εξής:

<Αρθρα 30

·Ιροκήρυξη κοθεστώτων

Ε. Οι προκηρύξεις κοθεστώτων έχουν σταθερό ετήσιο

κύκλο. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγηοης, η

ροκήρυξη γίνεται άπαξ ετησίως. Στην περίπτωση τηςι. ταν στόχο του καθεστώτος, β. τη διάρκεια του

υγκριτικής ευξιολόνησης, οι προκηρύξεις κάθε1καθεοτώτος και των κύκλων υποβολής των αιτήσεων



καθεστώτος γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα Κατ’

‘τος. Τα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος

φοκηρύσσανται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

και Επενδύσεων.

Η απόφαση προκήρυξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχισταν

α παρακάτω:

ι. τον στόχο του καθεστώτος,

β. τη διάρκεια του καθεστώτος και των κύκλων

υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής,

ταν συνολικό προϋπολογισμό του καθεστώτος Και την

ιροέλευση της δημόσιας χρηματοδότησης για κάθε

,ύκλο υποβολής,

τα είδος των επενδυτικών σχεδίων, τη μαρψή, τε

ιαοαστό και το ύψος των χορηγούμενων ενισχύσεων,

καθώς και τον τρόπο χρηματοδότηοης των επενδυτικών

ιχεδίων, ανάλογα με τα είδος της χαρηγαύμενηι

.νίοχυσης,

τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής του καθεστώτος

:νίοχυοης,

ιτ. τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές, τους

ιρόσθεταυς όρους και τους περιορισμούς για την

υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων οτα καθεοτώς,

τα είδη, το ποσοστό ενίσχυσης και τους κανόνες

:πιλεξιμάτητας δαπανών, όπου αυτό απαιτείται,

η. τα κριτήρια αξιολόγηοης, καθώς και την ελάχιοτΓ

βαθμολογία που απαιτείται να λάβει τα σχέδιο

τροκειμένου να είναι επιλέξιμα,

τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήοεω\

υπαγωγής Και τροτιαιιοίηοης της απόψασης υπαγωγής,

ι. τα δικαιολογητικά γιο την υποβολή αιτημάτων

τακτικού ελέγχου,

ιο. τα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης γιο την,

πιστοποίηση της ολοκλήρωσης των επενδυτικών

σχεδίων,

υπαγωγής, γ. ταν συνολικό προϋπολογισμό του

καθεστώτος και

ην προέλευση της δημόσιας χρηματοδότησης για

κάθε κύκλο υποβολής,

τα είδος των επενδυτικών σχεδίων, τη μορφή, τε

ιασοοτό και τα ύψος των χορηγαύμενων ενισχύσεων,
καθώς και ταν τρόπο χρηματοδότησης των
.πενδυτικών σχεδίων, ανάλογα με το είδος τηι
αρηγούμενης ενίσχυσης,

τους αρμόδιους ψαρείς εφαρμογής του καθεστώτος
:νίσχυσης,

ιτ. τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές, τους

ιρόοθετους όρους και τους περιορισμούς για την
υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων οτα καθεστώς,

τα είδη, τα ποσοστό ενίσχυσης και τους κανόνες

:πιλεξιμότητας δαπανών, όπου αυτό απαιτείται,

η. τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και την ελάχιοττ
βαθμολογία που απαιτείται να λάβει τα σχέδια
ιροκειμένου να είναι επιλέξιμα,

τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων
παγωγής και τροποτιοίηοης της απόφασης

πταγωγής,

τα δικαιολογητικά γιο την υποβολή αιτημάτων
ακτικού ελέγχου,

α. τα δικαιολογητικά γιο την υποβολή αίτησης γιατην
ιοτοποίηση της ολοκλήρωσης των επενδυτικών
χεδίων,

β. τους όρους και τις προϋποθέσεις γιο την

τιστοποίηοη της ολοκλήρωσης και έναρξης της
τοραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,

γ. τα ύψος του παραβόλου για την υποβολή οιτήοεων
υπαγωγής, αιτημάτων τροποπαίηοης των αποφάσεων

υπαγωγής, καθώς και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων,

δ. τις υτταχρεώοεις των ενιοχυόμενων φορέων, τόσο

ιατά το οτάδιο πραγματοποίηοης του σχεδίου, όσα
ςαι μετά από την ολοκλήρωσή Του,

.ε. άλλους όρους που προβλέττανταιοτις διατάξεις των
ιαθεστώτων ενίσχυσης.

Η απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης
υνιοτά αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής ενάριθμου

‘ργαυ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το

ισσό ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότηοης
ρηματοδοτικής μίσθωοης (ΙεκτίπΕ) και της

πιδότηοης ταυ μιοθολογικού κόστους, όπως ορίζεται

με την κοινή απόφαση της παρ. Ι του άρθρου 29,

ιποτελεί ταν προύττολογιομό του ενάριθμσυ έργου.

β. τους όρους και τις προϋποθέσεις γιο την

ιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της

αραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης,

γ. το ύψος του ποραβόλαυ για την υποβολή αιτήοεων

υπαγωγής, αιτημάτων τροποπαίηοης των αποφάσεων

ιπαγωγής, καθώς και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων, Ι

δ. τις υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων, τόσοι

ςατά τα στάδια πραγματοποίησης του σχεδίου, όσο και1

ιετό από την ολοκλήρωσή του,

ε. άλλους όρους που προβλέπονται στις διατάξεις των1

ιαθεστώτων ενίσχυσης.

Η απόψαοη προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης

υνιστά αυτοδίκαιη Πρόταση εγγραφής ενάριθμαυ

‘ργαυ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσό

νίοχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης

ρηματαδοτικής μίσθωσης (ΙεκΊπΕ) και της επιδότηοης

ου μιοθολογικού κόστους, όπως ορίζεται με την κοινή

πόψαση της παρ. Ι του όρΟραυ 29, αποτελεί ταν

ροϋπαλογισμό του ενόριθμου έργου.

Στις συλλογικές απαψόσεις ταή4. Στις συλλογικές αποφάσεις του

υγχρηματαδοταύμενου σκέλους του ΠρογράμματαςυΥχρΓΠ1αταδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφονται αι αοφοειςΔημασ.»] Επενδύσεων εγγράφονται οι αποφάσεις
υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος, σ

υπαγωγης των επενδυτικων οχεδιων του ποραντσς, αι , ,

ποιες δυναντοι να ουγχρηματοδατηθουν απο
ποιες δυνανται να συγχρηματοδοτηθαυν απο ,πιχειρησιοκα προγραμματα του Εταιρικου
πιχειρησιακά προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου υμφώναυ για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της
·ια το Πλαίσια Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2021

‘ εριόδου 2021 2027.

027.

5. Στην απόφαση προκήρυξης των κα0εοτώτων5 Στην απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων1



]φιακός και τεχνολσγικός μετασχηματιομός

πιχειρήσεων», «Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική

ιναβάθμιση επιχειρήσεων», «Ερευνα και εΦαρμοσμένη

>καινοτομία«, ιιλγρσδιατροψή - πρωτσγενής παραγωγή

και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλιεία»,

<Μεταποίηση - Εψοδιαστική αλυσίδα»,

<Επιχειρηματική εξωστρέψεια«, «Ενίσχυση τουριστικών

ιτενδύσεων«, «Εναλλακτικές μορψές τουρισμσύ»,

<Μεγάλες επενδύσεις«, «Ευρωπαίκές αλυσίδες αξίας<>,

<Επιχειρηματικότητα 360ο«, που αψορσύν την ενίσχυση

πενδυτικών σχεδίων στις περιοχές των Εδαψικών

χεδίων Δίκαιης Μετάβοσης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.), στις οποίες δεν

υντρέχουν οι Κανόνες επιλεξιμότητος Του

Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΠΔΑΜ) δύναται να καθορίζονται το είδος ή η ένταση ή
ο ανώτατο ποσό των χορηγούμενων ενισχύσεων Κατά

αρέκκλιση τσυ άρθρου 12 ή η χρήση της διαδικασίας

αχείας αδειοδότηοης, όπως αυτή προβλέπεται στο

‘ρθρο 9 του ν. 4864/2021 (Α’ 237), ανάλογα με το

μέγεθος των επιχειρήσεων, το είδος των επενδυτικών

χεδίων, τις επιλέξιμες δαπάνες και την Περιοχή

υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικά για τις

:εριοχές που ανήκουν στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης,

ύμψωνα με τον ν. 4759/2020 (Α 245) (Φλώρινα,

Κοζάνη, Μεγαλόπολη) δύνατοι να ορίζεται για τις

μεσαίες επιχειρήσεις συνδυασμός των ενισχύσεων της

πιχορήγησης και της ψορσλογικής απολλαγής,

διάψορος του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις

ου παρόντος. Επιπλέον δύναται να ορίζεται,

ινεξορτήτως μεγέθους επιχείρησης, ποσοστιαία

φοοαύξηση επί της συνολικής βαθμολογίας Του

πενδυτικού σχεδίου, την οποία λαμβάνουν σύμψωνι

μετα άρθρο 18.

Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούντοι από

μεσαίες επιχειρήσεις στις περιψερειοκές ενότητες

Ροδόπης, ‘Εβρου και Ξάνθης, Παρέχεται και το κίνητρο

ης επιχορήγησης στα καθεστώτα του παρόντος, σε

ιοσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την ΠεριΦερειακή

Ενότητα ‘Εβρου Και τριάντα τοις εκατό (30%) για τις

Περιψερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του

ιροβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος

ισσοστού ενίσχυσης με Τα υπολειπόμενα ποσοστέ

μορολονικής οπαλλαγής νο διαμσρψώνονται σε

ιαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό

70%) αντίστοιχα. Στις ανωτέρω περιοχές, ανεξαρτήτως

μεγέθους επιχείρησης, παρέχεται προσούξηση δέκα

σις εκατό (10%) για την Περιψερειοκή Ενότητα ‘Εβρου

και πέντε τοις εκατό (5%) για τις Περιψερειακές Ενότητες

Ροδόπης και Ξάνθης, επί της συνολικής βαθμολογίας

ου επενδυτικού σχεδίου, την οποία λαμβάνουν

ιύμψωνα μετα άρθρο 18.

?. Στην απόΦαση προκήρυξης Των καθεστώτων

<αγροδιατροψή-πρωτογενής παραγωγή Και μεταποίηση

εωργικών ιτροϊόντων-αλιεία-υδατοκαλλιέργεια«

<μεταποίηση-εψσδιαστιΚή αλυσίδα«, κα

<επιχειρηματικότητα 3600<>, δύναντοι νο

εριλαμβάνονται και επενδυτικά σχέδια με δοπάνει

νισχύσεων προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ),

ύμψωνα μετα άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΚ) 651/201

ης Ι7ης Ιουνίου 2014 , για την κήρυξη ορισμένωτ

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών μετην εσωτερική

— ιγορά κατ’ εψορμσγή των άρθρων 107 και 108 τηι

<Ψηψιακός και τεχνολογικός μετασχη μοτισμός
πιχειρήσεων«, «Πράσινη μετάβαση Περιβαλλοντική
ιναβάθμιση επιχειρήσεων><, «‘Ερευνα κα
ψαρμοσμένη καινοτομία», ι<Αγροδιατραψή
ιρωτογενής Παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών
ιροϊόντων αλιεία><, «Μεταποίηση Εψοδιαστική
ιλυσίδα«, «Επιχειρηματική εξωστρέψεια«, «Ενίσχυση
αυριστικών επενδύσεων«, «Εναλλακτικές μορψές
ουρισμού», «Μεγάλες επενδύσεις«, «Ευρωπαϊκές
ιλυσίδες αξίας«, ><Επιχειρημοτικότητα 360σ><, που
ιψορούν την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στις
ιεριοχές των Εδαψικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης

(Ε.Σ.ΔΙ.Μ.(, στις οποίες δεν συντρέχουν σι Κανόνες
πιλεξιμότητας του Προγράμματος Δίκαιης
ίναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) δύναται νι

καθορίζονται Το είδος ή η ένταση ή το ανώτατο ποσό
ων χορηγούμενων ενισχύσεων κατά παρέκκλιση του
‘ιρθρου 12 ή η χρήση της διαδικασίας ταχείας
ιδειαδότησης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 9
ου ν. 4864/2021 (Α’ 237), ανάλογα με το μέγεθος των
πιχειρήσεων, το είδος των επενδυτικών σχεδίων, τις
:πιλέξιμες δοπάνες και την Περιοχή υλοποίησης των
πενδυτικών σχεδίων. Ειδικά για τις περιοχές που
ινήκουν στις Ζώνες Ατιολιγνιτοποίησης, σύμΦωνα με
ον ν. 4759/2020 (Α’ 245) (Φλώρινα, Κοζάνη,

Μεγαλόπολη) δύναται να ορίζεται για τις μεσαίες
:πιχειρήοεις συνδυασμός των ενισχύσεων της
:πιχορήγησης και της Φορολογικής απαλλαγής,

διάψσρσς του προβλεπόμενου από τις λοιπές
ίιατάξεις του παρόντος. Επιπλέον δύναται να
)ρίζεται, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχε ίρ ηση ς,
τασοοτιαία προσούξηση επί της συνολικής
βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου, την οποία
>αμβάνουν σύμψωνα μετα άρθρα 18.

. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από
μεσαίες επιχειρήσεις στις περιΦερειακές ενότητες
Ροδόπης, ‘Εβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο
ης επιχορήγησης στα καθεστώτα του παρόντος, σε
οσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την

Περιψερειακή Ενότητα ‘Εβρου και τριάντα τοις εκατό
30%) για τις Περιψερειακές Ενότητες Ροδόπης Και

-άνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις
ου παρόντος ποσοστού ενίσχυσης με το

υπολειπόμενα ποσοστά Φορολογικής οπολλαγής νο
ιαμσρψώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και
βδσμήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα. Στις ανωτέρω
εριοχές, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης,
αρέχεται προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) για την

ΠεριΦερειακή Ενότητα ‘Εβρου και πέντε τοις εκατέ
5%( για τις ΠεριΦερειακές Ενότητες Ροδόπης κα

·-άνθης, επί της συνολικής βοθμολογίος ταν
πενδυτικού σχεδίου, την οποία λαμβάνουν σύμΦωνο

μετα άρθρο 18.
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υνθήκης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιοψέρον νια τον

ΞΟΧ (1187/1).

α επενδυτικά σχέδια αυτά υποβάλλονται στις μη

πιλέξιμες για περιψερειακή ενίσχυση περιοχές, πρέπε

α έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης

<ύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου 16, εψαρμόζσνται

ιναλσγικά το άρθρα 6, 8, 9 και 12, και δύναντοι να

<υμπληρώνανται με πρόσθετες επιλέξιμες δοπάνες τητ

αρ. 2 των άρθρων 67, 74, 113, Κατ’ οντιστοιχίο του

κάθε οικείσυ καθεστώτος Και σύμφωνα με Τους όρσυς

<αι τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Παράρτημα 8’.»

ρΘρο 7

‘παγόμενα επενδυτικά σχέδια - Τροποποίηση Παρ. Ι

ρΘρου 66 του ν. 4887/2022

την παρ. Ι του άρθρου 66 του ν. 4887/2022 )Α’ 16

ιροστίθετσι περ. ό ως εξής

ώ. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υπάγοντοι επενδυτικό

χέδιο που αφορούν στην μεταποίηση γεωργικώτ

τρσϊάντων, χωρίς από την επέμβαση να προκύπτε

‘εωργικό πραίόν, σύμφωνα με ταν ορισμό της παρ. 1(

συ άρθρου 2 του Γ.Α.Κ. και με την προϋπόθεση ότ

«ισιελούν ενιαίο επενδυτικό σχέδια, με ιο αντίσιαιχε

μήμα ιης γεωργικής καλλιέργειας«.

ρΘρο 8

Ρυθμίσεις Θεμάτων εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων

:ξαιτίας μεταψοράς αρμοδιότητας εξέτασης μεταξύ

ων υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης κα

Εττενδύοεων

1. Η παρ. 3 του άρθρου 130 του ν. 4887/2022 )Α’Ιό)

:ντικοθίατοτοι ως εξής:

<3. Για Τις εκκρεμείς υποθέσεις επενδύσεων που

γκρίθηκαν κοι υλοποιούνται σια πλαίσιο ιων

νοπτυξιακών νόμων και ανήκουν ατην αρμοδιότητα

ης Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου

νάπτυξης και Επενδύσεων και σύμφωνα με ιο άρθρα

5 του π ό. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης

ιαι Επενδύσεων« )Α’15) Τα οποίο, Κατ’ εξοίρεαη του

‘:ρθρου 85 του πδ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου

νάπτυξης και Επενδύσεων« )Α’15), περιέρχοντοι ατην

ιρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων τητ

ενικής Γραμματείος Ιδιωτικών Επενδύσεων Κα

Παρ. Ι του άρθρου 66 του ν. 4887/2022

1. Τα υπογόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στσυι

ομείς:

α. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπωι

)ρίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.,

β. της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, όπως

ρίζεται στην Παρ. 10 του άρθρου 2 του Γ.Α.Κ.,

υμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών σχεδίων της

αραγωγής βάμβακος και των δραστηριοτήτων

κκοκκισμού, εφόσον πληρούνται σ< προϋποθέσεις

ιαυ άρθραυ 44, καθώς Και Του Κεψαλαίου Ι του

Κε<νανιαμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής της

25ης Ιουνίου 2014 και αι Κοτευθυντήριες Γραμμές της

ίυρωιταϊκής ‘Ενωσης σχετικά με τις κρατικές

νισχύσεις στον γεωργικό και δααονομικό ταμέα και

τις αγροτικές περιοχές,

γ. της αλιείας και της υδοτακαλλιέργειας, όπως

ροβλέπεται στον Κανονισμό 1379/2013, υπό την

:πιψύλαξη του Γ ΑΚ. και του Κανονισμού 1388/2014

ιοι πρασδιαρίζονται από τις κοινές υπαυργικές

ιταψάσεις του άρθρου 71.

Ίαρ. 3 του άρθρου 130 του ν. 4887/2022

Για Τα επενδυτικά σχέδια που έχαυν ήδη υπσβληθε’

‘ως την δημοσίευση του παρόντος στη Γενική

ραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

και Επενδύσεων εξακολουθούν να εφαρμόζονται α

ιονανιατικές αποψάσεις που ισχύουν για την

λαπαίησή τους και αφορούν στις διαδικασίες

λέγχαυ, αλοκλήρωσης Και καταβολής των

Ενισχύσεων.
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υμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,

ξακολουθούν να εψαρμόζονται Οι κανσνιστικές

ιπσψάσεις Που ισχύουν για τις προϋποθέσεις

λσποίησης, ολοκλήρωσης, καταβολής των ενισχύσεω

ιαι τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεών Τους.

ια ταν έλεγχο αυτών των επενδυτικών σχεδίων

ψαρμόζεταιτο άρθρο 120.

ια τα επενδυτικά σχέδια Που απαιτείται Προηγούμενη

νωμοδότηση, αρμόδια είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή

ου άρθρου 122 κοιγιαταλοιπάθέματαακολουθούντα

ι αντίστοιχες, οργανωτικού χαραιττήρα, διαδικασίες,

ου προβλέπονται για την αρμόδιο υπηρεσία της

ιιεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων, κατά την εξέταση

ων θεμάτων των αναπτυξιακών νόμων».

2. Καταργούνται οι Γνωμοδστικές Επιτροπές που

φοβλέπονται στην περ. β’ της παρ. 15 του άρθρου 7 του

3299/2004 και έχουν επανασυοταθεί σύμψωνα με τι

‘ιρόρα 27 και τις παρ. 2 και 7 του άρθρου 85 του ν

.399/2016 (Α 117).

Οι Παρ. Ι και 2 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του

ι.δ. 5/2022 (Α’15).

ρθρο 9 ρθρο 246 του ν. 4555/2018

:υμβάσεις σύμιτραξης του ν. 3389/2005 για την ελικές διατάξεις

λοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων

αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. — Προσθήκη παρ. 3α στο 1. Οι διατάξεις του παρόντος πλην των άρθρων 227,

1ρθρο 246 του ν. 4555/2018 28, 237, 238, 239, 240, 242 και 243 του παρόντος δεν

ψαρμόζονται στους Δήμους της Περιψέρειας Αττικής.

το άρθρο 246 του ν. 4555/2018 (Α 133), προστίθετα Ιι διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία του Ειδικού

ιαρ. 3α ως εξής: ιαβαθμιδικού Συνδέσμου Νόμου Απικής

ι3α. Συμβάσεις Σύμπραξης του ν. 3389/2005, που αραμένουν σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων των
ιψορούν στην υλοποίηση έργων διαχείρισης ‘ιρθρων 13-17 του ν. 4071/2012, κατά το μέρος που
ιπορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. και βρίσκοντα ον αΦορούν.

το στάδιο λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εψάσον

ιντισυμβολλόμενος του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης 2. Για θέματα που διέπουν τη σύσταση, τροποποίηση,

Ιεν είναι ο οικείος Φο.Δ.Σ.Α. αλλά τρίτος ψσρέας, υγχώνευση, κατάργηση, διάλυση, διοίκηση και
ίυνάμει προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 ν. ειτουργία των ΦΟΔΣΑ και ΦΟ.Σ.ΓΙΕΣΔΑ παν
3852/2010 (Α 87), η οποίο είχε ουναψθεί για λόγους ειτουργούν με τη μορψή ουνδέσμου και δεν

ιναγόμενους στην έλλειψη διοικητικής και τεχνικής υθμίζοντοι από ειδικές διατάξεις του παρόντος,
:πάρκειας του Φα.Δ.Σ.Α., αναλαμβάνονται ε: ψαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές περί συνδέσμων

λοκλήραυ από ταν τελευταίο, με υπεισέλευσή του στο ιατάξεις του ν. 3463/2006.

τύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που

ιπσρρέουν από τη Σύμβαση Σύμπραξης, υπό τους όρους 3. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 εψαρμόζεται στους

ης παρούσας. Η υποκατάσταοη επέρχεται αυτοδίκαια, ΟΔΣΑ του παρόντος, ανεξαρτήτως της νομικής τους

με διοπιοτωτική πράξη Του Συντανιοτή της αικείαςμορψής. Αν αντικείμενο της προγρομματικής
ποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στηνμύμβασης είναι οι αρμοδιότητες του άρθρου 228 του

Εψημερίδα της Κυβερνήσεωςς Και εκδίδεται μετά απόταρόντος, αντισυμβαλλόμενας του ΦΟΔΣΑ μπορεί νι

ισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνοης Διοίκησηςίναι μόνο δήμος - μέλος του ή η περιψέρεια στην

ου Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικώντποία ανήκει.

Προσώπων της οικείος Αποκεντρωμένης Διαίκησης,14. Για την εψαρμογή των διατάξεων του παρόντος

ψσύ έχει προηγηθεί γραπτό αίτημα εκ μέρους του Μέρους, όπου γίνεται αναψορά στον πληθυσμό
νδιαψεραμένου Φο.Δ.Σ.Α., στα οποίο οωρευτικάοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμψανίζετα

ναψέρονται τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τηνσταυς επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της
πάρκειά του: ελευταίας απογραψής του πληθυομού που έχουν

η ούοτασή του, σύμψωνα μετην νομοθεσία, ίημοοιευθεί στην Εψημερίδο της Κυβερνήσεως.

β. η οργανωτική του διάρθρωση και η κατάρτιση

Ιργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, σε περίπτωση

ου ο Φα.Δ.Σ.Α. λειτουργεί υπό τη νομική μορψή

υνδέσμου α.τ.α., ή Κανονισμού Εργασίας, σε

ερίπτωση που ο Φο.Δ.Σ.Α. λειτουργεί υπό τη νομική

μορψή Α.Ε., καθώς και

η σύσταση των υπηρεσιών Και οργανωτικών μονάδων



ου προβλέπονται οκ αυτόν.

ΞΦόοον συντρέχουν Οι ως άνω προϋποθέσεις, η έκδοση

ης διαπιστωτικής πράξης είναι υποχρεωτική για τη

ισίκηση εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την

πσβολή του σχετικού αιτήματος του Φο.Δ.Σ.Α.. Με τη

ημσσίευση της διοπιστωτικής πράξης ατην Εψημερίδι

ης Κυβερνήσεως, σι πρσηγηθείσες προγραμματικές

υμβάοεις λύονται αυτοδικαίως και οι Φο.Δ.Σ.Α.

ιαθίστανται διάδοχοι των τρίτων Φορέων στις

υμβάοεις Σύμπραξης και αντισυμβαλλόμενοι των

διωτικών Φορέων Σύμπραξης, υπεισέρχονται Οτα

ικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από

ιυτές, Οι τρίτοι ψορείς υποχρεούνται να παραδώσουν

ιμελλητί στους Φο.Δ.Σ.Α. κατά χρήση, τις

γκατοστάσεις που διαχειρίζονται ούμψωνα με τις

υμβάσεις Σύμπροξης, τα περιουσιακά στσιχεία εα

ους λογαριασμούς που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις

και την αποπληρωμή τους, συντάσσοντας σχετικό

ιρωτόκολλο παράδοσης — παραλαβής. Εκκρεμείς δίκες

διαδικασίες επίλυσης διαψορών ή διαιτησίας κατά την

‘κδοση της διαπιστωτικής πράξης, συνεχίζονται

ιυταδικαίως από τον οικείο Φο.Δ.Σ.Α χωρίς να

ιπαιτείται ειδική διαδικοστική πράξη συνέχισης για

καθεμία από αυτές. Η διαδικασίο της παρούσας δεν

ψαρμάζεται σε προγραμματικές συμβάσεις με

ιντικείμενα την υλοποίηση έργων διαχείρισης

ιπορριμμάτων με Σύιπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού

αμέα, το οποίο βρίσκονται σε ψάση ωρίμανσης,

ημαπράτησης ή κατασκευής. Στις περιπτώσεις αυτές, η

ποκατάσταση επέρχεται με τό από την ολοκλήρωση τητ

ιεριόδου κατασκευής ιων εγκοτσοτάοεων,

υμπεριλαμβανοιένης της δσκιιαστιιής λειτουργίας

αυτών. Στην περίπτωση Συμβάσεων Σύμπραξης που

ιροβλέπεται πέρα στό τη δοκιμοατική, και μεταβατική

ιερίοδας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η

υποκατάστοση επέρχεται με την ολοκλήρωση της

μεταβατικής λειταυργίος τους και την επέλευση της

ημερομηνίας διοθεσιμότητας των υπηρεσιών.»
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Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
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ΓΕΝ[ΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άοθοο 75 παο. 2 του Συντάγματος)

Ετιί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υτιουργείου Οικονομικών
«Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του
Συμβουλίου της 29ης Μαιου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων
με τρίτες χώρες (Ε 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξό του Ελληνικού
Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού
Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης
καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό
Πόλο Ελληνικού — Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για
την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται Θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα:

1. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
να ορίζει, με απόφασή του, τους φορείς διαχείρισης δράσεων ολοκληρωμένων
χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ως Ενδιάμεσους Φορείς,
που αναλαμβάνουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής
του Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται
από το Ταμείο Συνοχής.

2. Επιτρέπεται στους αρμόδιους φορείς να αναθεωρούν τα τομεακά και
Περιφερειακά Προγράμματα ανάπτυξης (Τ.Π.Α./Π.Π.Α.) και στις περιπτώσεις
μεταβολής των οικονομικών ή άλλων συνθηκών.

3. Θεσπίζεται ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς για την
ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το
Ε.Σ.Π.Α. δράσης «‘Εκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από
την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που
επιβλήθηκαν».

Ι



4. Ρυθμίζονται Θέματα αναφορικά με την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων
εισηγητών και μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

5. Δύναται να ασκούνται εφεξής, οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΔΙ.ΜΕ.Α,

για την υποβοήθηση του έργου της και από τα φυσικά ή νομικά Πρόσωπα της

Παρ. 9 του άρθρου 152 του ν. 4512/2018 καθώς και από αποσπασμένους σε
αυτήν υπαλλήλους.

6. Δύνανται να περιλαμβάνονται στην απόφαση προκήρυξης των
καθεστώτων «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΛΙΕΙΑ -

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ», «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ»,

και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3600» και επενδυτικά σχέδια με δαπάνες
ενισχύσεων προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.

7. Παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του
ν.4887/2022, επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στη μεταποίηση γεωργικών

προϊόντων, χωρίς κατ’ ανάγκη από την επέμβαση να Προκύπτει γεωργικό
Προϊόν κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

8.α. Επικαιροποιείται το πλαίσιο εξέτασης εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων

Εξαιτίας μεταφοράς της σχετικής αρμοδιότητας μεταξύ των υπηρεσιών του
Υιιουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
β. Καταργούνται σι Επιτροπές του άρθρου 27 του ν.4399/2016, που
γνωμοδοτούν επί των αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων για
επενδυτικά σχέδια ιων αναπτυξιακών νόμων.

9. Αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) και υπό την πλήρωση των οριζόμενων

προϋποθέσεων, οι Συμβάσεις Σύμπραξης του ν.3389/2005, που αφορούν στην
υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α, εφόσον
αντισυμβαλλόμενος του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης δεν είναι ο οικείος
Φο.Δ.Σ.Α. αλλά τρίτος φορέας. Η ανάληψη αυτή καθιστά τους εν λόγω φορείς
διαδόχους επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις
σχετικές Συμβάσεις.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

Ενδεχόμενη δαπάνη, από την καταβολή αμοιβής σε περίπτωση
διενέργειας ελέγχων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την υποβοήθηση του
έργου της ΔΙ.ΜΕ.Α.
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ΙΙ. Ετιί του κρατικού τιροϋπολογισμού και του τιρούτιολογισμού
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση ειδικού φορολογικού και
ασφαλιστικού καθεστώτος για την ενίσχυση που καταβάλλεται, στο πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Σ.Π.Α. δράσης «‘Εκτακτη επιχορήγηση σε
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Δαπάνη/Αύξηση εσόδων, κατά περίπτωση, λόγω της ανάληψης, από τον
οικείο Φο.Δ.Σ.Α., των συμβάσεων Σύμπραξης του ν.3389/2ΟΟ Τρίτων
φορέων, που αφορούν στην υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων.

Η εν λόγω δημοσιονομική επίπτωση εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων στα οποία υπεισέρχεται ως διάδοχος ο νέος
φορέας.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

101311λ ΑΡΜΑίΞΟΠ
24.06.2022 17:58

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο
νόμου «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952
του Συμβουλίου της 29ης Μαίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών
μέσων με τρίτες χώρες (Ε 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος
Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας
επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον
Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού — Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου
πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου
λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα
Οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ενδεχόμενη δαπάνη, από την καταβολή αμοιβής σε περίπτωση διενέργειας
ελέγχων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την υποβοήθηση του έργου της
ΔΙ.ΜΕ.Α..

Η ανωτέρω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.

ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης

Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση ειδικού φορολογικού και ασφαλιστικού
καθεστώτος για την ενίσχυση που καταβάλλεται, στο πλαίσιο της
συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Σ.Π.Α. δράσης «‘Εκτακτη επιχορήγηση σε
επιχειρήσειςπου έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν».

Η ανωτέρω απώλεια Θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων Γενικής Κυβέρνησης κατά
περίπτωση.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού Φορέων Γενικής Κυβέρνησης



Δαπάνη, λόγω της ανάληψης, από τον οικείο Φο.Δ.Σ.Α., των συμβάσεων
Σύμπραξης του ν. 3389/2005 τρίτων φορέων, που αφορούν στην υλοποίηση
έργων διαχείρισης απορριμμάτων, σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις υπερτερούν
των δικαιωμάτων, στα οποία υπεισέρχεται ως διάδοχος ο νέος φορέας.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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