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Άρθρο Ι

Ρύθμιση για τα έξοδα κηδείας των προσώπων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη

Τα έξοδα κηδείας προσώπων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη, σύμφωνα μετον ν. 409/1976

(Α’ 209), ορίζονται ως ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή Τρίτων, κατά

παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν εμπίιττουν σε Καμία κατηγορία

εισοδήματος, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισψορά, δεν δεσμεύονται και δεν

συμψηψίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει,

τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα

πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή

οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Προκαταβολή επικουρικής σύνταξης - Προσθήκη παρ. ό στο άρθρο 89 ν. 5018/2023 -

Εξουσιοδοτική διάταξη

Στο άρθρο 89 του ν. 5018/2023 (Α’ 25), περί προκαταβολής επικουρικής σύνταξης,
προστίθεται παρ. ό ως εξής:

«6. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καιΟικονομικών
δύναται να μετατ[θεταιτο καταληκτικό χρονικό σημείο των παρ. 1 και 2.)>.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οψειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) —

Τροποποίηση περ. α’ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Στην περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’62) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) στο δεύτερο εδάψιο αα) προστίθεται η ψράση «χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του

ιδιοκτήτη ή» αβ) οι λέξεις «για ένα (1) έτος από την έκδοσή της)) αντικαθίστανται από τις

λέξεις «μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της» και β) προστίθενται τέταρτο και πέμπτο

εδάψια και η περ. α’ της παρ. 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«18.α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης ψύσεως ακίνητων για

οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση Περί μη

οψειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραψική πράξη είναι



άκυρη και δεν ειτάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν

αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή
προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία

που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχριτο τέλος του έτους έκδοσής της. Η βεβαίωση

που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την

ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου. Ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της

βεβαίωσης μόνον α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, φωτοτυπία

τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόψλησής του και Πιστοποιητικό

Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, και β) για την περίπτωση μη

ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), με ημερομηνία διακοπής,

Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη

δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου. Η βεβαίωση εκδίδεται για τα

τετραγωνικά μέτρα που αναψέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας

Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.».

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος των εφαρμογών τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων του ν.

496 1/2022- Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 116 ν. 4961/2022

Η παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4961/2022 (Α 146) τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος

του Κεψαλαίου Γ του Μέρους Β’, περί εφαρμογών τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων,

και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η ισχύς του Κεψαλαίου Γ’ του Μέρους Β αρχίζειτην Ιη.9.2023.»

Άρθρο 5

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού που προσλήψθηκε από

την ανώνυμη εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασψάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),

δυνάμει των υπ’ αρ. 1/2022 και 2/2022 προκηρύξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι

οποίες συμβάσεις λήγουν την 2812.2023 και την 3014.2023 αντίστοιχα, το οποίο

απασχολείται στην εταιρεία την 28’12.2023, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους

έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμου τακτικού προσωπικού που

διενεργείται και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης92023

2. Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης

εργασίας, βάσει της οποίας προσλήψθηκαν οι απασχολούμενοι, απαγορευομένης σε κάθε

περίπτωση της μετατροπής τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Άρθρο ό

Μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής του Προϊσταμένου / Πρέσβη της Πρεσβείας

Τριπόλεως - Παράταση ισχύος παρ. 11 άρθρου 429 ν. 4781/2021



Η ισχύς της παρ. 11 του άρθρου 429 του ν. 4781/2021 (Α 31), ως προς τη μηνιαία

αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ του Προϊσταμένου/Πρέσβη της Πρεσβείας

Τριπόλεως (ΛΙΒΥΗ), παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος από τη λήξη της αρχικής παράτασής

της.

Αθήνα ό Μαρτίου 2023
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«Αναδιάταξη περιψερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών

δικαστηρίων, Οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών
και ίδρυση δικαστικών γραψείων τηλεματικής - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του

Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Ειτισπεύδον Υπουργείο:

1/ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Στοιχεία επικοινωνίας: Εμμανουήλ

Τσιριμωνάκης, Σύμβουλος Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πι2ί1:

τηλ. 213-3368353,

2/ Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Στοιχεία επικοινωνίας: Αντιγόνη Γιαννακάκη, θτιίΙ:

τηλ. επικοινωνίας : 210-9098600

3/ Υπουργείο Εξωτερικών, Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Νομικής Υποστήριξης: Βασιλική

Κόκοτα, πγ@ πι1. - 210.3681050

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοϋέτησης

στους οποίους αφορούν σι όασικές δέατάξεις της αξιολοιούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΙΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 Χ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας κοι Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

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

Τομέας ναμοΘέτιστις επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η ((Ταυτότητα)) της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζονται ως ανεκχώρητα και ακατάσχετα

οτα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και προβλέπεται ότι δεν εμπίπτουν σε καμία

κατηγορία εισοδήματος τα έξοδα κηδείας ατόμων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη

δυνάμειτου ν. 409/1976 (Α’ 209), περίτου καθορισμού των κατηγοριών προσώπων

που δύνανταινα κηδευθούν δημοσία δαπάνη. Περαιτέρω, επιπλέον, ορίζεται ότι τα

εν λόγω έξοδα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισψορά, δεν δεσμεύονται

και δεν συμψηψίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη ψορολογική διοίκηση και το

Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιψέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα

αοψαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα

εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή
προνοισκού χαρακτήρα.

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της

καθυστέρησης στην καταβολή επικουρικών συντάξεων που μπορεί να προκύψει επί

αιτημάτων που υποβάλλονται από την Ιη.7.2022 και εψεξής από όσους έχουν λάβει

κύρια σύνταξη.

Άρθρο 3: Συμπληρώνεται και απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων

Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). Συγκεκριμένα, συμπληρώνεται η πρόοψατη

ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) για τη δυνατότητα έκδοσης

ψηψιακής βεβαίωσης από το Δήμο. Ειδικότερα, απαιτείται για τη χορήγηση της

βεβαίωσης, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαψερομένου για τα τετραγωνικά που

δήλωσε στην αίτησή του, η προσκόμιση μόνο δύο ή τριών στην περίπτωση μη

ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, δικαιολογητικών πλέον, δηλαδή ψωτοτυπίας

τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόψλησής του και του

Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Αν

πρόκειται για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, αντί του λογαριασμού ρεύματος ο

αιτών προσκομίζει βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), με ημερομηνία

διακοπής και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου.

Άρθρο 4: Προτείνεται η παράταση των ρυθμίσεων που αψορσύν στη θέσπιση

μέτρων για τη διαψανή και ασψαλή λειτουργία των συσκευών τεχνολογίας του

Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) που χρησιμοποιούνται από τους ψορείς

εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (ΦΕ.Β.Υ.) της περ. 4 του άρθρου 3 του ν.

4577/2018 (Α’ 199), τους ιιαρόχους ψηψιακών υπηρεσιών (Π.Ψ.Υ.) της περ. ό του

άρθρου 3 του ν. 4577/2018 και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.).

Άρθρο 5: Αντιμετωπίζονται οι ανάγκες λειτουργίας της ΗΔΙΚΑ Α.Ε..
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Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται για ένα (1) επιπλέον έτος η

ισχύς της παρ. 11 του άρθρου 429 ν. 4781/2021 (Α’ 31), μετην οποία αυξήθηκε κατά

30% η μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ του

Προϊσταμένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως (ΛΙΒΥΗ).

Οι κοινές αποψάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών που προβλέπονται

στο άρθρο 430 του ν. 4781/2021, τόσο για τον (αρχικό) καθορισμό της αποζημίωσης

υπηρεσίας αλλοδαπής, όσο και για την αύξησή της, έως το διπλάσιο του αρχικώς

καθορισθέντος ποσού, για υπαλλήλους που υπηρετούν σε Αρχές που βρίσκονται σε

εμπόλεμες ζώνες ή στις οποίες επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες

διαβίωσης, χρειάζονται χρόνο για να εκδοθούν, καθώς απαιτείται η σύσταση

πενταμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου

Εξωτερικών και δυο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και η οποία, αψού

μελετήσει το σύνολο των σχετικών παραμέτρων, γνωμοδοτεί σχετικά.

Καθόσον η έκδοση των ως άνω κοινών αποψάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, υψίσταται

άμεση ανάγκη να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος η ρύθμιση της παρ. 11 του

άρθρου 429 του ν. 4781/2021, προκειμένου οι Αρχές που βρίσκονται στη Λιβύη

(Πρεσβεία Τριπόλεως και Γενικό Προξενείο Βεγγάζης) να παραμείνουν

στελεχωμένες, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που

καλούνται να τις οτελεχώσουν, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες

διαβίωσης, με κίνδυνο της προσωπικής τους υγείας και ασψάλειας. Συνεχείς

διακοπές ρεύματος, έλλειψη πόσιμου νερού και ειδών πρώτης ανάγκης, αδυναμία

ασψαλών μετακινήσεων, δυσχέρειες στις τηλεπικοινωνίες, είναι μερικές μόνο από

τις συνέπειες της πολύχρονης σύρραξης, η οποία εξακολουθεί να μαστίζει τη χώρα.

Η προτεινόμενη παράταση ισχύος περιορίζεται σε ένα (1) έτος, δεδομένου ότι, έως

τότε, υπολογίζεται ότι θα έχουν εκδοθεί οι ανωτέρω αναψερόμενες κοινές

υπουργικές αποψάσεις.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η τυχόν ύπαρξη βεβαιωμένων χρεών προς τη ψορολογική διοίκηση και το

Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιψέρειες, τα

ασψαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα δύναται να οδηγήσει σε περιπτώσεις

κατάσχεσης των εξόδων κηδείας, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί για

πρόσωπα που κηδεύονται δημοσία δαπάνη, δυνάμει του ν. 409/1976, με

αποτέλεσμα να ανατρέπονται ο σκοπός της εν λόγω διάταξης και ο ιδιαίτερος

κοινωνικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης παροχής.

Άρθρο 2: Η ανάγκη για χορήγηση προκαταβολής της επικουρικής σύνταξης μπορεί

να προκύψει και στο μέλλον και απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα να

μεταβάλλονται τα χρονικά πεδία που σχετίζονται με το δικαίωμα για την

προκαταβολή και την προθεσμία καταβολής της, χωρίς να απαιτείται, προς τούτο,

νομοθετική ρύθμιση.



Άρθρο 3: Η έως και σήμερα προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων Τέλους

Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) είναι ιδιαίτερα περίπλοκη τόσο για τη διοίκηση όσο

και για τον διοικούμενο, αυξάνοντας τα γραφειοκρατικά βάρη.

Άρθρο 4: Η παράταση κρίνεται αναγκαία λόγω του σύνθετου και μεταβαλλόμενου

χαρακτήρα των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από τους Φορείς εκμετάλλευσης

βασικών υπηρεσιών (Φ.Ε.Β.Υ.) της περ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4577/2018 (Α’ 199),

τους παρόχους ψηψιακών υπηρεσιών (Π.Ψ.Υ.) της Περ. ό του άρθρου 3 του ν.

4577/2018 και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.), εξαιτίας του

οποίου απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ανάλυση των απαιτήσεων

από τους εμπλεκόμενους Φορείς και την έκδοση των σχετικών υπουργικών

αποψάσεων.

Άρθρο 5: Η ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κρίνεται αναγκαία

διότι αυτή έχει αναλάβειτην υλοποίηση, τη συντήρηση, τη λειτουργία καιτη τήρηση

χρονοδιαγραμμάτων έργων για την κοινωνική ασΦάλιση, την πρόνοια καιτην υγεία,

τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και ιδίως στην

εξοικονόμηση πόρων και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κατεπείγοντα. Μεταξύ των

έργων αυτών είναι το Εθνικό Μητρώο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής ΑσΦάλισης-

Εθνικό Μητρώο Ασψαλισμένων, Εργοδοτών & Συνταξιούχων (ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ»), το

Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων (ιΕΣΕΠΣ»), το ΠληροΦοριακό

Σύστημα Εθνικό Μητρώο ΑσΦάλισης- Ασψαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ», ο Εθνικός

Κόμβος Πρόσβασης και Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Υγείας, καθώς και άλλες

ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ασΦαλισμένους, μισθωτούς ή μη και προς τους

συνταξιούχους.

Άρθρο 6: Η μειωμένη μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής συνιστά

πρόσκομμα στελέχωσης των συγκεκριμένων Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του

Υπουργείου Εξωτερικών. Η παράταση ενός έτους που δόθηκε στην παρ. 11 του

άρθρου 429 του ν. 4781/2021, δυνάμει του άρθρου 101 του ν. 4915/2022 (Α’63),

___________

έληξε στις 28.2.2023.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αΦορά στις οικογένειες των προσώπων που

κηδεύονται δημοσία δαπάνη σύμψωνα με τον ν. 409/1976 (Α’ 209), το Δημόσιο εν

γένει, τους δήμους, τις περιΦέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα τα ασΦαλιστικά

ταμεία καιταπιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 2: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αΦορά συνταξιούχους που λαμβάνουν κύρια

σύνταξη και έχουν υποβάλει αίτημα για επικουρική σύνταξη μετά την 1η.7.2022.

Άρθρο 3: ΑΦορά στους δήμους, τους συμβολαιογράΦους και τα Φυσικά Πρόσωπα

που ενδιαΦέρονται για τη μεταβίβαση ακινήτων.

Άρθρο 4: ΑΦορά στους Φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (Φ.Ε.Β.Υ.) της

περ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4577/2018 (Α’ 199), τους παρόχους ψηΦιακών

υπηρεσιών (Π.Ψ.Υ.) της περ. ότου άρθρου 3 του ν. 4577/2018 και τους Οργανισμούς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.).

Άρθρο 5: ΑΦορά στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.



Άρθρο 6: Αψορά σε υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου και λοιπούς υπαλλήλους

του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι στελεχώνουν τις εν λόγω Αρχές.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

ΝΑΙ 1Χ Οχι
4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 3: περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’62)

Άρθρο 4: παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4961/2022 (Α’ 146)

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

Απαιτείται ψήΦιση τυπικού νόμου, καθώς το ισχύον

. ,
, νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική

ι) με αλλαγη προεδρικου ,

διατάγματος,
διαταξη για την εκδοση προεδρικου διαταγματος,

υπουργικής απόφασης
υπουργικής απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με

, , , αντικειμενο που εμπιπτει οτα ρυθμιζομενα με τις
η αλλης κανονιστικης

, προτεινομενες διαταξεις.
πραξης;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες

πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή

συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της

της δυνατότητας νέας δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της

ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας.

προσέγγισης της

υψιστάμενης

νομοθεσίας;

11) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη

περισσότερων ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση

ανθρώπινων και περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε
λάβει υπόψη συναψε[ς πρακτικές; ΝΑΙ ΓΙ Οχι χ

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

€3



1) σε άλλη/ες

χώρα/ες Της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σεόργανατηςΕ.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς

οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

πΙπΊπΙΙΙ

π6ιπ
πππ!πΞ

ΓΙ

8. Ποιοι είναι οι στόχοιτης αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η κάλυψη της συγκεκριμένης

δαπάνης, δίχως ψορολογικά ή άλλα

τιροσκόμματα.

1) βραχυπρόθεσμοι: Άρθρο 2: Η διεύρυνση του πεδίου όσων

λαμβάνουν προκαταβολή επικουρικής

σύνταξης.

Άρθρο 3: Η απλούστευση και διευκόλυνση του

εκάστοτε ενδιαψερομένου για την έκδοση

σχετικής βεβαίωσης Τ.Α.Π. για τα τετραγωνικά



μέτρα του ακινήτου του, που αναψέρει στην

σχετική του αίτηση στον οικείο δήμο.

Άρθρο 4: Η καλύτερη προετοιμασία της

διοίκησης με σκοπό τη διαψανή και ασψαλή

λειτουργία των συσκευών τεχνολογίας Του

Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) που

χρησιμοποιούνται από τους Φορείς

εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (Φ.Ε.Β.Υ.)

της περ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4577/2018 (Ν

199), τους παρόχους ψηψιακών υπηρεσιών

(Π.Ψ.Υ.) της περ. £ του άρθρου 3 του ν.

4577/2018 και τους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.).

Άρθρο 5: Η εύρυθμη λειτουργία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Άρθρο 6: Η συνεχής στελέχωση των

συγκεκριμένων Αρχών της Εξωτερικής

Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών.

Άρθρο 1: Η κοινωνική αλληλεγγύη και η

απόδοση του ελάχιστου Φόρου τιμής στις

κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στον ν.

409/1976 (Ν 209) και τις οικογένειές τους.

Άρθρο 2: Η εξάλειψη αδικιών που

προκαλούνται από τις καθυστερήσεις στην

επεξεργασία αιτημάτων για ειτικουρικές

συντάξεις.

Άρθρο 3: Βελτίωση των παρεχόμενων
ιι) μακροπροθεσμοι:

υπηρεσιων των δημων, σ σεβασμος της αρχης

της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης, η

διευκόλυνση στις οικονομικές συναλλαγές με

τις μεταβιβάσεις ακινήτων των πολιτών.

Άρθρο 4: Η εμπέδωση και καθιέρωση των

εψαρ μογών τεχνολογίας δ ιαδ ικτύου των

πραγμάτων από τους εμπλεκόμενους Φορείς

με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των

πολιτών.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

.‘- Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
( ιιρ

. ) και της ΕΛΣΤΑΤ (Τ 1 .ι ι. )



,
Πρόσψατα Ε7τιδιωκόμενος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αιτοψσ[των γβαθμιας

εκπαίδευσης που βρίσκουν εργασία στον

Τομέα των σπουδών τους εντός ό μηνών

από την_έναρξη_αναζήτησης

Αριθμός πιστοποιημένων

Πανεπιστημιακών σχολών (150 κλπ)

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα

Ερευνας, Τεχνολογίας & Καινοτο μίας

(διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή

Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν

ανατεθεί από τον ιδιωτικό τομέα, ανά

Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική_Σχολή

Δαπάνη ανά Φοιτητή τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του

ενεργού πληθυσμού) που συμμετέχουν σε

προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης

Β. ΣΤ0ΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλψάβητων/σύνολο

πληθυσμού

Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το

σχολείο πριν την ολοκλήρωση της β’

βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός διαπολιτισμικών σχολείων ανά

Περιψέρειο (ποσοστό μαθητών στο σύνολο

των μαθητών) που Φοιτούν σε

διαπολιτισμικά σχολεία

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο

(των μαθητών) — Κατανομή ανά περιφέρεια

Αριθμός ολοήμερων / απογευματινών

σχολείων και αριθμός μαθητών που

Φοιτούν σε αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών που επωφελούνται από

προγράμματα ενισχυτικής εκπαίδευσης /
έτος

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια,

Β’θμια) εκπαίδευσης

,
Πρόσψατα Επιδιωκόμενσς

ΠΟΛ!ΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά

είδος και αποτελέοματα, και αριθμός

ευρημάτων



Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά

φορέα, και ποσά που διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν

οε Εφορείες Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνη μείων,

παραδοσιακών και ιστορικών οικισμών

ΠραγματοποιηΘείσες απαλλοτριώσεις και

καταβληθείσες αποζημιώσεις, για ακίνητα

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε

μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, και

δαπάνες έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε

μουσεία και λοιπά κτίρια και δαπάνες

έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή

και είδος βιβλιοθήκης, ανάλογα με το

θέμα, κατά γεωγραψικό διαμέρισμα

‘· Ει9νική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, ετταφίεται στην κρίση του ετιιστιεύδοντος 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 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες

τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)

Ιοοζύγιο γενικής κυβέρνησης (Χωρίς τις

τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά

Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών

Καταναλωτή

, Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στσχος (3ετια)

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα

από τον φόρο ή τους φόρους στους

οποίους αφορούν οι διατάξεις του

νομοσχεδίου.

Ποσά που εισπράχθηκαν από

φορολογικούς ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικού

τιροσδιορισμού φόρου ή επιβολής



προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή κν

όλω από τα δικαστήρια

,
, Πρόσψατα Επιδιωκόμενος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά

ασψαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού

τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες

και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής

ασψάλισης και αντίστοιχες δαπάνες

Ύψος ασψαλιστικών εισψορών ανά

ασψαλιστική ομάδα (μισθωτοί του ιδιωτικού

τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες

και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα

του ΕΦΚΑ

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά

πληθυσμιακή ομάδα και έτη συνολικής

ασψάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό ουνταξιοδοτικής δαπάνης επί του

ΑΕΠ

Ποσοστό προσψυγών σχετικά με την

απονομή σύνταξης που γίνονται κν μέρει ή
κν όλω δεκτές

,
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό πληθυσμού οε καθεστώς ψτώχειας,

σε κίνδυνο ψτώχειας ή οκ κοινωνικό

αποκλεισμό

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή
περισσότερα βασικά αγαθά ή υπηρεσίες

Ποσοστό νοικοκυριών στο σύνολο του

πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολία

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει

επιδόματα και η αντίστοιχη Κρατική δαπάνη

(συνολικά και ανά επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορψανοτροψεία

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται

από δήμους και άλλες υπηρεσίες

Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε

προσωρινή μορψή κατοικίας λόγω Κρίσης

(π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)

1)



Κόστος κατ’ άτομο ανά Πρόγραμμα

Φροντίδας (μητρότητας, δυσκολίες μάθησης

κλπ)

,
, Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

ΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών
ανά έτος

Ποσοστά ιταιδικής θνησιμότητας

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεΦαλή

Δαπάνες ψαρμάκων κατά κεψαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000

κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί

ασθενείς (απόλυτος αριθμός και ανά

διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή,

περίθαλψη εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά

ιατρεία και επείγοντα περιστατικά)

Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ

μήνες να εξυπηρετηθούν (για μη επείγουσα

νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για

την πρώτη εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

,
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό απασχόλησης ανά Φύλο

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό ανεργίας ανά ψύλο

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά ψύλσ

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο

Ποσοστό μελών ΔΣ. εταιρειών ανά ψύλο

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου,

περιψερειακών και δημοτικών συμβουλίων

ανά φύλο

, , Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αιτήματα ασύλου — Ποσοστό αποδοχής —

Μέσος χρόνος έκδοσης αποφάσεων

/



Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη

εισόδου/χώρα προέλευσης/ ηλικιακή

ομάδα/Φύλο

Αριθμός απελάσεων ανά Χώρα προέλευσης

των ατιελαυνομένων/αιτία απέλασης

Μονάδες ψιλοξενίας μεταναστών (σχέση

δυναμικότητας και πραγματικού αριθμού

ψιλο ξενου μένων)

Περιστατικά και είδος τταραβατικότητας ανά

μονάδα Φιλοξενίας

Προφανώς, στο πεδίο αυτό ια υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που

προέρχονται από άλλους δείκτες (απασχόληση, εκπαίδευση, παραόατικότητα κ.λπ.)

- ΔημόσιαΔιοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη.·

Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχσς (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ

και γ) μετακλητών υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμή μα, διεύθυνση,

γενική διεύθυνοη

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόοβαοη στο

ΙΝΤΕΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση

(ΊπςΓπε)

Αναλογία Η/Υ ανά Θέση εργασίας

Αριθμός ιστοοελίδων δη μόσιων υπηρεσιών

και ψορέων/ σύνολο δημοοίων υπηρεσιών

και ψορέων

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε

κεντρικό, περιψερειακό, νομαρχιακό και

τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο

νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις

δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά

υπηρεσία

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοοίας

και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό επί της

συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού:

δαπάνες μονάδων προσωπικού ως ποσοστό

της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

,
, Πρόσφατα Επιδιωκόμενσς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στσχος (3ετια)

Διαττραχθέντα αδικήματα, δράστες

αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000

κατοίκους



Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες

και κατά γεωγραφική Περιοχή

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι

ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα, Φύλο

και τάξεις ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των

αδικημάτων και αξιόποινων ουμπεριψορών

Που Προκαλούν το κοινό αίσθημα

(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές —

διαρρήξεις)

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη

είσοδο και παραμονή στη χώρα

Συχνότητα εγκλημάτων ανάτύπο εγκλήματος

Ποσοστό εγκληματικών Περιπτώσεων που

εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασψάλεια

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για

αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της

παραβατικής συμπεριφοράς ανά Τομείς (π.χ.

εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα,

ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά

αστυνομικό τμήμα και ανά περιοχή

αστυνόμευσης

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους

— αναλογία κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα

και Περιοχή αστυνόμευσης

, Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχας (3ετια)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών

και Εμπορικών διαφορών

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών

περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την

επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών,

διοικητικών και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών

αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία,

Εψετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο

Επικρατείας)

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή

(ποινικά, πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποψάσεων που

ακυρώνονται μετά από έψεση ή αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το

σύστημα του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλαπικών μεθόδων επίλυσης

διαφορών, πχ. διαμεσολάβηση

‘Ι



Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας

αλλά δεν διαθέτουν πόρους (νομική

προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής

δικογράφων

Ποσοστό διεκπεραισυμένων κατ’ έτος

υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και

συνολική βάση εκκρεμοτήτων(

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, οε ετήσια

βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές

μετατρέψιμες σε χρήμα

Μέσο Κόστος σωφρονιστικού συστήματος

ανά κρατούμενο

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (ψυλάκων)

ανά κρατούμενο

, Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότ

ΕΓΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Πρόσψατα Εττιδιωκόμενος
Εξελιξη την τελευταια 5ετια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός Επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά

κλάδο και περιψέρεια και αντίστοιχος

αριθμός απασχολουμένων σε αυτές

Αριθμός Επιχειρήσεων που κλείνουν ανά

κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχσς

αριθμός απασχολουμένων σε αυτές

Διοικητικό Κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

,
ΠρόσΦατα Επιδιωκόμενος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ — ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια οτοχος (3ετια)

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων

ατμοσψαιρικής ρύπανσης κατά κεψαλή

Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται

από βιολογικούς καθαρισμούς

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται

κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση με το

σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν

ακτών

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου

ύδρευσης κατ’ έτος

Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών

απορριμμάτων που διατέθηκαν σε άλλες

χρήσεις (π.χ, ανακύκλωση, παραγωγή

ενέργειας, λιπασματοποίηση)

Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε

ΧΥΤΑ



Ποσοστό δασικών εκτάσεων που

καταοτράψηκαν από Πυρκαγιά / σύνολο

δασικών εκτάσεων

Ποσοστό αναδασωθεισών (με ψυσικό ή
τεχνητό τρόπο) εκτάσεων /σύνολο

κατεστραμμένων δασών από Πυρκαγιές

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε

σχέση με την συνολική έκταση της χώρας

Ποσοστό του προϋπολογισμού που

διατίθεται για Θέματα Προστασίας

περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεψαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορψή ενέργειας

Κατανάλωση Ενέργειας από ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας κατά κεψαλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων

θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
ΠρόσΦατα Ειτιδιωκόμενος

στοιχεία στόχος (3ετία)

Ψηφιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ ΓΙ ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ

1) Εάν είναι άμεση,

εξηγήστε:

ί) Εάν είναι έμμεση,

εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ ΓΙ Οχι ΓΙ

Εξηγή στε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με

άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΓΙ ΟΧΙ ΓΙ



Αναψέρατε ποια είναι

αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού

συστήματος; ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο Στόχος

Ι Σκοπείται η έγκαιρη κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης,

δηλαδή των εξόδων κηδείας των προσώπων που κηδεύονται

δημοσία δαπάνη, δίχως ψορολογικά ή άλλα προσκόμματα,

προκειμένου να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής στις

κατηγορίες των προσώπων που ορίζονται στον ν. 409/1976 (Α’

209) και τις οικογένειές τους.

2 Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, ώστε να διευρύνουν

το Πεδίο όσων δικαιούνται προκαταβολή επικουρικής

σύνταξης, προκειμένου να καλύπτονται όσοι υποβάλλουν

σχετικό αίτημα μετά την Ιη.7.2022 και πληρούν τις λοιπές

προϋποθέσεις της παρ. Ι του άρθρου 89 του ν. 5018/2023 (Α’

25).

3 Συμπληρώνεται και απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης

βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Συγκεκριμένα, συμπληρώνεται η πρόσφατη ρύθμιση του

άρθρου 19 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) για τη δυνατότητα έκδοσης

ψηφιακής βεβαίωσης από τους δήμους. Ειδικότερα,

προβλέπεται για τη χορήγηση της βεβαίωσης, κατόπιν σχετικής

αίτησης του ενδιαφερομένου για τα τετραγωνικά που δήλωσε

στην αίτηση του, η προσκόμιση μόνο δύο ή Τριών, στην

περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, δικαιολογητικών,

δηλαδή ψωτοτυπίας τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί

με το αποδεικτικό εξόψλησής του και του Πιστοποιητικού

Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης ιδιοκτησίας. Αν

πρόκειται για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, αντί του

λογαριασμού ρεύματος, ο αιτών προσκομίζει βεβαίωση



διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), με

ημερομηνία διακοπής και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για

τη μη χρήση του ακινήτου.

4 Προβλέπεται η παράταση των διατάξεων που αφορούν στη

θέσπιση μέτρων για τη διαψανή και ασφαλή λειτουργία των

συσκευών τεχνολογίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ)

που χρησιμοποιούνται από τους Φορείς εκμετάλλευσης

βασικών υπηρεσιών (Φ.Ε.Β.Υ.) της περ. 4 του άρθρου 3 του ν.

4577/2018 (Α’ 199), τους παρόχους ψηψιακών υπηρεσιών

(Π.Ψ.Υ.) της περ. ό του άρθρου 3 του ν. 4577/2018 και τους

_________________

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α.Τ.Α.).

5 Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση, τη συντήρηση, τη

λειτουργία και τη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων έργων εθνικής

σημασίας για την κοινωνική ασφάλιση, την πρόνοια και την

υγεία, όπως ενδεικτικά το Εθνικό Μητρώο Αριθμός Μητρώου

Κοινωνικής Ασφάλισης-Εθνικό Μ ητρώο Ασψαλισμένων,

Εργοδοτών & Συνταξιούχων (ιΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ»), το Ενιαίο

Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων (ιΕΣΕΠΣ»), το

Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης

Ασφαλιστικής Ικανότητας <ΑΤΛΑΣ» και ο Εθνικός Κόμβος

Πρόσβασης και Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Υγείας.

Περαιτέρω η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συνεπικουρεί τον Ηλεκτρονικό

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), στον οποίο

παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες ιδίως προς τους

ασφαλισμένους, μισθωτούς ή μη και προς τους συνταξιούχους.

Επίσης, αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη πληροφορική

υποστήριξη του Εθνικού δικτύου πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας (ΠΦΥ) και του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για

την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων

υγείας του ΕΣΥ—Ε.Π.Σ.Υ.Μ.Υ.

Επιπλέον αναλαμβάνει την τηλεφωνική υποστήριξη φορέων

και χρηστών για εφαρμογές όπως την άυλη συνταγογράψηση,

τις ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις και ηλεκτρονικά

αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες είναι ήδη σε

λειτουργία για την εξυπηρέτηση σημαντικών αναγκών του

κοινωνικού συνόλου.

Επίσης, λόγω της πανδημίας του κορωνοΙού ςονίςί-19

ανατέθηκαν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. εκτάκτως, έργα υποστήριξης

καίριων κρατικών υπηρεσιών, όπως το Μητρώο Ασθενών

ςονι-ι9 και το Σύστημα και η Πλατψόρμα Διαχείρισης

Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοΙού Ονιο-ι9.



Τα ανωτέρω έργα/υπηρεσίες συμβάλουν στην ενίσχυση της

εθνικής οικονομίας και ιδίως στην εξοικονόμηση πόρων, έχουν

δε χαρακτηριστεί κατεπείγοντα και ως εκ τούτου έχουν

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης, το

οποίο πρέπει να τηρηθεί από την πλευρά της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Λόγω των χρονοδιαγραμμάτων που πρέπει να ακολουθηθούν

για την ακριβόχρονη εκτέλεση των ως άνω έργων/υπηρεσιών

και προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή συνήθης

λειτουργία της εταιρείας, για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση

των ως άνω έργων, που ανατέθηκαν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.,

απαιτείται άμεση ενίσχυση της Η.Δ1.Κ.Α. Α.Ε. με εξειδικευμένο

και έμπειρο προσωπικό.

ό Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αδιάλειπτη

διπλωματική παρουσία της Ελλάδας στη Λιβύη, μέσω της

απρόσκοπτης και συνεχούς στελέχωσης των Αρχών της

Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αισλσγούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΟΡΑ,
&

ΑΣΙΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ Ο ΤΑ
ΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕ ΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΑ
ΟΜΑΔΕΣ

ΙΑ ΟΝ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση

ΑΜΕΣΑ χρόνου

Μεγαλύτερη

αποδστικότητα /
αποτελεσματικότ

ητα

Άλλο
ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣ Βελτίωση

ΗΣ παρεχόμενων Χ

υπηρεσιών

Δίκαιη

μεταχείριση Χ

πολιτών

Αυξημένη
ΕΜΜΕΣ

αξιοπιστια /
Α

διαφάνεια

θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 1: 0 ιδιαίτερος κοινωνικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης παροχής επιτυγχάνειτην πραγματική κάλυψη

εξόδων κηδείας, δίχως ψορολογικά ή άλλα προσκόμματα, Προκειμένου να αποδοθεί ο ελάχιστος ψόρος τιμής

στα άτομα που ορίζονται στις διατάξεις του ν. 409/1976 (Α’ 209) καιτις οικογένειές τους.

Άρθρο 4: Βελτίωση της Ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσα από την εμπέδωση των εψαρμογών τεχνολογίας

διαδικτύου των Πραγμάτων.

Άρθρο 5: Βελτίωση της Ποιότητας της ζωής των πολιτών στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας.



Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη παράταση ισχύος της παρ. 11 του άρθρου 429 του ν. 4781/2021 διασψαλίζεται

η αδιάλειπτη διπλωματική παρουσία της Ελλάδας στη Λιβύη, μέσω της συνεχούς και απρόσκοπτης στελέχωσης

των Αρχών_της_Εξωτερικής_Υπηρεσίας του Υπουργείου_Εξωτερικών.

______

19. Κόστος αξιολονούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΟ,
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΟΡΑ,
&

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚ

ΑΝΤΑΓΩΝΓΣΜ Ο ΤΑ
ΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ο Μ ΛΔ ΕΣ

Α Ν

Σχεδιασμός /
προετοιμασί

α

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΠΑ ΤΗΝ
Προσλήψεις

ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓ
κινητικοτητα

ΗΣ ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομέν

ων

ΚΟΣΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣ
‘Αλλο

ΗΣ
Στήριξη και

λειτουργία

διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ κατά την
& εκτέλεση

ΑΠΟΔΟΣΗ Κόστος
ΤΗΣ συμμετοχής

ΡΥΘΜΙΣΗΣ στη νέα

ρύθμιση

‘Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:



20. Κίνδυνοι αξιολσνούμενης ρύθμισης

ΦΥΣ ΚΟ
ΘΕΣΜΟΙ,

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΙΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ Ο ΤΑ
Δ ΙΛΦΑ Ν ΕΙ

ΟΣ ΣΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Α

Ν

Αναγνώριση

/ εντοιτισμός

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ

στου ς
Η

στσχσυς
ΚΙΝΔΥΝΟ

Ν
Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθμισ

ης κινδύνων

Άλλσ

ΚΙΝΔΥΝΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ Πιλοτική

Σ εψαρμογή

Ανάδειξη

καλών

πρακτικών

κατά την
ΜΕΙΩΣΗ υλοποίηση
ΚΙΝΔΥΝΩ της ρύθμισης

Ν Συνεχής

αξιολόγηση

διαδικασιών

διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Από την εψαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων δεν προκύπτει κίνδυνος.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 2, 5, 5Α, 9Α και 25 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο

Ί (συμιτεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Αιτόψαση
ι:ι

‘ 25. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

, ν έ 1 1 1’,4 1. ,,,) ν ‚1

Ανθρώτιο υ

Διεθνείς συμβάσεις

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

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόψασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό

δικαστήριο

(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

(αναψέρατε)

2$. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόψασης

) κ
1)



Νομολογία Δικαστηρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση συμπλήρωση διατάξεων

ΕΕ.

Νομολογία Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή

διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Διατάξειςαξιολονούμενηςρύάμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση Περί μη

οψειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

(Τ.Α.Π.) — Τροποποίηση περ. α’ Παρ.

18 άρθρου 24 ν. 2 130/1993

Στην περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου

24 του ν. 2130/1993 (Α’62)

επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) οτα

δεύτερο εδάψιο αα) προστίθεται η

ψράση «χορηγείται κατόπιν αιτήσεως

του ιδιοκτήτη ή» αβ) οιλέξεις «για ένα

(1) έτος από την έκδοσή της»

αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρ

τοτέλοςτου έτους έκδοσήςτης» καιβ)

προστίθενται τέταρτο και πέμπτο

Περ. α’ παρ. 18 άρθρου 24

«18.α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της

κυριότητας των πάσης ψύσεως

ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ

της υπογραψής του συμβολαίου,

απαιτείται βεβαίωση περί μη οψειλής

Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.),

άλλως η συμβολαιογραψική πράξη είναι

άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε

έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση

αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον

συμβολαιογράψο ή προσκομίζεται από

τον μεταβ ιβάζοντα, εκδίδεται εντός

πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία

που τηρεί ηλεκτρονικά ο Δήμος και



εδάψια και η περ. α. διαμορψώνετα

ως εξής:

«18.α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της

κυριότητας των πάσης Φύσεως

ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία κα

προ της υπογραψής του συμβολαίου,

απαιτείται βεβαίωση Περί μη οψειλής

Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.),

άλλως η συμβολαιογραψική πράξη

είναι άκυρη και δεν επάγετα

οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η

βεβαίωση χορηγείται κατόπιν

αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείτα

αυτεπάγγελτα από τον

συμβολαιογράΦο ή προσκομίζετα

από τον μεταβιβάζοντα, εκδ ίδετα

εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα

στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο

δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του

έτους έκδοσής της. Η βεβαίωση που

χορηγεί ο Δήμος δύναται να είναι κα

ψηψιακή και να χρησιμοποιείται κα

για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του

ακινήτου. Ο Δήμος ζητά ως

δικαιολογητικά για τη χορήγηση της

βεβαίωσης μόνον α) για την

περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου

ακινήτου Φωτοτυπία τελευταίου

λογαριασμού ρεύματος μαζί με το

αποδεικτικό εξόψλησής του κα

Πιστοποιητικό Πληρότητας

Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης

Ιδιοκτησίας, και β) για την περίπτωση

ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή

της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος

δύναται να είναι και ψηψιακή και να

χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική

μεταβίβαση του ακινήτου.».



μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου,

βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησηςι

από τον Διαχειριστή Ελληνικού

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), με ημερομηνία

διακοπής, Πιστοποιητικό Πληρότητας

Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένηι

Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση

του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του

ακινήτου. Η βεβαίωση εκδίδεται γιο

τα τετραγωνικά μέτρα που

αναψέρονται στο Πιστοποιητικό

Πληρότητας Ταυτότητας

Κτι.ρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.)>.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος των εψαρμογών

Τεχνολογίας διαδικτύου των

πραγμάτων του ν. 4961/2022-

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 116 ν.

4961/2022

Η παρ. 3 του άρθρου 116 του ν.

4961/2022 (Α’ 146) τροποποιείται ως

προς την έναρξη ισχύος του

Κεψαλαίου Γ’ του Μέρους Β’, περί

εψαρ μογών τεχνολογίας διαδ ικτύο υ

των πραγμάτων, και η παρ. 3

διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Η ισχύς του Κεψαλαίου Γ του

Μέρους Β’ αρχίζειτην Ιη.9.2023.»

Η παρ. 3 άρθρου 116 ν. 4961/2022 έχε

ως εξής:

«3. Η ισχύς του Κεψαλαίου Γ’ του

Μέρους Β’ αρχίζει την Ιη.3.2023.»

30.

Δίατάξεις αξολοούμενης ρύι54υσης

που προόλέπουν κατάριηση

Κατάρηση διατάξεων

Καταριούμενες διατάξεις
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ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Αναδιάταξη Περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης,
μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων
τηλεματικής-λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνη ς»

Α. Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ορίζονται ως ανεκχώρητα και ακατάσχετα, στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τα έξοδα κηδείας
προσώπων, που κηδεύονται δημοσία δαπάνη, δεν εμπίπτουν σε καμία
κατηγορία εισοδήματος και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την
καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνσιακού χαρακτήρα.

2. Με κ.υ.α. δύναται να καθίστανται δικαιούχοι χορήγησης εφάτιαξ
προκαταβολής από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (-
Ε.Φ.Κ.Α.), έναντι επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,
ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλλει αίτηση και μετά την 1η72022, όπως
ισχύει.
3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη χορήγηση της βεβαίωσης περί μη
οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), κατά τη διαδικασία
μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων (διάρκεια ισχύος κ.λπ.) και
προσδιορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αυτής.

4. Μεταφέρεται για την οριζόμενη ημερομηνία η έναρξη ισχύος των
κείμενων διατάξεων (ν.4961/2022) σχετικά με τις εφαρμογές Τεχνολογίας
Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) - Μέτρα διασφάλισης κυβερνοασφάλειας
των συσκευών τεχνολογίας ΔτΠ κ.λπ.
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5. Παρατείνονται αυτοι5ικαίως, Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων,
από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμου
τακτικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της οριζόμενης
ημερομηνίας, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
προσωπικού που προσλήφθηκε από την εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.

6. Παρατείνεται, από τη λήξη της για το οριζόμενο χρονικό διάστημα η ισχύς
των κείμενων διατάξεων (άρθρο 429 παρ.11, του ν.4781/2021), σύμφωνα με
τις οποίες, προσαυξάνεται, κατά Τριάντα τοις εκατό (30%), η μηνιαία
αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ του Προϊσταμένου / Πρέσβη της
Πρεσβείας Τριπόλεως (ΛΙΒΥΗ), μέχρι την έκδοση των κ.υ.α., με τις οποίες Θα
καθορισθεί το νέο πλαίσιο χορήγησης της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοι5απής
στους δικαιούχους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 430 του
ν.4781/2021).

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

1. Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, από την παράταση καταβολής
προσαυξημένης κατά τριάντα τοις εκατό (30%), της μηνιαίας αποζημίωσης
υπηρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ του Προϊσταμένου / Πρέσβη της Πρεσβείας
Τριπόλεως (ΛΙΒΥΗ), μέχρι την έκδοση των κ.υ.α., με τις οποίες Θα καθορισθεί
το νέο πλαίσιο χορήγησης της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής στους
δικαιούχους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Η εν λόγω δαπάνη,
σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, ανέρχεται συνολικά για το οριζόμενο
χρονικό διάστημα της παράτασης στο ποσό των 167 χιλ. ευρώ, συνολικά
(ήτοι, 139 χιλ. ευρώ, για το τρέχον έτος και 28 χιλ. ευρώ για το έτος 2024).

2. Δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, από την καταβολή παροχών κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα σε πρόσωπα, τα οποία καθίστανται δικαιούχοι, επειδή
τα έξοδα κηδείας δεν υπολογίζονται στα σχετικά εισοδηματικά όρια.

3. Δαπάνη επί του προϋπολογισμού της εταιρείας «Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), από την
παράταση των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
προσωπικού της εταιρείας και την ως εκ τούτου κάλυψη του μισθολογικού
κόστους αυτού. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με στοιχεία του
αρμόδιου Υπουργείου, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 289 χιλ ευρώ
περίπου.
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4. Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του
προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, από τη θέσπιση
ειδικού καθεστώτος καταβολής των εξόδων κηδείας προσώπων που
κηδεύονται δημοσία δαπάνη.

Αθήνα, ό Μαρτίου 2023

Η Γενική Διευθύντρια

ιουπ ΑΡΜΑΟΟ
0603.2023 9:4

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Αναδιάταζη περιφερειών και
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων,
οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών
και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής-λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Από Τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

1. Δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού, από την παράταση καταβολής
προσαυξημένης κατά τριάντα τοις εκατό (30%), της μηνταίας αποζημίωσης
υπηρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ του Προϊσταμένου / Πρέσβη της Πρεσβείας
Τριπόλεως (ΛΙΒΥΗ), μέχρι την έκδοση των κ.υ.α., με Τις οποίες Θα καθορισθεί
το νέο πλαίσιο χορήγησης της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής στους
δικαιούχους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Η εν λόγω δαπάνη
ανέρχεται συνολικά για το οριζόμενο χρονικό διάστημα της παράτασης στο
ποσό των 167 χιλ. ευρώ, συνολικά (ήτοι, 139 χιλ. ευρώ. για το τρέχον έτος και
28 χιλ. ευρώ για το έτος 2024).

2. Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, από την καταβολή παροχών κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα σε πρόσωπα, τα οποία καθίστανται δικαιούχοι, επειδή
τα έξοδα κηδείας δεν υπολογίζονται στα σχετικά εισοδηματικά όρια.

3. Δαπάνη επί του προϋπολογισμού της εταιρείας «Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). από την
παράταση των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
προσωπικού της εταιρείας και την ως εκ τούτου κάλυψη του μισθολογικού
κόστους αυτού. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
289 χιλ. ευρώ περίπου.

Οι ως άνω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.

4. Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του
προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, από τη θέσπιση
ειδικού καθεστώτος καταβολής των εξόδων κηδείας προσώπων που κηδεύονται
δημοσία δαπάνη. Η εν λόγω απώλεια εσόδων Θα αναπληρώνεται από άλλες



πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση.

Αθήνα, ό Μαρτίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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