ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ
ην ζρέδην λφκνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο,
κε ηίηιν:
«Μεραληζκφο Δθαξκνγήο, Κξαηηθή Δπνπηεία θαη Γεληθνί Όξνη Τινπνίεζεο
ηνπ Μεηαθνξηθνχ Ιζνδχλακνπ (Μ.Ι.) θαη άιιεο δηαηάμεηο»

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ &
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ

ΚΔΙΜΔΝΟΤ

-

ΘΔΗ/

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ:

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΣΩΝΙΑ

ΣΟΤΣΟΤΡΑ, ΝΟΜΙΚΟ, ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 2131371729
Δ-MAIL: yfyp.minister@yna.gov.gr
ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ:
«Μεραληζκφο Δθαξκνγήο, Κξαηηθή Δπνπηεία θαη Γεληθνί Όξνη Τινπνίεζεο
ηνπ Μεηαθνξηθνχ Ιζνδχλακνπ (Μ.Ι.) θαη άιιεο δηαηάμεηο»

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΟ ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΟ ΣΗ ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΡYΘΜΙΗ:
Σα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ζπληζηνχλ έλα ζχκπιεγκα 3.053 λεζηψλ πνπ νξίδεηαη απφ
ηηο βφξεηεο αθηέο ηεο Κξήηεο έσο ηηο λφηηεο αθηέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη
απφ ηηο αθηέο ηεο Θεζζαιίαο, Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο θαη Πεινπνλλήζνπ έσο
ηηο Μηθξαζηαηηθέο αθηέο, κε έθηαζε 210.240 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Σν ζπλνιηθφ
αλάπηπγκα ηεο αθηνγξακκήο ησλ λεζηψλ θζάλεη ηα 9.800 ρηιηφκεηξα, ηζνδχλακν
πεξίπνπ κε ην αλάπηπγκα ησλ αθηψλ ηεο Δπξσπατθήο επείξνπ. Σν ζπλνιηθφ
εκβαδφλ ησλ Διιεληθψλ λεζηψλ θαη βξαρνλεζίδσλ απνηειεί ην 17,1% ηνπ
εδάθνπο ηεο ρψξαο θαη ην 10,8% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Αηγαίνπ. Η Διιάδα
έρεη ηέζζεξηο λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο θαη αξθεηέο δεθάδεο λεζηψλ πνπ αλήθνπλ
δηνηθεηηθά ζε επεηξσηηθέο πεξηθέξεηεο (Βφξεηεο πνξάδεο, ακνζξάθε, Θάζνο
θηι.).

Σν

πξναλαθεξφκελν

λεζησηηθφ

ζχκπιεγκα

ζπγθξνηεί

κηα

πεξηνρή

ηνπ

Διιεληθνχ ρψξνπ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή πξνζβαζηκφηεηα θαη
ειθπζηηθφηεηα

γηα

θαηνηθία

ή

νηθνλνκηθή

δξαζηεξηφηεηα,

σο

απνηέιεζκα

εκβαισκαηηθψλ πνιηηηθψλ επηινγψλ θαη κλεκνληαθψλ κέηξσλ, πνπ επέθεξαλ ηελ
εδξαίσζε ζηνπο λεζηψηεο αηζζήκαηνο απνκφλσζεο, εγθαηάιεηςεο θαη γήξαλζεο.
Παξά ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο αξρήο ηεο λεζησηηθφηεηαο, ε απφζηαζε
ησλ λεζηψλ απφ ην «θέληξν» ζπλέρηζε λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα
ησλ θαηνίθσλ. Σν κηθξφ κέγεζνο, ηφζν σο πξνο ηελ έθηαζε, φζν θαη σο πξνο ηνλ
πιεζπζκφ,

ζπλέρηζε

λα

πεξηνξίδεη

ηηο

δπλαηφηεηεο

γηα

παξαγσγηθέο

δξαζηεξηφηεηεο ηδηαίηεξα κεγάιεο θιίκαθαο. Η γεσγξαθηθή απνκφλσζε, ιφγσ ηεο
αζπλέρεηαο ηνπ ρψξνπ, νδήγεζε ζε απμεκέλν θφζηνο ζε ρξφλν θαη ρξήκα φισλ
ησλ νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
λεζησηηθήο δσήο δελ αμηνπνηήζεθαλ σο εξγαιείν αλάπηπμεο.
Η πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε απνηειεί ηελ έκπξαθηε απφδεημε κηαο λέαο
αλζξσπνθεληξηθήο

πξνζέγγηζεο

ζηε

λεζησηηθφηεηα,

ε

νπνία

δελ

απνηειεί

κεηνλεμία, αιιά αμηνπνηήζηκε ηδηαηηεξφηεηα. πγθεθξηκέλα, απνηειεί πξντφλ κηαο
κεζνδηθήο πξνζπάζεηαο ηα ειιεληθά λεζηά «λα έξζνπλ πην θνληά» ζηελ επεηξσηηθή
Διιάδα, κε αλακελφκελα κεηξήζηκα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα,
ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα.

ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΡΤΘΜΙΗ
1. Αλαγθαηφηεηα
Με ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ, ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο επηδηψθεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ηελ
νηθνλνκηθή

επηβάξπλζε

ηνπ

ρξήζηε,

ηε

δηάξθεηα

ηνπ

ηαμηδηνχ

θαη

ηελ

πξνζθεξφκελε πνηφηεηα θαη ε εηζαγσγή ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηελ πινπνίεζε
ηεο έλλνηαο ηνπ Μεηαθνξηθνχ Ιζνδχλακνπ (Μ.Ι.), πξνθεηκέλνπ ην θφζηνο ηνπ
επηβάηε θαη ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ δηαζρίδεη κηα δηαδξνκή κε κέζα ζαιάζζηαο
κεηαθνξάο λα είλαη ηζνδχλακν κε ην θφζηνο ηεο δηαδξνκήο πνπ δηαζρίδεη έλαο
επηβάηεο γηα ηελ ίδηα απφζηαζε κε κέζα ρεξζαίαο κεηαθνξάο.
2. Καηαιιειφηεηα

2.1. Αλαθέξαηε, εάλ ππάξρνπλ, πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο
ηνπ ίδηνπ ή παξφκνηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη πεξηγξάςηε
αλαιπηηθά ηα επηηπρή θαη ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ησλ πξνζπαζεηψλ
απηψλ.
Σν ζχλνιν ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνηείλνληαη δηα ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ
ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θξίλεηαη σο θαηάιιειν, γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ εθάζηνηε αλαθχπηνπλ.
2.3. Απαξηζκήζηε αλαιπηηθά ηα δηαηάγκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο
πνπ

πξέπεη

λα

εθδνζνχλ,

πξνθεηκέλνπ

λα

εθαξκνζηεί

πιήξσο

ε

αμηνινγνχκελε ξχζκηζε θαη πεξηγξάςηε γηα θάζε κία απφ απηέο ηπρφλ
ζέκαηα πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο.
Καησηέξσ απαξηζκνχληαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα νη εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
λνκνζρεδίνπ:
ΠΙΝΑΚΑ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ
(ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΚΟΙΝΔ ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ, ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ)
ΜΔΡΟ Α’:
ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ, ΚΡΑΣΙΚΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ
ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟΤ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ (Μ.Ι.)
Άξζξν 3,
Τπνπξγηθή Απφθαζε:
παξ. 5
Σξνπνπνίεζε, κε ηελ πξνζζήθε λεζηψλ πέξαλ απηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 3, ζην γεσγξαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ.
Άξζξν 5,
Τπνπξγηθή Απφθαζε:
παξ. 4, εδ.
Δμεηδίθεπζε θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ
α’ θαη β’
παξφληνο άξζξνπ, αλάινγα ηα νξηδφκελα ζηελ «Δζληθή Πνιηηηθή
Τινπνίεζεο Μ.Ι.». Μέρξη ηελ θαηάξηηζε ηεο πξψηεο «Δζληθήο
Πνιηηηθήο Τινπνίεζεο Μ.Ι.», ε ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
Άξζξν 7,
Τπνπξγηθή Απφθαζε:
παξ. 3,
Οξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο
πεξίπη. β’
Δπηηξνπήο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
Άξζξν 8,
παξ. 3

Άξζξν 10,
παξ. 3

Άξζξν 11,
παξ. 1
Άξζξν 11,
παξ. 4

Τπνπξγηθή Απφθαζε:
Μεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο, θαζνξηζκφο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ «Μεραληζκνχ
Καηαβνιήο ΚΑΜΚ επηβαηψλ θαη Κξηηήξηα Γηθαηνχρσλ» θαη ηνπ
«Μεραληζκνχ Καηαβνιήο ΚΑΜΚ εκπνξεπκάησλ θαη Κξηηήξηα
Γηθαηνχρσλ»
Τπνπξγηθή Απφθαζε:
Καηαινγηζκφο ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζε βάξνο
ηνπ αλνηθείσο ιαβφληνο.
Δλαιιαθηηθά, έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ φξγαλν.
Τπνπξγηθή Απφθαζε:
Κχξσζε ηεο «Δζληθήο Πνιηηηθήο Τινπνίεζεο ηνπ Μ.Ι.», ζηελ νπνία
ζπληίζεληαη νη αλάγθεο θαη ηεξαξρνχληαη ηα αλαγθαία κέζα θαη
ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Μ.Ι.
Τπνπξγηθή Απφθαζε:
Γπλαηφηεηα ζχλαςεο πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε
Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά
Ιδξχκαηα, Αλψηαηα ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα, Δξεπλεηηθά
Κέληξα θαη Ιλζηηηνχηα κε κνξθή λ.π.δ.δ., ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νξηδφκελσλ ζην παξφλ
άξζξν.
ΜΔΡΟ Β’:
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο):
Καζνξηζκφο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ γηα θάζε έηνο. Με ηελ
απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, δχλαηαη λα απμάλνληαη νη
θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ θαη ην ΚΑ.Μ.Κ., εθφζνλ ην επηηξέπνπλ νη
δεκνζηνλνκηθέο ζπλζήθεο θαηά ην ρξφλν έθδνζήο ηεο.

Άξζξν 12,
παξ. 1

Άξζξν 12,
παξ. 2

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο):
Δμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ εηζνδήκαηνο, πεξηνπζίαο, δηακνλήο ή
άιισλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΚΑ.Μ.Κ., ησλ θαηεγνξηψλ ησλ
δηθαηνχρσλ, ηεο βάζεο, ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ θαη ηνπ αθξηβνχο
πνζνχ ηνπ ΚΑ.Μ.Κ. αλά θαηεγνξία δηθαηνχρσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ,
ηνπ θνξέα, ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ επηκέξνπο
αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ
θαηαβνιήο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ησλ εηζνδεκαηηθψλ
θαη πεξηνπζηαθψλ θξηηεξίσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ αλά θαηεγνξία
δηθαηνχρσλ, ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη θάζε
άιινπ δεηήκαηνο ηερληθνχ ή ιεπηνκεξεηαθνχ ραξαθηήξα.

3. πλέπεηεο ζηελ Οηθνλνκία
3.1 Αλαθέξαηε αλαιπηηθά
αμηνινγνχκελε ξχζκηζε.

πνηεο

θαηεγνξίεο

επηρεηξήζεσλ

αθνξά

ε

Καηά θχξην ιφγν, νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο αθνξνχλ ζε επηρεηξήζεηο θαη
επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε λεζί, κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηεο
ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο ηεο λεζησηηθφηεηαο.
3.2 Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηελ επίδξαζε ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο ζηε
δνκή ηεο αγνξάο.
3.3. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά θαη αηηηνινγήζηε ηελ επίδξαζε ηεο
αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.
Μέζσ

ηνπ

ΚΑ.Μ.Κ.,

εληζρχεηαη

ε

αληαγσληζηηθφηεηα

ησλ

λεζησηηθψλ

επηρεηξήζεσλ.
3.4. Πξνζδηνξίζηε αλαιπηηθά ηα νθέιε ή ηελ επηβάξπλζε ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ αλακέλεηαη λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ εμεηαδφκελε
ξχζκηζε.
Σίζεηαη εηήζην φξην 50 εθαηνκκπξίσλ επξψ.
3.5. Πξνζδηνξίζηε αλαιπηηθά ηπρφλ ζπλέπεηεο ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο
ζηελ εζληθή νηθνλνκία.
Η πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε απνηειεί ηελ έκπξαθηε απφδεημε κηαο λέαο
αλζξσπνθεληξηθήο

πξνζέγγηζεο

ζηε

λεζησηηθφηεηα,

ε

νπνία

δελ

απνηειεί

κεηνλεμία, αιιά αμηνπνηήζηκε ηδηαηηεξφηεηα. πγθεθξηκέλα, απνηειεί πξντφλ κηαο
κεζνδηθήο πξνζπάζεηαο ηα ειιεληθά λεζηά «λα έξζνπλ πην θνληά» ζηελ επεηξσηηθή
Διιάδα, κε αλακελφκελα κεηξήζηκα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα,
ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα.
4. πλέπεηεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο πνιίηεο
4.1. Αλαθέξαηε ηηο πξνζδνθψκελεο ζπλέπεηεο ηεο πξνηεηλφκελεο
ξχζκηζεο ζηελ θνηλσλία γεληθά θαη ζηηο επεξεαδφκελεο θνηλσληθέο νκάδεο
εηδηθά.
Η πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε απνηειεί ηελ έκπξαθηε απφδεημε κηαο λέαο
αλζξσπνθεληξηθήο

πξνζέγγηζεο

ζηε

λεζησηηθφηεηα,

ε

νπνία

δελ

απνηειεί

κεηνλεμία, αιιά αμηνπνηήζηκε ηδηαηηεξφηεηα. πγθεθξηκέλα, απνηειεί πξντφλ κηαο
κεζνδηθήο πξνζπάζεηαο ηα ειιεληθά λεζηά «λα έξζνπλ πην θνληά» ζηελ επεηξσηηθή
Διιάδα, κε αλακελφκελα κεηξήζηκα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα,
ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα.
4.2. Πεξηγξάςηε μερσξηζηά θαη αλαιπηηθά ηα νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα
πξνθχςνπλ γηα ηνλ πνιίηε απφ ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε.
Βι. ζεκεία 1 θαη 4.1 ηεο παξνχζαο έθζεζεο.
4.3. Αλαθέξαηε ηα ζεκεία ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο, ηα
επηθέξνπλ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηνλ πνιίηε.

νπνία

Η πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε απνηειεί ηελ έκπξαθηε απφδεημε κηαο λέαο
αλζξσπνθεληξηθήο

πξνζέγγηζεο

ζηε

λεζησηηθφηεηα,

ε

νπνία

δελ

απνηειεί

κεηνλεμία, αιιά αμηνπνηήζηκε ηδηαηηεξφηεηα. πγθεθξηκέλα, απνηειεί πξντφλ κηαο
κεζνδηθήο πξνζπάζεηαο ηα ειιεληθά λεζηά «λα έξζνπλ πην θνληά» ζηελ επεηξσηηθή
Διιάδα, κε αλακελφκελα κεηξήζηκα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα,
ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα.
5. πλέπεηεο ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ
-

6. πλέπεηεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο
6.1. Πεξηγξάςηε μερσξηζηά θαη αλαιπηηθά ηηο αλακελφκελεο ζπλέπεηεο ηεο
αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο
απνδνηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
6.2. Αλαθέξαηε ηηο αλακελφκελεο ζπλέπεηεο ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο
ζηνλ ηξφπν απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο (εθφζνλ ππάξρνπλ).
7. Ννκηκφηεηα (κε αλαθνξά ζην πιαίζην δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο ζην
νπνίν ελδερνκέλσο εληάζζεηαη ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε).

πλνιηθά, νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο είλαη απφιπηα ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο
θαη ηνπο Νφκνπο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη δελ παξαβηάδνπλ ηηο θαλνληζηηθέο
επηηαγέο ηνπ πληάγκαηνο. Δμάιινπ, νη ππφ αμηνιφγεζε δηαηάμεηο ελαξκνλίδνληαη
πιήξσο κε ηελ αξρή ηεο λεζησηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 101 ηνπ
πληάγκαηνο.
7.3. Αλαθέξαηε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη πξνβιέςεηο ηνπ επξσπατθνχ
θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη θπξψζεη ε
Διιάδα, φπσο επίζεο θαη ηπρφλ λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
8. Αξκνδηφηεηα
8.1. Αλαθέξαηε ηα Τπνπξγεία πνπ είλαη ζπλαξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη
ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο, αηηηνινγψληαο εηδηθά ηνπο
ιφγνπο ζπλαξκνδηφηεηαο.
Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
8.2. Αλαθέξαηε ηηο νξγαληθέο κνλάδεο κε ηηο νπνίεο ππήξμε ζπλεξγαζία
ηνπ επηζπεχδνληνο Τπνπξγείνπ θαηά ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο
εμεηαδφκελεο ξχζκηζεο.
Μεηαμχ άιισλ θνξέσλ θαη πνιηηψλ κε ηνπο νπνίνπο έιαβε ρψξα επξεία
δεκφζηα (θαη ειεθηξνληθή) δηαβνχιεπζε, ην ζχλνιν ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ζπλεξγάζηεθε θαηά ην ζηάδην ηεο
πξνεηνηκαζίαο, ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο ηειηθήο επεμεξγαζίαο ησλ εμεηαδφκελσλ
ξπζκίζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ λνκνζρεδίνπ.
8.4. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε
λένπ θνξέα, ππεξεζίαο, λνκηθνχ πξνζψπνπ, επηηξνπήο, ζπκβνπιίνπ ή
άιινπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ηε γλσκνδφηεζε ηεο
Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ηεο απφθαζεο Πξσζππνπξγνχ Τ189/18-7-2006
(ΦΔΚ Β΄ 953) θαη επηζπλάςηε ηε κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη ηελ
νηθνλνκνηερληθή κειέηε.
9. Σήξεζε Ννκνηερληθψλ Καλφλσλ θαη Κσδηθνπνίεζε
9.1. Αλαθέξαηε ηνπο λνκνηερληθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη εθαξκφζηεθαλ
θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο, κε αλαθνξά ζην εγρεηξίδην
νδεγηψλ ηεο Κεληξηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο (ΚΔ.Ν.Δ.).
Γηα ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνηείλνληαη αθνινπζήζεθαλ φινη νη
ζρεηηθνί πξνβιεπφκελνη λνκνηερληθνί θαλφλεο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ ΚΔ.Ν.Δ.
Ιδηαηηέξσο, έρνπλ πηνζεηεζεί θαη εθαξκνζηεί νη αξρέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
πιεξφηεηα, ηελ απιφηεηα θαη ηε ζαθήλεηα ησλ εηζαγφκελσλ ξπζκίζεσλ, θαζψο
θαη ηελ ελφηεηα θαη ηε ζπλνρή ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζην Τπνπξγείν

Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Δπίζεο, πηνζεηνχληαη νη αξρέο ηεο θαιήο
λνκνζέηεζεο, ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ.
9.2.

Πξνζδηνξίζηε

ηηο

δηαηάμεηο

πνπ

ηξνπνπνηεί,

αληηθαζηζηά

ή

θαηαξγεί ε πξνηεηλφκελε ξχζκηζε θαη ηδίσο αλαθέξαηε εάλ ππάξρεη ήδε
θψδηθαο ξπζκίζεσλ ζπλαθψλ κε ηελ πξνηεηλφκελε.
Βι. ζπλνδεπηηθή έθζεζε θαηαξγνχκελσλ - ηξνπνπνηνχκελσλ ξπζκίζεσλ
ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ.
9.3. Αλαθέξαηε ηηο ελ γέλεη βειηηψζεηο πνπ επηθέξεη ε πξνηεηλφκελε
ξχζκηζε ζηελ έλλνκε ηάμε θαη εηδηθά ηηο δηαηάμεηο πνπ θσδηθνπνηεί ή
απινπζηεχεη.
9.4.

Πξνζδηνξίζηε

ηηο

δηαηάμεηο

ηεο

πξνηεηλφκελεο

ξχζκηζεο

πνπ

ηξνπνπνηνχλ εκκέζσο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο, ρσξίο λα ηηο θαηαξγνχλ
ξεηψο θαη αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή απηή.
10. Γηαθάλεηα - Κνηλσληθή ζπκκεηνρή
10.1. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ελ γέλεη ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ θιήζεθαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ δηαβνχιεπζε
γηα ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε.
ην πιαίζην ηεο ελ γέλεη δηαβνχιεπζεο γηα ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ηνπ
λνκνζρεδίνπ, θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο.
10.2. Πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο
δηαβνχιεπζεο,

ηνπο

ζπκκεηέρνληεο

ζε

απηήλ,

θαη

ηε

δηαδηθαζία

δηαβνχιεπζεο πνπ επειέγε.
10.3. Αλαθεξζείηε ζηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, αλαθέξνληαο
επηγξακκαηηθά ηηο θπξηφηεξεο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ ππέξ θαη θαηά
ηεο πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο ή επηκέξνπο ζεκάησλ ηεο.
10.4. Αλαθέξαηε ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ έρεη γίλεη γηα ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν
θαη ηε δηαβνχιεπζε θαη ζην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλφκελεο
ξχζκηζεο.
ε θάζε πεξίπησζε, ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο,
επηδηψθνληαο ηελ νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ δεηεκάησλ πνπ
αλαθχπηνπλ, βξίζθεηαη ζε δηαξθή δηάινγν κε ην ζχλνιν ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ
ζηνπο νπνίνπο αθνξά ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηακνξθψλεη ην ελ ιφγσ
λνκνζρέδην, πάληνηε κε ζηφρν ηε βέιηηζηε λνκνζέηεζε θαη ηελ εηιηθξηλή

πξνψζεζε

δηαηάμεσλ

πνπ

αληαπνθξίλνληαη

ζηηο

πξαγκαηηθέο

αλάγθεο

ηεο

ζχγρξνλεο λαπηηιίαο.
Ωο εθ ηνχηνπ, βαζηθφο ππιψλαο ηνπ λνκνζεηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ
είλαη ε επέθηαζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ
θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνηείλνληαη κε ην παξφλ ζρέδην
λφκνπ, κε ζηφρν ηε δηαξθή αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηελ αλακφξθσζή ηνπο, ζε
πεξίπησζε πνπ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν.

