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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης 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.

Α. Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζει το πλαίσιο για το σχεδιασμό και την
εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής, των αναπτυξιακών πολιτικών και
προγραμμάτων χρηματοδότησης που συνδέονται με τη θαλάσσια οικονομία και
τη νησιωτικότητα. Μέσω της προτεινόμενης ρύθμισης (άρθρα 1 έως 11 του
μέρους Α), εισάγεται η υποχρέωση για κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για
την «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο». Μέσα από το
προτεινόμενο νομοσχέδιο ενισχύεται η ουσιαστική θεσμική ενεργοποίηση του
Κράτους και η αναβάθμιση του εποπτικού ρόλου του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής για την προώθηση του στόχου της «νησιωτικής συνοχής»,
ιδίως ως προς τους τομείς πολιτικής που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του. Η
Στρατηγική περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους δείκτες – στόχους τόσο στο
εθνικό όσο και στο περιφερειακό επίπεδο, συγκεκριμένες πολιτικές
περιφερειακής ανάπτυξης και αναφέρεται στο σύνολο των διαθέσιμων πόρων
που μπορούν να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Το κυριότερο ζήτημα αναποτελεσματικής άσκησης δημοσίων πολιτικών στο
νησιωτικό χώρο, είναι η έλλειψη εξειδικευμένων ή διακριτών προγραμμάτων για
το νησιωτικό χώρο, καθώς και η απουσία δεσμευτικού πλαισίου άσκησης
ενιαίας, ολοκληρωμένης δημόσιας πολιτικής για το νησιωτικό χώρο της Ελλάδας.
Η λόγοι που συνιστούν αναγκαία τη λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας και
ρύθμισης σχετίζονται με την ανάγκη διακριτής αντιμετώπισης των μικρών και
πολύ μικρών νησιών με υιοθέτηση ειδικών προγραμμάτων για τη διασφάλιση
κρίσιμων υποδομών και κινήτρων παραμονής και συγκράτησης του πληθυσμού,
την ανάγκη υιοθέτησης ειδικής αναπτυξιακής πολιτικής για την ενίσχυση της
θαλάσσιας οικονομίας, τη θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης των
επιπτώσεων των πολιτικών και προγραμμάτων που σχετίζονται με πτυχές της
θαλάσσιας οικονομίας στα νησιά, καθώς και ο σχεδιασμός – συντονισμός
τομεακών πολιτικών με κρίσιμο χαρακτήρα για την επίτευξη κοινωνικήςοικονομικής και εδαφικής συνοχής, (πχ λιμενική πολιτική, ακτοπλοΐα, ασφάλεια
στη θάλασσα, νησιωτική επιχειρηματικότητα, γαλάζια επαγγέλματα). Η
αξιολογούμενη ρύθμιση αναμένεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στο
συντονισμό κεντρικών πολιτικών με ιδιαίτερες επιπτώσεις στο θαλάσσιο και
νησιωτικό χώρο. Η μη υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο

Νησιωτικό χώρο αναμένεται να εντείνει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, ενώ
ταυτόχρονα ως κράτος μέλος της ΕΕ με έντονα ζητήματα μειονεκτικότητας στο
νησιωτικό χώρο λόγω της πολυνησίας και του εκτεταμένου κοινωνικοοικονομικού συστήματος, θα συνεχιστεί ο αποσπασματικός σχεδιασμός και
εξειδίκευση των ενωσιακών και εθνικών πόρων για της Πολιτικής Συνοχής της
ΕΕ όπως αυτή απορρέει από το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά περίπου το 15,1% του συνολικού εγχώριου
πληθυσμού που κατοικεί στις νησιωτικές περιοχές που αποτελούν και πεδίο
εφαρμογής των επιμέρους ρυθμίσεων. Μέσα από την υλοποίηση των
προβλέψεων της ρύθμισης αναμένεται αν επωφεληθούν κάτοικοι και
επιχειρήσεις νησιωτικών περιοχών με ειδικά χαρακτηριστικά που πλήττονται
από τα φυσικά και αναπτυξιακά μειονεκτήματα της χωρικής ασυνέχειας και
ατέλειας των τοπικών οικονομικών συστημάτων, που αποτελούν και κίνητρα
παραμονής ή εγκατάλειψης ή θέτουν σε κίνδυνο το αίσθημα δικαίου και ισότιμης
μεταχείρισης των νησιωτών έναντι των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας και
των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Δεν έχει εφαρμογή καθότι δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο που να διέπει το πεδίο
ή τη διακυβέρνηση της δημόσιας πολιτικής για τη νησιωτικότητα και το
θαλάσσιο χώρο.

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης;

Δεν έχει εφαρμογή καθότι δεν υφίσταται θεσμικό
πλαίσιο που να διέπει το πεδίο ή τη διακυβέρνηση
της δημόσιας πολιτικής για τη νησιωτικότητα και το
θαλάσσιο χώρο.

ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής

Δεν έχει εφαρμογή καθότι δεν υφίσταται θεσμικό
πλαίσιο που να διέπει το πεδίο ή τη διακυβέρνηση

συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας πολιτικής για τη νησιωτικότητα και το
της δυνατότητας νέας θαλάσσιο χώρο.
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;
Η διάθεση πόρων δε θα βελτίωνε την επιδιωκόμενη
κατάσταση, καθότι δεν παρέχεται πλαίσιο για το
σχεδιασμό, χάραξη και ιεράρχηση επιμέρους
πολιτικών στο νησιωτικό χώρο. Οι παρεμβάσεις των
δημοσίων
πολιτικών
που
αναμένεται
να
iii) με διάθεση
συνοψισθούν μέσω της Εθνικής Στρατηγικής μέχρι
περισσότερων
σήμερα δεν ακολουθούν την πρακτική της placeανθρώπινων και
based προσέγγισης στο σχεδιασμό της Πολιτικής
υλικών πόρων;
Συνοχής της ΕΕ και της εθνικής περιφερειακής
πολιτικής, επομένως η μη ανάληψη νομοθετικής
πρωτοβουλίας αναμένεται να επισύρει περαιτέρω
αδυναμία επικέντρωσης στόχων και πόρων

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ



ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

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

Ολοκληρωμένη και ενιαία δημόσια πολιτική για τη
Θαλάσσια Οικονομία και το Νησιωτικό χώρο ή
επιμέρους πολιτικές για τη νησιωτικότητα δεν έχουν
αναπτυχθεί σε χώρα της ΕΕ, πλην του ΗΒ και ειδικότερα
της Σκωτίας, ωστόσο τα χαρακτηριστικά, το μέγεθος
των νησιών και το παραγωγικό μοντέλο των περιοχών
δεν παράγουν άμεσες εφαρμογές για την ελληνική
περίπτωση.

ii) σε όργανα της
Ε.Ε.:

Η αξιολογούμενη ρύθμιση λαμβάνει υπόψη τη
μεθοδολογία σχεδιασμού αναπτυξιακών πολιτικών με
εδαφική διάσταση (place based approach) που έχει
υιοθετηθεί ως διακριτός στόχος της Πολιτικής Συνοχής
της ΕΕ όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 170 και 174
της ΣΛΕΕ (2007). Οι προτεραιότητες του στρατηγικού
σχεδιασμού και προγραμματισμού με συμπερίληψη των

ειδικών χαρακτηριστικών του νησιωτικού χώρου
εναρμονίζουν την ευρωπαϊκή πρακτική σε εθνικό
επίπεδο και εισάγουν για πρώτη φορά στοχευμένες
παρεμβάσεις και εθνική αξιολόγηση χωρικών
επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών σύμφωνα
με την ευρέως αποδεκτή από τα όργανα της ΕΕ
πρακτική της ex-ante και on-going αξιολόγησης
επιπτώσεων πολιτικών . Επιπρόσθετα, η αξιολογούμενη
ρύθμιση επιλέγει την πρακτική συσχέτισης της
νησιωτικής ανάπτυξης με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
ατζέντας και μεθοδολογίας εξειδίκευση των αρχών της
Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Θαλάσσιας Οικονομίας σε
εθνικό επίπεδο.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση λαμβάνει υπόψη και αξιοποιεί
στοιχεία αρχών και κατευθύνσεων που προκύπτουν για
την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας και αποτίμησης
του οικονομικού οφέλους από την αξιοποίηση της
Θαλάσσιας Οικονομίας, όπως αναπτύσσονται από
κείμενα και μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας (World
Bank) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας OCEAN 2030.

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της ρύθμισης
σχετίζονται με την άμεση ενεργοποίηση των
μηχανισμών αναπτυξιακού σχεδιασμού και
προγραμματισμού προκειμένου να εκκινήσει η
κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για την
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, το οποίο και
θα αποτελέσει βασική αιρεσιμότητα για τη
διασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων
μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων
στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Πολυετούς
Δημοσιονομικού
Πλαισίου
2021-2027,
προκειμένου να τεθούν οι αναγκαίες ορθές βάσεις
για
οργάνωσης
του
«οικοσυστήματος»
διακυβέρνησης της νησιωτικότητας. Παράλληλα,
μέσα στους βραχυπρόθεσμους στόχους της
ρύθμισης συγκαταλέγεται η ανάγκη άμεσης
υιοθέτησης των χρηματοδοτικών εργαλείων
«Νέαρχος», Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας και
του ταμείου χαρτοφυλακίου για την Θαλάσσια –
Γαλάζια Οικονομία, προκειμένου να εκκινήσουν οι
διαδικασίες ωρίμανσης σχεδιασμού τους εντός του
Β εξαμήνου 2020.
Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ρύθμισης
σχετίζονται με την εδραίωση/ εμπέδωση των
διαδικασιών αξιολόγησης των πολιτικών που
εφαρμόζονται στο νησιωτικό χώρο, η υποστήριξης
της ανάπτυξης δικτυώσεων μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων που θα είναι και μέλη του
Εθνικού Μητρώου φορέων της Θαλάσσιας
Οικονομίας, ενώ παράλληλα ο βασικότερος
μακροπρόθεσμος στόχος συνδέεται με τη
δημιουργία «εθνικής ατζέντας» για τις κρίσιμες
πολιτικές που αφορούν τη νησιωτική συνοχή
(οικονομική, κοινωνική, εδαφική) και την
αναστροφή των αρνητικών δεικτών που
συνθέτονται με την πληθυσμιακή συρρίκνωση, την
ανεπάρκεια
υποδομών
και
την
ανάγκη
διασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης,
ιδίως στα μικρά νησιά.

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

➢ Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
κατά κεφαλή
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 καταστράφηκαν από πυρκαγιά
/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό 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 κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
Στο
άρθρο
11
«Πλατφόρμα
Ενιαίας
Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης στους τομείς
της Εθνικής Στρατηγικής» δημιουργείται και

i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

οργανώνεται υποδομή υπό μορφή πληροφοριακού
συστήματος ως μηχανισμός παρακολούθησης και
τεκμηρίωσης δεδομένων που συμβάλουν στη
λήψη αποφάσεων ή/και τη διαχείριση γνώσης στα
πεδία της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και
παροχής πληροφόρησης σε σχέση με τα δεδομένα
αυτά. Η χρήση της ηλεκτρονικής βάσης
δεδομένων που αναμένεται να περιλαμβάνει
χαρακτηριστικά πληροφοριακού συστήματος,
συνδέεται άμεσα με την ανάρτηση/ φύλαξη/
παροχή στατιστικών δεδομένων, τεκμηρίων και
διαχείρισης υλικού που συνδέεται με την ορθή
λήψη αποφάσεων που συνδέεται με την Εθνική
Στρατηγική,
ενώ
ταυτόχρονα
επηρεάζει
καθοριστικά του δείκτες αξιολόγησης, αλλά και το
περιεχόμενο της «Έκθεσης Αξιολόγησης
Πολιτικών στο Νησιωτικό Χώρο» όπως
προβλέπεται στο άρθρο 5 του προτεινόμενου
νομοσχεδίου.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Η πρόβλεψη του πληροφοριακού συστήματος
αποτελεί συμβατή επιλογή με τις κατευθύνσεις και
τις προτεραιότητες του τομέα Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτές περιγράφονται
Εξηγήστε:
στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και
συνδέεται με τις δράσεις ηλεκτρονικοποίησης των
διαδικασιών και ψηφιοποίησης δεδομένων που
τηρούνται από κεντρικές και περιφερειακές δομές

και υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και του Αρχηγείου
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος
με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Το πληροφοριακό σύστημα διασφαλίζει τη
διαλειτουργικότητα με εσωτερικά συστήματα που
διαθέτει η κεντρική υπηρεσία και οι περιφερειακές
δομές και τα λιμεναρχεία της χώρας. Αναμένεται η
αποτελεσματικότερη διαχείριση και πρόσβαση σε
ιδιαίτερα χρήσιμη πληροφορία για τη λήψη
αποφάσεων (evidence-based approach),

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Εξηγήστε:

Το σύστημα αναμένεται να αναπτυχθεί με ίδια μέσα
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ
ταυτόχρονα ορίζεται συγκεκριμένη διοικητική
μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής αρμόδια για την παρακολούθηση και
συντήρηση αυτού. Για την υποβολή της
προβλεπόμενης ρύθμισης, έχει προηγηθεί εκτενής
χαρτογράφηση των υφιστάμενων μεθόδων ή/ και
συστημάτων που καλύπτουν την απαίτηση και
αναδεικνύεται απολύτως αναγκαία η ενοποίηση
και δημιουργία ενός σημείου πρόσβασης και
διάθεση πληροφορίας υπό μορφή «one-stop-shop»
για στοιχεία και δεδομένα κρίσιμων για την
αξιολόγηση
αποτελεσματικότητας,
αποδοτικότητας των μέτρων πολιτικής στα πεδία
εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την
Ολοκληρωμένη θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό
Χώρο.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο

1

2

Στόχος
Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός και το αντικείμενο της
θεσμοθέτησης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στο
Νησιωτικό χώρο και περιγράφεται με σαφήνεια η αναπτυξιακή
στόχευση του νομοσχεδίου και το πλαίσιο διακυβέρνησης και
του ρόλου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Με το άρθρο 2 προσδιορίζονται βασικοί ορισμοί που
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του νομοσχεδίου και
αποσαφηνίζεται το πλαίσιο χρήσης αυτών, εστιάζοντας
πρωτίστως στην ορολογία που σχετίζεται με τα Γαλάζια
Επαγγέλματα, τη Γαλάζια Ανάπτυξη, τη Θαλάσσια Οικονομία

και τον Νησιώτη Επιχειρηματία.

3

Με το άρθρο 3 προσδιορίζεται χωρικά το πεδίο εφαρμογής της
Εθνικής Στρατηγικής και των μέσων ή εργαλείων
χρηματοδότησης που προβλέπονται, αποσαφηνίζοντας τη
χωρική κάλυψη και επιλεξιμότητα σε επίπεδο Περιφερειών ή/
και υποπεριφερειακών ενοτήτων, επιχειρώντας έτσι να
ομογενοποιηθούν οι περιοχές που εμπίπτουν στους στόχους και
τα μέσα της ρύθμισης.

4

Με το άρθρο 4 τίθεται η υποχρέωση κατάρτισης της Εθνικής
Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο
Νησιωτικό χώρο, ενώ παράλληλα ρυθμίζεται η σχέση της
Εθνικής Στρατηγικής με λοιπές εθνικές ή άλλες πολιτικές.
Παράλληλα, προσδιορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο, η
διάρκεια/ εύρος εφαρμογής και αξιολόγησης της ενώ
παράλληλα, τίθενται οι ελάχιστοι ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι
που συνδέονται με διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές
προτεραιότητες και ορίζουν το πεδίο δημοσίων πολιτικών που
κατ’ ελάχιστο συνθέτουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση
(integrated approach) στο σχεδιασμό της νησιωτικής πολιτικής.

5

Με το άρθρο 5 τίθεται η υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης
ετήσιας αξιολόγησης και αποτίμησης των επιπτώσεων των
δημοσίων πολιτικών στο νησιωτικό χώρο. Εισάγεται η
υποχρέωση παρουσίασης και υποβολής της έκθεσης στο
πλαίσιο κοινοβουλευτικών διαδικασιών για την εμπέδωση της
«λογοδοσίας» και ουσιαστικής εφαρμογής της «ρήτρας
νησιωτικότητας» που έχει ήδη θεσμοθετηθεί με το άρθρο32 του
ν. 4150/2013 (Α’ 102).

6

Με το άρθρο 6 προσδιορίζεται το πλαίσιο και ο στόχος για τη
δημιουργία ειδικού προγράμματος για τη χρηματοδότηση

έργων δημοσίου χαρακτήρα σε νησιωτικές περιοχές, το οποίο
αναμένεται να δίδει έμφαση σε κρίσιμες υποδομές δημοσίου
χαρακτήρα στον τομέα των λιμενικών έργων και υποδομών,
υποδομές αφαλάτωσης νερού και διαχείρισης ενέργειας, καθώς
και δημοσίων συμβάσεων που συνδέονται με την αναβάθμιση
της ελάχιστης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού
χώρου. Το άρθρο θέτει ειδική αναφορά και έμφαση στις
παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα στα μικρά νησιά.

7

8

9

10

11

Με το άρθρο 7 εισάγεται η πρόβλεψη κατάρτισης ειδικού
προγράμματος για την προώθηση της νησιωτικής
επιχειρηματικότητας προκειμένου να αναγνωριστεί η ανάγκη
υιοθέτησης μόνιμων και στοχευμένων χρηματοδοτικών
εργαλείων
για
τη
στήριξη
της
μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας στα νησιά αντιμετωπίζοντας τις ατέλειες
της αγοράς και τον αντικειμενικό περιορισμό πρόσβασης σε
αγορές κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις. Προβλέπεται η
συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη
δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού.
Με το άρθρο 8 προσδιορίζεται η δυνατότητα σύστασης ταμείου
χαρτοφυλακίου για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
και επιχειρήσεων που έχουν ειδική στόχευση ή επιχειρηματικά
μοντέλα που εστιάζουν στον τομέα της Θαλάσσιας - Γαλάζιας
Οικονομίας. Θεσπίζεται το πλαίσιο στήριξης και ανάπτυξης του
οικοσυστήματος εταιριών με έμφαση στην ανάπτυξη του
ναυτιλιακού, ναυπηγικού εξοπλισμού και την εισαγωγή
τεχνολογίας σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.
Με το άρθρο 9 εισάγεται και προδιαγράφεται η δημιουργία
Εθνικού Μητρώου φορέων της Θαλάσσιας Οικονομίας, με
σκοπό τη χαρτογράφηση, συστηματοποίηση και εν τέλει
προώθηση της δικτύωσης των εμπλεκομένων μερών που
δραστηριοποιούνται ή στοχεύουν στην ανάπτυξη και
εδραίωσης βιώσιμων και αειφορικών λύσεων στους τομείς της
Εθνικής Στρατηγικής. Το Εθνικό Μητρώο, θεσμοθετεί και
οργανώνει την «τετραπλή έλικα» ως εθνικό μηχανισμό
ολοκληρωμένης διακυβέρνησης των πολιτικών στο θαλάσσιο
πεδίο και το νησιωτικό χώρο.
Με το άρθρο 10 θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης
το οποίο απευθύνεται σε φορείς προώθησης της θαλάσσιας
οικονομίας και κρίσιμων νησιωτικών πολιτικών προκειμένου να
επιτευχθεί κατάλληλο επίπεδο θεσμικής ενδυνάμωσης και
εκπροσώπησης, διατύπωσης/ τεκμηρίωσης θέσεων, μελετών
και ερευνών που αναμένεται να ενισχύσουν την ποιότητα της
λήψης αποφάσεως των εμπλεκομένων φορέων.
Με το άρθρο 11 θεσμοθετείται η δημιουργία ενιαίας
πλατφόρμας, υπό μορφή ολοκληρωμένου πληροφοριακού

συστήματος για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση
κρίσιμων
δεικτών,
μελετών
και
στοιχείων
που
συγκεντρώνονται από αρμοδίους φορείς ή υπηρεσίες και
σχετίζονται με τους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής, ενώ
παράλληλα προβλέπεται η αναβάθμιση της χρήσης και
ανταλλαγής δεδομένων και στοιχείων που συγκεντρώνονται
από κεντρικές ή και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και του Αρχηγείου
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
12

Με το άρθρο 12 και σύμφωνα με τις Αρχές Καλής Νομοθέτησης,
παρουσιάζονται συνοπτικά και συνολικά οι εξουσιοδοτικές
διατάξεις που αφορούν το Α μέρος του σχεδίου νόμου.

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών
18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με δεδομένη τη σαφή στόχευση του συνόλου των ρυθμίσεων του Α μέρους του σχεδίου νόμου ως προς τη
διαμόρφωση ολοκληρωμένης δημόσιας πολιτική που συνδέεται με τρόπο ολιστικό με τη θαλάσσια
οικονομία και το νησιωτικό χώρο, το σύνολο των ρυθμίσεων αναμένεται να έχουν άμεσες και έμμεσες
θετικές συνέπειες και οφέλη στους μελετώμενους τομείς/πεδία. Ειδικότερα, τα άμεσα οφέλη της ρύθμισης
σχετίζονται με τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα των υπηρεσιών του Υπουργείου
ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και των συναρμοδίων Υπουργείων, όπου αναμένεται να δράσουν
σε ένα σαφές και στοιχειοθετημένο πλαίσιο αρμοδιότητας, χρονοδιαγράμματος και με συγκεκριμένα μέσα
άσκησης πολιτικής (χρηματοδοτικά εργαλεία άρθρων 6,7,8). Μέσω των άρθρων που σχετίζονται με την
κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής (άρθρο 3), αλλά και την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης
(άρθρο 5) εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των
εφαρμοζόμενων πολιτικών και προγραμμάτων στο νησιωτικό χώρο. Τα έμμεσα οφέλη της συνολικής
ρύθμισης της δημόσιας πολιτικής για το νησιωτικό χώρο, αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην
εμπέδωση της δίκαιης μεταχείρισης των πολιτών και των επιχειρηματιών που κατοικούν ή δρουν σε νησιά
έναντι των κατοίκων και επιχειρηματιών σε ηπειρωτικές περιοχές ή αστικά κέντρα. Παράλληλα, η

διασφάλιση μόνιμων και εξειδικευμένων προγραμμάτων για χρηματοδότηση δημοσίων και ιδιωτικών
έργων, αναμένεται να μειώσει κινδύνους που σχετίζονται με τη μη συγκράτηση του πληθυσμού, το κλείσιμο
επιχειρήσεων ή τις σοβαρές ελλείψεις σε εφοδιασμό επαρκούς και ποιοτικού νερού κοκ.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Χ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Χ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Χ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Θα απαιτηθεί η προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης διαβούλευσης και εκπαίδευσης εμπλεκομένων από
τους φορείς που σχετίζονται με την Εθνική Στρατηγική προκειμένου να υλοποιηθεί αποτελεσματικά και
αποδοτικά εντός του Β εξαμήνου 2020.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Πιλοτική εφαρμογή

Χ

Ανάδειξη καλών πρακτικών
κατά την υλοποίηση της
ρύθμισης

Χ

Συνεχής αξιολόγηση
διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι που να σχετίζονται με την υλοποίηση των προβλέψεων των επιμέρους
ρυθμίσεων. Εκτιμάται ότι πιθανοί αλλά μικροί κίνδυνοι εντοπίζονται στο έλλειμμα πληροφόρησης και
θεσμικής εκπροσώπησης των φορέων της γαλάζιας οικονομίας, το οποίο αναμένεται να αντιμετωπισθεί

μέσα από τη δημιουργία ειδικού προγράμματος ενίσχυσης και συνδέεται με τη σύσταση του Εθνικού
Μητρώου φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας.
Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
21.

(ηλεκτρονική επισύναψη).
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Η προτεινόμενη ρύθμιση που αξιολογείται στο Α Μέρος του προτεινόμενου
νομοσχεδίου σχετίζεται με το άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος, καθώς και
με το άρθρο 106 παρ. 1

25.

Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Άρθρα 170 και 174 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ
(ΣΛΕΕ)

•


•

Κανονισμός

•

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τη
θέσπιση προγράμματος στήριξης της
περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης
θαλάσσιας πολιτικής.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , περί
καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 –
Ιδίως τα άρθρα
ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 508/2014 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και
για την κατάργηση των κανονισμών του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ.
861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ)
αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ.
1255/2011
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.



Οδηγία
•


•
Απόφαση
•

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με
ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και
ναυτιλιακή έρευνα (COM(2008)0534)
Communication
(EC)
Strengthening
Innovation in Europe's Regions: Strategies for
resilient, inclusive and sustainable growth
COM(2017) 376
Staff Working Document (EC) Report on the
Blue Growth Strategy Towards more
sustainable growth and jobs in the blue
economy SWD(2017) 128

26.

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
•



Διεθνείς συμβάσεις
•

•

Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, ιδίως
ως προς διατάξεις που διέπουν τις διεθνείς
δεσμεύσεις της Ελλάδας και τις ειδικές
ρυθμίσεις για της χωρικής θάλασσας και τις
πρωτοβουλίες
για
την
προστασία
περιβάλλοντος, αλλά κυρίως για την
ανάπτυξη κατάλληλων υπηρεσιών για την
έρευνα και διάσωση του άρθρου 98.
Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της
Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974
(SOLAS), ιδίως ως προς τις διατάξεις σχετικά
με την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη
διασφάλιση τήρησης των κανόνων
Σύμβαση για την Προστασία του Θαλασσίου
Περιβάλλοντος και της Παράκτιας Περιοχής
της Μεσογείου (1995)

27.

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης



Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναφέρατε)



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28.

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση –συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του
Α’ Μέρους του σχεδίου νόμου
(άρθρα

1-12)

τροποποίηση

δεν

επέρχεται

υφιστάμενων

ρυθμίσεων.
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του
Α’ Μέρους του σχεδίου νόμου
(άρθρα

1-12)

κατάργηση
ρυθμίσεων.

δεν

επέρχεται

υφιστάμενων

Καταργούμενες διατάξεις

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική
διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

32.

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Εξουσιοδοτική
διάταξη

Άρθρο 4 παρ. 5

Άρθρο 4 παρ. 6

Άρθρο 6 παρ. 2

Είδος
πράξης

Υπουργική
Απόφαση

Υπουργική
Απόφαση

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Υπουργείο
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Εξειδικεύονται οι βασικές
αρχές και κατευθύνσεις του
σχεδιασμού της Εθνικής
Στρατηγικής, το περιεχόμενο,
καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια που σχετίζεται
με
τη
διαδικασία,
το
χρονοδιάγραμμα,
τις
προδιαγραφές
και
τα
κριτήρια
αξιολόγησης
ένταξης επιμέρους δράσεων
στα σχέδια δράσης των
ειδικών
αναπτυξιακών
στόχων

Δεν τίθεται μέσω
της σχετικής
διάταξης

Υπουργείο
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Κατά την πρώτη εφαρμογή η
Εθνική
Στρατηγική
καταρτίζεται εντός έξι (6)
μηνών από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου και ως
διάρκεια προγραμματισμού
ορίζεται η περίοδος 20212027

Εκδίδεται εντός
6 μηνών από τη
δημοσίευση σε
ΦΕΚ του νόμου

Υπουργείο
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Με κοινή απόφαση των
Υπουργών
Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής
καθορίζονται τα όργανα
συντονισμού και διαχείρισης
του
Προγράμματος
«Νέαρχος», καθώς και οι
αρμοδιότητές
τους,
τα
κριτήρια
ένταξης
των
δικαιούχων στο Πρόγραμμα

Δεν τίθεται μέσω
της σχετικής
διάταξης

«Νέαρχος», η διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων και
αξιολόγησης αυτών και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
που αφορά το πρόγραμμα

Άρθρο 7 παρ. 2

Άρθρο 8 παρ. 2

Άρθρο 9 παρ. 4

Άρθρο 10 παρ. 1
και 5

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργική
Απόφαση

Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Με Κοινή Απόφαση των
Υπουργών
Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής
καθορίζονται οι όροι, η
διαδικασία
και
κάθε
αναγκαία
λεπτομέρεια
υλοποίησης
του
Προγράμματος Νησιωτικής
Επιχειρηματικότητας
και
ενεργοποίησης
των
χρηματοδοτικών μέσων.

Δεν τίθεται μέσω
της σχετικής
διάταξης

Υπουργείο
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Με Κοινή Απόφαση των
Υπουργών
Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής
καθορίζονται οι όροι, οι
διαδικασίες
και
κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για τη
λειτουργία του Ταμείου και
τη χρηματοδότηση των
δράσεων

Δεν τίθεται μέσω
της σχετικής
διάταξης

Υπουργείο
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Με Απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής
ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα τήρησης
και λειτουργίας του Εθνικού
Μητρώου
Φορέων
Θαλάσσιας
Οικονομίας,
καθώς και κάθε λεπτομέρεια,
τεχνική ή μη που σχετίζεται
με τη λειτουργία, τις
προδιαγραφές
και
τις
προϋποθέσεις εγγραφής, τα
δικαιολογητικά
και
τη
διαγραφή των μελών

Εκδίδεται εντός
3 μηνών από τη
δημοσίευση σε
ΦΕΚ του νόμου

Υπουργείο
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Με Απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής εξειδικεύεται ο
σκοπός του Προγράμματος
Θεσμικής Ενδυνάμωσης και
καθορίζονται το είδος των
έργων, προμηθειών και
μελετών που εντάσσονται σε

Δεν τίθεται μέσω
της σχετικής
διάταξης

αυτό,
τα
κριτήρια
αξιολόγησης, η διαδικασία
υποβολής των αιτημάτων
χρηματοδότησης, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό ζήτημα

Άρθρο 11 παρ. 3

Κοινή
Υπουργική
Απόφαση

Υπουργείο
Ναυτιλίας
και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Με κοινή απόφαση των
Υπουργών
Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής
ορίζονται
οι
λεπτομέρειες που αφορούν
τη δομή, τη λειτουργία και το
περιεχόμενο
της
Πλατφόρμας
Ενιαίας
Παρακολούθησης
και
Τεκμηρίωσης
και
ρυθμίζονται τα αναγκαία
ζητήματα διασύνδεσης και
δια-λειτουργικότητας
με
άλλα συστήματα ή βάσεις
δεδομένων

Εκδίδεται εντός
6 μηνών από τη
δημοσίευση σε
ΦΕΚ του νόμου

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Το πεδίο δε βρίσκει εφαρμογή στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του μέρους Α του
προτεινόμενου νομοσχεδίου.

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;
Το πεδίο δε βρίσκει εφαρμογή στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του μέρους Α του
προτεινόμενου νομοσχεδίου.

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου
Το πεδίο δε βρίσκει εφαρμογή στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του μέρους Α του
προτεινόμενου νομοσχεδίου.

36.

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του
νέου οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 

Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Το πεδίο δε βρίσκει εφαρμογή στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του μέρους Α του
προτεινόμενου νομοσχεδίου.
Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή
Το πεδίο δε βρίσκει εφαρμογή στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του μέρους Α του
προτεινόμενου νομοσχεδίου.

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου
Το πεδίο δε βρίσκει εφαρμογή στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του μέρους Α του
προτεινόμενου νομοσχεδίου.

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Το πεδίο δε βρίσκει εφαρμογή στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του μέρους Α του
προτεινόμενου νομοσχεδίου.

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
Το πεδίο δε βρίσκει εφαρμογή στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του μέρους Α του
προτεινόμενου νομοσχεδίου.

