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

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
ΜΕΡΟΣ Α’
Με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του σχεδίου νόμου επιδιώκεται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα η δημιουργία ενός νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της
επικοινωνίας των θεσμικών φορέων της πολιτείας με εκπροσώπους συμφερόντων,
με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της
λογοδοσίας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής.
Η άσκηση επιρροής αναγνωρίζεται διεθνώς ως νόμιμη πρακτική και ως πράξη
συμμετοχής στην πολιτική ζωή μιας χώρας, καθώς στοχεύει στην εκπροσώπηση
συμφερόντων των πολιτών για την αποτελεσματική ενημέρωση των υπευθύνων
λήψης αποφάσεων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην υιοθέτηση και
εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι
δραστηριότητες επιρροής εμφανίζουν αυξητικές τάσεις στα κράτη-μέλη (βλ.
Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νομική Ρύθμιση των Δραστηριοτήτων
Επιρροής στο πλαίσιο Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων, Αιτιολογική Έκθεση, παρ. 2
CM/Rec2017/2). Μέσα από παρουσιάσεις σε θεσμικούς φορείς, υποβολή εκθέσεων,
δια ζώσης ή ακόμα και τηλεφωνικές συνομιλίες, οι εκπρόσωποι συμφερόντων
αποβλέπουν στη διαμόρφωση πολιτικών για την προώθηση των συμφερόντων των
ομάδων τις οποίες εκπροσωπούν.
Η απουσία ενός πλαισίου ρύθμισης των δραστηριοτήτων επιρροής στην Ελλάδα έχει
επισημανθεί επανειλημμένα από διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα στο πλαίσιο
αξιολογήσεων και συγκριτικών εκθέσεων, όπως η Ομάδα Κρατών για τη Διαφθορά
του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO, βλ. σχετικά «Έκθεση Αξιολόγησης για τον 4ο
Κύκλο», παρ. 46, Ιούνιος 2015), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. σχετικά «Έκθεση του
2020 για το Κράτος Δικαίου, Κεφάλαιο για την Κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην
Ελλάδα» Σεπτέμβριος 2020, καθώς και τις τριμηνιαίες εκθέσεις στο πλαίσιο
παρακολούθησης από τον μηχανισμό ενίσχυσης εποπτείας) και η Ομάδα Εργασίας
Ανώτατων Αξιωματούχων Δημόσιας Ακεραιότητας του Ο.Ο.Σ.Α. (SPIO, βλ. σχετική
Έκθεση για τις «Άσκηση Επιρροής τον 21ο αιώνα: Διαφάνεια, Ακεραιότητα και
Πρόσβαση», Μάιος 2021).
Η ρύθμιση των δραστηριοτήτων επιρροής αποσκοπεί στην ενίσχυση της
νομιμότητας και της ακεραιότητας κατά την άσκησή τους και στη δημιουργία ενός
πλαισίου που θα επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλλουν στη λήψη
αποφάσεων ακολουθώντας ειδικά θεσμοθετημένους κανόνες. Ταυτόχρονα, η
διαφάνεια και η ακεραιότητα κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής
επιτρέπουν στους πολίτες να ενημερώνονται για τις εν λόγω δραστηριότητες με
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αποτέλεσμα την ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών, της ορθής διακυβέρνησης και
της εμπιστοσύνης τους στο πολιτικό σύστημα.
ΜΕΡΟΣ Β’
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης πρέπει, κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, να λειτουργούν αμερόληπτα και σύμφωνα με τα υψηλότερα
πρότυπα δεοντολογίας. Προς τον σκοπό αυτό και αναγνωρίζοντας ότι δώρα,
ωφελήματα ή άλλες παροχές είναι δυνατό να προσφερθούν στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και στα μέλη της Κυβέρνησης λόγω της επίσημης ιδιότητάς τους και
στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, το Μέρος Β’ του παρόντος εισάγει ως βασική
αρχή τη γενική απαγόρευση αποδοχής δώρων, παροχών ή άλλων ωφελημάτων
αποβλέποντας στη διασφάλιση της αμερόληπτης άσκησης των καθηκόντων τους
και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους συγκεκριμένους θεσμούς.
Περαιτέρω, με τις ρυθμίσεις που εισάγονται στο Μέρος Β’ του παρόντος νόμου
επιδιώκεται για πρώτη φορά η δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής,
δημοσιότητας, φύλαξης, διαχείρισης και αξιοποίησης των δώρων που
προσφέρονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα μέλη της Κυβέρνησης,
σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Με τις διατάξεις του Μέρους Γ’ ρυθμίζονται τα ακόλουθα ζητήματα:
- οι παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 4440/2016), οι
οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα,
- η χορήγηση ηθικής αμοιβής του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ και Ι.Δ.Ο.Χ. του
Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,
- η χορήγηση δικαιώματος υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων
προσωπικού ειδικότητας κτηνιάτρου του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.,
- ο καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου επί των συμβάσεων ορισμένου
χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου και
- ο διορισμός συγγενούς αποβιωσάντων στο Δημόσιο ένεκα και κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
ΜΕΡΟΣ Α’
Οι δραστηριότητες άσκησης επιρροής από εκπροσώπους συμφερόντων λαμβάνουν
συχνά αρνητικό πρόσημο. Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα έγκειται στις
περιπτώσεις που η δραστηριότητα επιρροής ασκείται με ανήθικο και αδιαφανή
τρόπο.
Τα τελευταία χρόνια, οι δραστηριότητες άσκησης επιρροής ανά τον κόσμο έχουν
εξελιχθεί και έχουν γίνει πιο περίπλοκες, ειδικά λόγω της αυξανόμενης επιρροής
αποφάσεων από επαγγελματίες εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων. Δεν είναι
λίγοι οι μηχανισμοί που δύνανται να επηρεάσουν και να ενημερώσουν αρμόδια
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όργανα για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών, αλλά και να παραπληροφορήσουν,
ακόμα και να αλλάξουν τις αντιλήψεις του κοινού. Μάλιστα, έχει διεθνώς
παρατηρηθεί (βλ. σχετικά Έκθεση Ο.Ο.Σ.Α. για την «Άσκηση Επιρροής τον 21ο
αιώνα», Μάιος 2021) ότι οι πολίτες συχνά δεν ενημερώνονται για τον τρόπο με τον
οποίο οι δημόσιοι θεσμοί λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, ούτε για το ποιοι φορείς
άσκησαν δραστηριότητες επιρροής. Περαιτέρω, η άσκηση επιρροής μπορεί να
οδηγήσει σε αποκλεισμούς, ιδίως των εκπροσώπων ομάδων που είναι λιγότερο
οικονομικά και πολιτικά ισχυρές.
Από τα ως άνω προκύπτει, ότι η απουσία ενός αποτελεσματικού πλαισίου το οποίο
διέπει την άσκηση επιρροής μπορεί να υπονομεύσει τις δημοκρατικές αρχές και την
ορθή διακυβέρνηση. Επομένως, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την άσκηση
δραστηριοτήτων επιρροής αναδεικνύουν την ανάγκη για διαφάνεια και
ακεραιότητα μέσα από ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ρύθμισης που αποτελεί το
αντικείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου.
ΜΕΡΟΣ Β’
Η απουσία ενός δεσμευτικού πλαισίου για την αποδοχή, καταγραφή και
δημοσιότητα δώρων, ωφελημάτων ή άλλων παροχών που προσφέρονται στα
πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β’ του παρόντος νόμου
υπονομεύει τις αρχές της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ενώ
μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι τα εν λόγω πρόσωπα ενδέχεται να υπόκεινται σε
ακατάλληλη επιρροή από πρόσωπα τα οποία θέλουν να προωθήσουν τα
συμφέροντά τους.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Η ρύθμιση των ζητημάτων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Μέρους Γ’
καθίσταται αναγκαία προς αντιμετώπιση των ακόλουθων προβλημάτων:
- να παύσει να υφίσταται η πολυδιάσπαση του νομοθετικού πλαισίου που
αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου ώστε να τεθεί σε
πλήρη εφαρμογή το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 4440/2016),
- να αντιμετωπίζονται ισότιμα οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δημοσίου με
τους μονίμους υπαλλήλους ως προς το ζήτημα της χορήγησης ηθικής
αμοιβής,
- να επιλυθούν γραφειοκρατικά ζητήματα και να βελτιωθεί η παροχή
υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΟΤΑ μέσω της χορήγησης δικαιώματος
υπογραφής ή συνυπογραφής στους κτηνιάτρους,
- να αρθούν τυχόν αμφιβολίες ως προς το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο
επί των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών
ιδιωτικού δικαίου και
- να παύσουν να στερούνται του ευεργετικού δικαιώματος διορισμού στο
Δημόσιο συγγενείς αποβιωσάντων που απώλεσε σε σύντομο χρόνο το
πρόσωπο που έκανε χρήση του εν λόγω δικαιώματος και πιο συγκεκριμένα,
προ της συμπλήρωσης του χρόνου μονιμοποίησής του.
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3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
ΜΕΡΟΣ Α’
Οι προτεινόμενες διατάξεις του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου ρυθμίζουν την
επικοινωνία α) των εκπροσώπων συμφερόντων, ήτοι φυσικών ή νομικών προσώπων
τα οποία ασκούν δραστηριότητες επιρροής με αμοιβή για λογαριασμό και προς
όφελος του πελάτη τους, με β) θεσμικούς φορείς της πολιτείας, ήτοι φορείς που
ασκούν νομοθετική ή εκτελεστική εξουσία, τα μέλη και τους υπαλλήλους αυτών, είτε
δρουν ατομικά ή συλλογικά, όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Απαιτώντας διαφάνεια και ακεραιότητα κατά την αλληλεπίδραση των ως άνω
προσώπων, το σχέδιο νόμου ωφελεί σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πολιτών της
χώρας, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τον τρόπο λήψης
αποφάσεων, έχοντας πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες οι οποίες
καταχωρούνται στο Μητρώο Διαφάνειας.
ΜΕΡΟΣ Β’
Οι προτεινόμενες διατάξεις του Μέρους Β’ του παρόντος νόμου αφορούν α) στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και β) στα μέλη της Κυβέρνησης, ήτοι τον Πρωθυπουργό,
τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τους Υπουργούς, τους Υπουργούς Επικρατείας,
τους Αναπληρωτές Υπουργούς και τους Υφυπουργούς.
Απαιτώντας καταγραφή και δημοσιότητα με την καταχώρηση των αντικειμένων που
προσφέρονται σε ειδικό ηλεκτρονικό βιβλίο, το σχέδιο νόμου ωφελεί σε κάθε
περίπτωση το σύνολο των πολιτών της χώρας οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να
ενημερώνονται για τα δώρα που περιήλθαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα
μέλη της Κυβέρνησης.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Οι διατάξεις του Μέρους Γ’ αφορούν στο σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου (με
ειδική αναφορά στους κτηνιάτρους του Δημοσίου και των ΟΤΑ), τους πολίτες
εκείνους που κάνουν χρήση της ευεργετικής διάταξης προς διορισμό στο Δημόσιο
λόγω θανάτου συγγενούς τους που απεβίωσε ένεκα και κατά την άσκηση των
υπαλληλικών του καθηκόντων, το προσωπικό ΙΔΟΧ των ερευνητικών οργανισμών
ιδιωτικού δικαίου και εν τέλει, υπό ευρεία έννοια το σύνολο των διοικουμένων υπό
την έννοια της αποτελεσματικότερης παροχής δημοσίων υπηρεσιών.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
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4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΜΕΡΟΣ Α’
ΝΑΙ 
ΟΧΙ √
ΜΕΡΟΣ Β’ ΝΑΙ √
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
ΜΕΡΟΣ Α’
Το ζήτημα δεν έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν. Η
δημιουργία σχετικού πλαισίου ρύθμισης κρίνεται αναγκαία σύμφωνα με τις
συστάσεις ευρωπαϊκών οργάνων και με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες
πρακτικές.
ΜΕΡΟΣ Β’
•

Προεδρικό Διάταγμα 25/2019 (Α΄ 41/5.3.2019) Τροποποίηση και
συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 351/1991 (Α΄ 121) για την οργάνωση
και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
• Προεδρικό Διάταγμα 351/1991 (Α’ 121/31.7.1991, Κωδικοποιημένο)
Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των
διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
• Απόφαση Πρωθυπουργού Υ464/30.06.2014, Κώδικας Δεοντολογίας των
Μελών της Κυβέρνησης.
• Απόφαση Προέδρου της Βουλής 5370/Α’ 67/18.04.2016, Κώδικας
Δεοντολογίας Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
ΜΕΡΟΣ Γ’
•
•
•
•
5.

Ν. 4440/2016 (Α’ 224),
Ν. 3528/2007 (Α’ 26),
Ν. 4310/2014 (Α’ 258),
Ν. 2266/1994 (Α' 218).

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής

ΜΕΡΟΣ Α’
Το ρυθμιζόμενο ζήτημα δεν έχει αντιμετωπιστεί στο
παρελθόν.
ΜΕΡΟΣ Β’
Τα ρυθμιζόμενα ζητήματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί
στο παρελθόν με διατάξεις τυπικού νόμου.
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προσέγγισης της
υφιστάμενης
νομοθεσίας;

iii) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

ΜΕΡΟΣ Γ’
Δεν υφίσταται σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση, η
αλλαγή δε διοικητικής πρακτικής ή η χορήγηση
περισσοτέρων ανθρώπινων και υλικών πόρων δεν
δύνανται να επιτελέσουν τον σκοπό του νομοθέτη.

Συναφείς πρακτικές
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ

√

ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
ΜΕΡΟΣ Α’
Για τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου νόμου ελήφθη
υπόψη το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση
των δραστηριοτήτων επιρροής των κάτωθι χωρών:

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

Γαλλία:
• Νόμος 2016-1691 της Γαλλικής Δημοκρατίας
σχετικά με τη Διαφάνεια, την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς και τον Εκσυγχρονισμό της
Οικονομικής Ζωής (2016)
• Ηλεκτρονική
πλατφόρμα
δήλωσης
δραστηριοτήτων εκπροσώπων συμφερόντων
(“AGORA”) η οποία τηρείται από την ανεξάρτητη
Ανώτατη Αρχή για τη Διαφάνεια στη Δημόσια Ζωή
Ιρλανδία:
• Νόμος για τη Ρύθμιση της Άσκησης Επιρροής της
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (2015)
• Ηλεκτρονική
πλατφόρμα
δήλωσης
δραστηριοτήτων εκπροσώπων συμφερόντων η
οποία τηρείται στην Επιτροπή Προτύπων για τις
Δημόσιες Υπηρεσίες
Καναδάς:
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•
•

Νόμος για την Άσκηση Επιρροής (2008)
Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων το οποίο
τηρείται από τον Επίτροπο για τις Δραστηριότητες
Επιρροής, ανεξάρτητο φορέα της Βουλής με
αρμοδιότητα για τη ρύθμιση των σχετικών
δραστηριοτήτων σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Αυστρία:
• Νόμος για τη Διαφάνεια στις Δραστηριότητες
Επιρροής και την Εκπροσώπηση Συμφερόντων
(2013)
ΜΕΡΟΣ Β’
Για τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου νόμου ελήφθη
υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των δώρων
των κάτωθι χωρών:
Η.Π.Α.:
• Άρθρο 7342(f) του Τίτλου 5 του Κώδικα των
Ηνωμένων Πολιτειών (USC), «Παραλαβή και
Διάθεση Ξένων Δώρων και Αντικειμένων
Διακόσμησης» «Νόμος για τα Ξένα Δώρα και τα
Αντικείμενα Διακόσμησης»
Καναδάς:
• Άρθρο 11 του Νόμου για τη Σύγκρουση
Συμφερόντων (S.C. 2006, c. 9, s. 2)
Αυστραλία:
• Κατευθυντήριες Οδηγίες προς τα μέλη της
Κυβέρνησης και τους κρατικούς αξιωματούχους,
τις οικογένειές αυτών, και τα μέλη των επιτελείων
τους
Ηνωμένο Βασίλειο:
• Κώδικας Υπουργών, άρθρο 7, παρ. 22

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

Ισπανία:
• Υπουργική Απόφαση APU/516/2005, η οποία
ενσωματώνει την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
της 18ης Φεβρουαρίου 2005, με την οποία
κυρώθηκε ο Κώδικας Καλής Διακυβέρνησης των
μελών της Κυβέρνησης και των ανώτατων
κρατικών αξιωματούχων.
ΜΕΡΟΣ Α’
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Για τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου νόμου ελήφθησαν
υπόψη τα παρακάτω εργαλεία ενωσιακού δικαίου:
•

•
•

Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το
Μητρώο Διαφάνειας για οργανώσεις και
Αυτοαπασχολούμενα Άτομα που Συμμετέχουν στη
Διαμόρφωση και Εφαρμογή των Πολιτικών της Ε.Ε.
(L277/11, 19.09.2014)
Μητρώο Διαφάνειας Ε.Ε.
Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύσταση για τη Νομική
Ρύθμιση των Δραστηριοτήτων Επιρροής στο
πλαίσιο
Λήψης
Δημοσίων
Αποφάσεων
(CM/Rec2017/2)

ΜΕΡΟΣ Β’
Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
• Άρθρο 6 παρ. 4 του Κώδικα δεοντολογίας για τα
μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Απόφαση της
Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2018 περί κώδικα
δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (2018/C 65/06)
ΜΕΡΟΣ Α’

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Για τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου νόμου ελήφθησαν
υπόψη διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, όπως αυτές
αποτυπώνονται σε εργαλεία του Ο.Ο.Σ.Α. και ιδίως:
α) Ο.Ο.Σ.Α., Σύσταση του Συμβουλίου για τις Αρχές της
Διαφάνειας και της Ακεραιότητας κατά την Άσκηση
Επιρροής (2010)
β) Ο.Ο.Σ.Α., Εκπρόσωποι Συμφερόντων, Κυβερνήσεις και
Εμπιστοσύνη Πολιτών, Τόμος 3, Εφαρμογή των Αρχών του
Ο.Ο.Σ.Α. για τη Διαφάνεια και την Ακεραιότητα στην
Άσκηση Επιρροής (2014)
γ) Ο.Ο.Σ.Α., Άσκηση Επιρροής τον 21ο αιώνα: Διαφάνεια,
Ακεραιότητα και Πρόσβαση» (2021)

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;
ΜΕΡΟΣ Α’
Βραχυπρόθεσμοι στόχοι του Μέρους Α’ του
σχεδίου νόμου είναι οι εξής:
α) Δημιουργία ενός αποτελεσματικού
πλαισίου ρύθμισης των δραστηριοτήτων
άσκησης επιρροής για πρώτη φορά στην
Ελλάδα.
β) Καθορισμός υποχρεώσεων των θεσμικών
φορέων.
γ) Καθορισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
των εκπροσώπων συμφερόντων.
δ) Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
για την εγγραφή των εκπροσώπων
συμφερόντων και την υποβολή ετήσιας
δήλωσης των δραστηριοτήτων επιρροής σε
θεσμικούς φορείς της Πολιτείας.
ε)
Καθιέρωση
μηχανισμών
ελέγχου
συμμόρφωσης.
στ) Συμμόρφωση με συστάσεις ευρωπαϊκών
οργάνων.

i) βραχυπρόθεσμοι:

ΜΕΡΟΣ Β’
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Βραχυπρόθεσμοι στόχοι του Μέρους Β’ του
σχεδίου νόμου είναι οι εξής:
α) Δημιουργία ενός αποτελεσματικού
πλαισίου ρύθμισης των δώρων, παροχών ή
άλλων ωφελημάτων που προσφέρονται στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα μέλη της
Κυβέρνησης.
β) Εισαγωγή γενικής υποχρέωσης μη αποδοχής
δώρων, παροχών, ωφελημάτων ή φιλοξενίας
και προσδιορισμός εξαιρέσεων.
γ) Προσδιορισμός της κυριότητας των δώρων.
δ) Δημιουργία συστήματος καταγραφής και
δημοσιότητας
των
αντικειμένων
που
προσφέρονται.
ε) Προσδιορισμός του τρόπου διαχείρισης και
αξιοποίησης των δώρων.
ΜΕΡΟΣ Γ’
α) Η πλήρης εφαρμογή του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας.
β) Η ίση μεταχείριση των υπαλλήλων ΙΔΟΧ και
ΙΔΑΧ με τους μονίμους ως προς το ζήτημα της
ηθικής αμοιβής.
γ) Η άμεση διευκόλυνση της παροχής
υπηρεσιών από τους κτηνιάτρους ΙΔΟΧ.
δ) Η αποτελεσματική εφαρμογή της
ευεργετικής διάταξης περί διορισμού
συγγενών
αποβιώσαντος
δημοσίου
υπαλλήλου στο Δημόσιο.
ΜΕΡΟΣ Α’
Μακροπρόθεσμα, το Μέρος Α’ του σχεδίου
νόμου αποβλέπει:
α) Στη δημιουργία κουλτούρας ακεραιότητας,
διαφάνειας και λογοδοσίας κατά την
επικοινωνία εκπροσώπων συμφερόντων με
θεσμικούς φορείς της πολιτείας.
β) Στη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών
μέσα από την κατάλληλη ενημέρωση
αρμόδιων φορέων.
γ) Στην πρόσβαση των πολιτών στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων.
δ) Στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
πολιτών στους δημόσιους θεσμούς.

ii) μακροπρόθεσμοι:
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ΜΕΡΟΣ Β’
Μακροπρόθεσμα, το Μέρος Β’ του σχεδίου
νόμου αποβλέπει:
α) Στη δημιουργία κουλτούρας διαφάνειας,
ακεραιότητας και λογοδοσίας στα πρόσωπα τα
οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος νόμου.
β) Στην ενίσχυση διαφάνειας μέσα από την
πρόσβαση των πολιτών στον διαδικτυακό τόπο
όπου δημοσιεύεται ο κατάλογος των δώρων.
γ) Στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
πολιτών στους δημόσιους θεσμούς.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Ομοίως ως άνω.
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Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

9.

➢ Εκπαίδευση - Πολιτισμός:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποφοίτων γ΄βαθμιας εκπαίδευσης που βρίσκουν
εργασία στον τομέα των σπουδών τους εντός 6 μηνών από την
έναρξη αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (ISO κλπ)
Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (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. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α'ΘΜΙΑ / Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αναλφάβητων/σύνολο πληθυσμού
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια
(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

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πραγματοποιηθείσες
ανασκαφές,
κατά
αποτελέσματα, και αριθμός ευρημάτων

είδος

και

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διατέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, 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 γεωγραφικό
διαμέρισμα

7

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

ΟΟΣΑ

➢ Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
➢ Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
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 προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

➢ Κοινωνική πολιτική:
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (και ε.γ.σ.σ.ε. εάν συνήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διαιτησία
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά τη συμβατική
τους λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας
Αριθμός
ατυχημάτων
ανά
κλάδο
οικονομίας
και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αναπηρία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ποσοστό ανεργίας
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Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκευές κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο
σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

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)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης και αντίστοιχες δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική 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 ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας ή σε 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 ορφανοτροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και
άλλες υπηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω κρίσης (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά)
Κόστος κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλπ)

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος
Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας
Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους
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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

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αυτοαπασχολούμενων ανά φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου – Ποσοστό αποδοχής – Μέσος χρόνος έκδοσης
αποφάσεων
Μεταναστευτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης/
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

χώρα

προέλευσης

των

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένων)
Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στο πεδίο αυτό θα υπάρχουν και στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκτες
(απασχόληση, εκπαίδευση, παραβατικότητα κ.λπ.)

➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, 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 μισθοδοσίας και πρόσθετες
δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
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Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

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)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Διαπραχθέντα 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
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)
Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή
στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
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)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

➢ Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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
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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

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

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
ΜΕΡΟΣ Α’
Το Μέρος Α’ του σχεδίου νόμου προβλέπει τη
Δημιουργία Μητρώου Διαφάνειας το οποίο θα
συνιστά ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα
εγγράφονται
οι
εκπρόσωποι
συμφερόντων
καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία και θα
υποβάλλουν
ετήσια
δήλωση
άσκησης
δραστηριοτήτων επιρροής.
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ΜΕΡΟΣ Β’
Το Μέρος Β’ του σχεδίου νόμου προβλέπει την
καταγραφή των δώρων προς την Προεδρία της
Δημοκρατίας και την Προεδρία της Κυβέρνησης σε
ειδικό ηλεκτρονικό βιβλίο.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Δεν προβλέπεται η χρήση ψηφιακού συστήματος.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
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11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ √
ΟΧΙ 
ΜΕΡΟΣ Α’
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι
συμβατό με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
και ιδίως με το Κεφάλαιο 6.4 αυτής «Μητρώα και
βασικά μητρώα». Περαιτέρω, με το υπό σύσταση
Μητρώο Διαφάνειας προάγονται οι αρχές της
ανοικτότητας και της ενίσχυσης της διαφάνειας που
συνιστούν βασικές κατευθυντήριες αρχές του
ψηφιακού μετασχηματισμού.
Εξηγήστε:

ΜΕΡΟΣ Β’
Το Μέρος Β’ του σχεδίου νόμου προβλέπει την
καταγραφή των δώρων προς την Προεδρία της
Δημοκρατίας και την Προεδρία της Κυβέρνησης σε
ειδικό ηλεκτρονικό βιβλίο, κατά τρόπο που
εναρμονίζεται
προς
τη
Βίβλο
Ψηφιακού
Μετασχηματισμού.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Δεν προβλέπεται η χρήση ψηφιακού συστήματος.

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ √
ΟΧΙ 
ΜΕΡΟΣ Α’

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται
κατά την εγγραφή του εκπροσώπου συμφερόντων, το
Μητρώο Διαφάνειας δύναται να διασυνδέεται με
άλλα μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως
με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της
Γενικής
Γραμματείας
Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ √
ΟΧΙ 
ΜΕΡΟΣ Α’
Εξηγήστε:

Η βιωσιμότητα του Μητρώου Διαφάνειας έχει ήδη
μελετηθεί.
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1
Σκοπός

Στόχος
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι αφενός η διασφάλιση της
ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκηση
δραστηριοτήτων επιρροής, αφετέρου η ενίσχυση της
διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά την προσφορά δώρων,
ωφελημάτων και άλλων παροχών προς τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης, μέσα από τη
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ρύθμισης σύμφωνα
με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.
Με το Μέρος Α’, το παρόν σχέδιο νόμου αναγνωρίζει τη
νομιμότητα των δραστηριοτήτων επιρροής αλλά ταυτόχρονα
και την ανάγκη να ασκούνται με διαφάνεια και ακεραιότητα
επιτρέποντας στους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και να παρακολουθούν την επικοινωνία
μεταξύ εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικούς φορείς της
πολιτείας.
Περαιτέρω, με το Μέρος Β’, το παρόν σχέδιο νόμου
αναγνωρίζει ότι δώρα, ωφελήματα και άλλες παροχές είναι
δυνατόν να προσφερθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
στα μέλη της Κυβέρνησης λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας,
και ρυθμίζει τη διαδικασία καταγραφής, δημοσιότητας,
διαχείρισης και αξιοποίησής τους με στόχο την ενίσχυση της
διαφάνειας και της λογοδοσίας.
ΜΕΡΟΣ Α’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί
2
Το Μέρος Α’ του νόμου εφαρμόζεται κατά την επικοινωνία
Πεδίο
εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικούς φορείς της πολιτείας,
εφαρμογής
καθώς καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν στο πλαίσιο της ως άνω αλληλεπίδρασης.
3
Στο άρθρο 3 εισάγονται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη
Ορισμοί
τάξη ορισμοί για τη συνολική αποσαφήνιση των όρων που
εμπίπτουν στην άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής. Ειδικότερα:
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Στην παρ. 1, ως «δραστηριότητα επιρροής» ορίζεται κάθε
είδους επικοινωνία η οποία διεξάγεται μεταξύ εκπροσώπων
συμφερόντων με θεσμικούς φορείς της πολιτείας, λαμβάνει
χώρα με αμοιβή, στο πλαίσιο εκπροσώπησης συμφερόντων του
πελάτη του εκπροσώπου συμφερόντων, είναι άμεση, και
αποβλέπει να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης απόφασης και
ιδίως το περιεχόμενο νόμου, προεδρικού διατάγματος,
υπουργικής απόφασης, εγκυκλίου ή διοικητικής πράξης,
ανεξάρτητα από το αν η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη ή
έπεται και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της επικοινωνίας.
Με το παρόν σχέδιο νόμου δίνεται προτεραιότητα στη ρύθμιση
δραστηριοτήτων επιρροής, οι οποίες ασκούνται με αμοιβή από
πρόσωπο που έχει αναλάβει να ενεργεί για λογαριασμό ενός
πελάτη, στο πλαίσιο εκπροσώπησης συμφερόντων του,
σύμφωνα άλλωστε και με διεθνείς συστάσεις (βλ. σχετικά
Ο.Ο.Σ.Α., Σύσταση του Συμβουλίου για τις Αρχές της Διαφάνειας
και της Ακεραιότητας κατά την Άσκηση Επιρροής, παρ. 8, 2010),
οι οποίες υπογραμμίζουν ότι ο ορισμός των δραστηριοτήτων
επιρροής πρέπει κατ’ αρχάς να στοχεύει τους εκπροσώπους
συμφερόντων οι οποίοι αμείβονται για να προωθήσουν τα
συμφέροντα των πελατών τους. Χώρες όπως ο Καναδάς, το
Ηνωμένο Βασίλειο, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ακολουθούν τη συγκεκριμένη προσέγγιση στους σχετικούς
ορισμούς των δραστηριοτήτων επιρροής.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η επικοινωνία εκπροσώπων
συμφερόντων και θεσμικών φορέων θα πρέπει να είναι άμεση,
καλύπτοντας τόσο την προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική
επικοινωνία, η οποία απευθύνεται στο συγκεκριμένο όργανο
και έχει ως στόχο να επηρεάσει τη λήψη συγκεκριμένης
απόφασης, αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό από το πεδίο
εφαρμογής του παρόντος νόμου κάθε είδους επικοινωνία η
οποία δεν στοχεύει σε συγκεκριμένο θεσμικό φορέα, όπως
επικοινωνία η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο καμπάνιας
ευαισθητοποίησης του κοινού, καμπάνιας σε κοινωνικά δίκτυα
ή εκστρατείας πληροφόρησης.
Στις περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 3, προβλέπονται οι
εξαιρέσεις από τον ορισμό των δραστηριοτήτων επιρροής.
Συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με την περ. α’, επικοινωνία η οποία ανταποκρίνεται
στο πλαίσιο πρόσκλησης εκπροσώπου συμφερόντων για
παροχή ενημέρωσης σε θεσμικό φορέα κατά τη διαδικασία
λήψης απόφασης εξαιρείται από τον ορισμό των
δραστηριοτήτων επιρροής. Η εν λόγω επικοινωνία, τακτική ή
περιστασιακή, έχει την έννοια της ανταπόκρισης σε άμεσο και
συγκεκριμένο αίτημα θεσμικού φορέα για παροχή
πληροφοριών ή δεδομένων, ή σε εξατομικευμένη πρόσκληση
για συμμετοχή σε δημόσια ακρόαση, ή συμμετοχή σε επιτροπή,
όργανο ή παρόμοιο forum και δεν λογίζεται ως δραστηριότητα
επιρροής. Η εν λόγω εξαίρεση απαντάται σε αρκετά κράτη-μέλη
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του Ο.Ο.Σ.Α. για παράδειγμα στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στον
Καναδά, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, αλλά και στο Μητρώο Διαφάνειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. σχετικά Ο.Ο.Σ.Α., Άσκηση Επιρροής
τον 21ο αιώνα: Διαφάνεια, Ακεραιότητα και Πρόσβαση», 2021).
Με την περ. β’ εξαιρούνται από τον ορισμό των
δραστηριοτήτων επιρροής συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται
στο πλαίσιο σύναψης δημόσιας σύμβασης. Οι εν λόγω
συζητήσεις έχουν ως στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και
τον προσδιορισμό του περιεχομένου των προσφορών και
λαμβάνουν χώρα σε ήδη θεσμοθετημένο πλαίσιο με
καθιερωμένους μηχανισμούς διαβούλευσης με αποτέλεσμα να
εξαιρούνται από τον ορισμό.
Με την περ. γ’ προβλέπεται ότι η νομική ή άλλου είδους
επαγγελματική εκπροσώπηση των συμφερόντων ενός
προσώπου, η οποία αποσκοπεί στη διαφύλαξη δικαιωμάτων
του, όπως το δικαίωμα πληροφόρησης, ακρόασης και
προσφυγής σε κάθε διαδικασία, δεν συνιστά δραστηριότητα
επιρροής. Η εξαίρεση καλύπτει όλα τα είδη επαγγελματικής
εκπροσώπησης και ιδίως αυτή που ασκείται από δικηγόρους,
συμβολαιογράφους, λογιστές ή άλλους επαγγελματίες, οι
οποίοι ενεργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που
ρυθμίζουν το σχετικό πλαίσιο εκπροσώπησης. Οι
δραστηριότητες αυτές μπορεί για παράδειγμα να συνίστανται
σε επικοινωνία με δημόσιους φορείς με στόχο την
πληροφόρηση, επιβεβαίωση ότι ορισμένες δραστηριότητές
είναι σύμφωνες προς την ισχύουσα νομοθεσία, και
εκπροσώπησή στο πλαίσιο συγκεκριμένης διαδικασίας, και δεν
εμπίπτουν στον σχετικό ορισμό.
Η περ. δ’ εξαιρεί την επικοινωνία η οποία διενεργείται στο
πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων για τις συνθήκες και
τους όρους εργασίας, με μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων,
εφόσον δρουν υπό την ιδιότητα αυτή, για λογαριασμό των
μελών τους, όπως προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία.
Στην περ. ε’ εισάγεται εξαίρεση που αφορά στον διπλωματικό
και προξενικό τομέα και τις συζητήσεις με εκπροσώπους
κρατών, οι οποίοι εκπροσωπούν επίσημα τα συμφέροντα των
πολιτών τους. Ομοίως, συζητήσεις με εκπροσώπους
ευρωπαϊκών και διακρατικών οργανισμών, εφόσον δρουν υπό
την επίσημη ιδιότητά τους, εξαιρούνται από τις δραστηριότητες
επιρροής.
Στην παρ. 2, προσδιορίζεται ο όρος «θεσμικοί φορείς»,
καλύπτοντας τους φορείς που ασκούν νομοθετική ή
εκτελεστική εξουσία, τα μέλη ή τους υπαλλήλους τους, είτε
ενεργούν ατομικά ή συλλογικά.
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Στην παρ. 3, ως «εκπρόσωπος συμφερόντων» ορίζεται κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί δραστηριότητες
επιρροής με αμοιβή, μέσω της επικοινωνίας του με θεσμικούς
φορείς, για λογαριασμό και προς όφελος του πελάτη του. Από
τον συγκεκριμένο ορισμό εξαιρούνται πρόσωπα που
συνδέονται με τον πελάτη με σχέση εργασίας έμμισθης
εντολής.
Ως «πελάτης» προσδιορίζεται στην παρ. 4 το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα έχει αναλάβει να
εκπροσωπήσει ενώπιον θεσμικών φορέων ο εκπρόσωπος
συμφερόντων με αμοιβή.
Σύμφωνα με την παρ. 5, οι μορφές «επικοινωνίας» οι οποίες
καλύπτονται από το σχέδιο νόμου είναι η προφορική, γραπτή,
ή ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ του εκπροσώπου
συμφερόντων με θεσμικούς φορείς, κατόπιν πρωτοβουλίας του
πρώτου, με στόχο την άσκηση δραστηριότητας επιρροής, όπως
προσδιορίζεται στην παρ. 1.
Το «Μητρώο Διαφάνειας» συνιστά σύμφωνα με την παρ. 6
ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι εκπρόσωποι
συμφερόντων καταχωρούν τα στοιχεία τα οποία προβλέπονται
στις διατάξεις του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου.
Σύμφωνα με την παρ. 7, ως Εποπτεύουσα Αρχή ορίζεται η
Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η ανάθεση της εποπτείας των
διατάξεων του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου σε ανεξάρτητη
αρχή, ακολουθεί τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές,
σύμφωνα με τις οποίες η εποπτεία των δραστηριοτήτων
επιρροής πρέπει να ανατίθεται σε δημόσιες αρχές οι οποίες θα
είναι αρμόδιες για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις
σχετικές διατάξεις και ειδικότερα να επιβλέπουν τη
συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο, να παρέχουν καθοδήγηση
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων και να
ευαισθητοποιούν τους εκπροσώπους συμφερόντων και τους
θεσμικούς φορείς (βλ. σχετικά Συμβούλιο της Ευρώπης,
Σύσταση για τη Νομική Ρύθμιση των Δραστηριοτήτων Επιρροής
στο πλαίσιο Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων, Αρχές 18 και 19 και
Αιτιολογική Έκθεση, CM/Rec2017/2).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής
Άρθρο 4
Το άρθρο 4 επισημαίνει ότι η ρύθμιση της άσκησης επιρροής
Σεβασμός
δεν θίγει σε καμία περίπτωση θεμελιώδη συνταγματικά
θεμελιωδών
δικαιώματα των πολιτών, όπως η ελευθερία της έκφρασης, είτε
δικαιωμάτων
ασκείται ατομικά ή συλλογικά ενώπιον δημόσιων φορέων, το
Πολιτών
δικαίωμα πληροφόρησης, ακρόασης, αναφοράς στις Αρχές και
συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της
χώρας. Το άρθρο αυτό είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές
βέλτιστες πρακτικές (βλ. σχετικά Συμβούλιο της Ευρώπης,
Σύσταση για τη Νομική Ρύθμιση των Δραστηριοτήτων Επιρροής
στο πλαίσιο Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων, Αρχή 4,
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Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των
θεσμικών
φορέων

Άρθρο 6
Απόκτηση
ιδιότητας
εκπροσώπου
συμφερόντων

CM/Rec2017/2), οι οποίες τονίζουν την ανάγκη ρητής
αναφοράς στον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης και της
συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική ζωή της χώρας,
προκειμένου το πλαίσιο ρύθμισης των δραστηριοτήτων
επιρροής να μη λειτουργήσει αποτρεπτικά, υπονομεύοντας τον
δημοκρατικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων σε κρίσιμα
ζητήματα.
Το άρθρο 5 επιβάλλει στους θεσμικούς φορείς της πολιτείας
την υποχρέωση να ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο και με τις
αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της ίσης
μεταχείρισης των εκπροσώπων συμφερόντων (περ. α’), να
αρνούνται να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους συμφερόντων
οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας
(περ. β’), να μην παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες επιρροής,
εφόσον η άσκησή τους είναι σύμφωνη με το Μέρος Α’ του
παρόντος νόμου (περ. γ’), καθώς και να ενημερώνουν την
Εποπτεύουσα Αρχή σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων
του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου (περ. δ’).
Στο άρθρο 6 προβλέπονται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση
της ιδιότητας του εκπροσώπου συμφερόντων. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με την παρ. 1, ο εκπρόσωπος συμφερόντων πρέπει
να εγγραφεί στο Μητρώο Διαφάνειας, και εφόσον πρόκειται
για φυσικό πρόσωπο, ή για νόμιμο εκπρόσωπο νομικού
προσώπου, να είναι άνω των 18 ετών και να μην έχει
καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα με
ποινή άνω των τριών ετών.
Στην παρ. 2, προβλέπεται ότι οι θεσμικοί φορείς δεν μπορούν
κατά τη διάρκεια της θητείας τους να ασκούν δραστηριότητα
επιρροής.

Άρθρο 7
Δικαιώματα και
υποχρεώσεις των

Στην παρ. 3, περιορίζεται η πρακτική των λεγόμενων
«περιστρεφόμενων θυρών», σύμφωνα με τις διεθνείς
βέλτιστες πρακτικές (βλ. σχετικά Ο.Ο.Σ.Α., Σύσταση του
Συμβουλίου για τις Αρχές της Διαφάνειας και της Ακεραιότητας
κατά την Άσκηση Επιρροής, παρ. 14, 2010), ορίζοντας ότι για
χρονικό διάστημα 18 μηνών μετά τη λήξη των καθηκόντων τους
για οποιονδήποτε λόγο, οι θεσμικοί φορείς της πολιτείας
εμποδίζονται να ασκούν δραστηριότητες επιρροής προς τον
φορέα στον οποίο απασχολούνταν. Η συγκεκριμένη διάταξη
επιδιώκει να περιορίσει τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στην
ορθή διακυβέρνηση σε περίπτωση που πρώην θεσμικός
φορέας ασκεί δραστηριότητα επιρροής προς τον δημόσιο
φορέα στον οποίο απασχολείτο, με την πρόληψη
χρησιμοποίησης προνομιακών και μη δημοσιεύσιμων
πληροφοριών που έχει αποκτήσει προς όφελος του πελάτη τα
συμφέροντα του οποίου εκπροσωπεί ενώπιον του εν λόγω
φορέα.
Ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ρύθμισης των δραστηριοτήτων
επιρροής παρέχει τα εχέγγυα ότι οι εκπρόσωποι συμφερόντων
θα ενεργούν σύμφωνα με θεσμοθετημένες αρχές και
διαδικασίες με στόχο την ενημέρωση των θεσμικών οργάνων
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εκπροσώπων
συμφερόντων

της πολιτείας για τη χάραξη πολιτικών που ανταποκρίνονται
στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Το άρθρο 6 αποβλέπει
στη δημιουργία κανόνων τους οποίους πρέπει να ακολουθούν
οι εκπρόσωποι συμφερόντων, όταν επιδιώκουν να επηρεάσουν
τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης, ενισχύοντας τις
δημοκρατικές αρχές και τη χρηστή διακυβέρνηση, οι οποίες
μπορούν να υπονομευτούν ελλείψει σχετικών κανονισμών.
Η παρ. 1 προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των εκπροσώπων
συμφερόντων οι οποίοι, κατά την προώθηση των συμφερόντων
των πελατών τους, οφείλουν να ενεργούν με ακεραιότητα,
διαφάνεια και υπευθυνότητα και σύμφωνα με τον νόμο. Η
υποχρέωση αυτή αποβλέπει στην προώθηση μιας κουλτούρας
ακεραιότητας κατά την άσκηση επιρροής προς τους θεσμικούς
φορείς της πολιτείας και είναι σύμφωνη με τις διεθνείς
βέλτιστες πρακτικές (βλ. Ο.Ο.Σ.Α., Σύσταση του Συμβουλίου για
τις Αρχές της Διαφάνειας και της Ακεραιότητας κατά την
Άσκηση Επιρροής, παρ. 16, 2010 και Συμβούλιο της Ευρώπης,
Σύσταση για τη Νομική Ρύθμιση των Δραστηριοτήτων Επιρροής
στο πλαίσιο Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων, παρ. 14
Αιτιολογικής Έκθεσης CM/Rec2017/2).
Ειδικότερα οι εκπρόσωποι συμφερόντων έχουν τις εξής
υποχρεώσεις:
Στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους με τους θεσμικούς φορείς,
οι εκπρόσωποι συμφερόντων έχουν την υποχρέωση
γνωστοποίησης της ιδιότητάς τους, καθώς και της ταυτότητας
του πελάτη τους, ενημέρωσης για τον σκοπό των
δραστηριοτήτων επιρροής, αποφυγής επικοινωνίας που
δύναται να προκαλέσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
αποχής από την άσκηση αθέμιτης επιρροής ή πίεσης. Επίσης,
υποχρεούνται να μην αποσπούν πληροφορίες με αθέμιτο ή
παράνομο τρόπο, να μη διαστρεβλώνουν και να μη
χειραγωγούν διαθέσιμες πληροφορίες και να μην προσφέρουν
οποιαδήποτε αθέμιτο ωφέλημα, συμπεριλαμβανομένων των
δώρων, φιλοξενίας, χορηγίας, δωρεάς, ή άλλων
διευκολύνσεων. Κατόπιν της επικοινωνίας τους με τους
θεσμικούς φορείς, οι εκπρόσωποι συμφερόντων υποχρεούνται
να μη χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που έλαβαν για
εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς και να διατηρούν
πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής
για τρία έτη και να τις υποβάλουν στην Εποπτεύουσα Αρχή
εφόσον ζητηθούν. Στο πλαίσιο του Μητρώου Διαφάνειας,
έχουν την υποχρέωση υποβολής αληθών και έγκυρων
στοιχείων και την υποχρέωση επικαιροποίησής τους.
Σύμφωνα με την παρ. 2, οι εκπρόσωποι συμφερόντων έχουν το
δικαίωμα πρόσβασης σε μη εμπιστευτικές πληροφορίες, το
δικαίωμα συμμετοχής σε ακροάσεις επιτροπών ως ομιλητές, το
δικαίωμα υποβολής προτάσεων σε σχέδια νόμων και πράξεων
και το δικαίωμα να αιτούνται τη διοργάνωση συναντήσεων με
θεσμικούς φορείς και συμμετοχής σε αυτές.
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Άρθρο 8
Τήρηση
Μητρώου
Διαφάνειας

Η παρ. 3 επιβάλλει καθήκον εμπιστευτικότητας αναφορικά με
τις πληροφορίες που οι εκπρόσωποι συμφερόντων λαμβάνουν
από τους πελάτες τους σχετικά με την άσκηση δραστηριοτήτων
επιρροής με εξαίρεση τις πληροφορίες που πρέπει να
υποβληθούν στο Μητρώο Διαφάνειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μητρώο Διαφάνειας
Η διαφάνεια στην άσκηση επιρροής όχι μόνο αυξάνει την
ανταπόκριση των θεσμικών οργάνων στις απαιτήσεις της
κοινωνίας, αλλά συμβάλλει και στην ισότιμη πρόσβαση των
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Η παρ. 1 του άρθρου 8 προβλέπει τη δημιουργία Μητρώου
Διαφάνειας, το οποίο καταρτίζεται και τηρείται από την Εθνική
Αρχή Διαφάνειας, η οποία ορίζεται ως διαχειριστής και
υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με τον ν.
4624/2019. Ο διαχειριστής του Μητρώου, σύμφωνα με την
παρ. 5, διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρησή
του, παρέχει πληροφορίες για την εγγραφή και για την
πλοήγηση σε αυτό, και συντάσσει έκθεση με στατιστικά
στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του και την καταχώρηση
σχετικών πληροφοριών, η οποία δημοσιεύεται στο Μητρώο.
Σύμφωνα με την παρ. 2, το Μητρώο Διαφάνειας τηρείται
ηλεκτρονικά, ενώ η πρόσβαση σε αυτό είναι διαθέσιμη στο
κοινό, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
Η εγγραφή των εκπροσώπων συμφερόντων στο Μητρώο
Διαφάνειας είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την παρ. 3.
Σύμφωνα με την παρ. 4, στο Μητρώο Διαφάνειας δύνανται να
εγγράφονται
σωματεία,
επαγγελματικές,
ενώσεις,
επιμελητήρια και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις του Μέρους Α΄ του παρόντος νόμου.
Με την εγγραφή τους αποκτούν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του παρόντος νόμου.
Η σύσταση και λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας είναι
σύμφωνη με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές,
οι οποίες προβλέπουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες εγγραφής των
εκπροσώπων συμφερόντων που τηρούνται από δημόσιες
αρχές. Οι εν λόγω ηλεκτρονικές πλατφόρμες στις οποίες οι
εκπρόσωποι συμφερόντων υποχρεούνται να υποβάλλουν
πληροφορίες για τις δραστηριότητες επιρροής, είναι εύκολα
προσβάσιμες στο κοινό και απαντώνται σε χώρες όπως η
Γαλλία, η Ιρλανδία, και ο Καναδάς, ενώ αντίστοιχη ηλεκτρονική
πλατφόρμα προβλέπει και το Μητρώο Διαφάνειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. επίσης Συμβούλιο της Ευρώπης,
Σύσταση για τη Νομική Ρύθμιση των Δραστηριοτήτων Επιρροής
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Άρθρο 9
Εγγραφή στο
Μητρώο

στο πλαίσιο Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων, Αρχή 7,
CM/Rec2017/2).
Το άρθρο 9 αναφέρεται στην ηλεκτρονική εγγραφή των
εκπροσώπων συμφερόντων στο Μητρώο Διαφάνειας με τη
δημιουργία λογαριασμού, καθώς και στις πληροφορίες που
πρέπει να καταχωρηθούν κατά την εγγραφή τους και να
επικαιροποιούνται από τους ίδιους σε περίπτωση μεταβολής
τους, εντός μηνός, σύμφωνα με την παρ. 3.
Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 1 και
περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Σε περίπτωση φυσικού
προσώπου που ασκεί δραστηριότητες επιρροής θα πρέπει να
δηλώνονται το όνομα και το επώνυμό του. Σε περίπτωση
νομικού προσώπου που ασκεί δραστηριότητες επιρροής θα
πρέπει να δηλώνονται η επωνυμία, η νομική μορφή, και η έδρα
του, καθώς και το όνομα και το επώνυμο του νόμιμου
εκπροσώπου του. Επίσης, πρέπει να δηλώνεται ο Α.Φ.Μ. των
ως άνω προσώπων, τα στοιχεία επικοινωνίας τους,
συμπεριλαμβανομένων
διεύθυνσης
επαγγελματικής
δραστηριότητας, ηλεκτρονικής διεύθυνσης και ιστοσελίδας,
καθώς και οι τομείς ενδιαφέροντος για την άσκηση
δραστηριοτήτων
επιρροής.
Τέλος,
οι
εκπρόσωποι
συμφερόντων θα πρέπει να δηλώνουν ότι το περιεχόμενο των
ως άνω στοιχείων είναι αληθές και να συναινούν ως προς την
ανάρτηση των ως άνω δεδομένων, καθώς και της ετήσιας
δήλωσής τους στο Μητρώο Διαφάνειας.
Η παρ. 2 δίνει τη δυνατότητα στον Διαχειριστή του Μητρώου
να καλεί τον εκπρόσωπο συμφερόντων να συμπληρώσει εντός
προθεσμίας τα ως άνω στοιχεία σε περίπτωση που αυτά είναι
ανακριβή ή ελλιπή, διαφορετικά η εγγραφή δεν γίνεται δεκτή.
Με την ως άνω εγγραφή τους, οι εκπρόσωποι συμφερόντων
λαμβάνουν πιστοποιητικό εγγραφής, καθώς και αριθμό
Μητρώου, σύμφωνα με την παρ. 6. Η εγγραφή σύμφωνα με την
παρ. 4 είναι αόριστης διάρκειας. Σύμφωνα με την παρ. 5, ο
εκπρόσωπος συμφερόντων μπορεί οποτεδήποτε να διαγράψει
τον λογαριασμό του από το Μητρώο.

Άρθρο 10
Υποβολή Ετήσιας
Δήλωσης
Άσκησης

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου, το Μητρώο
Διαφάνειας δύναται να διασυνδέεται με άλλα μητρώα φορέων
του δημόσιου τομέα και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184)
και το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄134).
Η δήλωση των δραστηριοτήτων επιρροής είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διαφάνεια κατά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Η έγκαιρη υποβολή πληροφοριών σχετικών με την
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Δραστηριοτήτων
Επιρροής

άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής επιτρέπει την εποπτεία τους
από τους πολίτες.
Το άρθρο 10 προσδιορίζει στην παρ. 1 τις πληροφορίες που θα
πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι εκπρόσωποι
συμφερόντων στην ετήσια δήλωσή τους και αφορούν βασικές
παραμέτρους των δραστηριοτήτων επιρροής, επιτρέποντας τον
δημόσιο έλεγχο. Η ετήσια δήλωση των εκπροσώπων
συμφερόντων περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τομέα
πολιτικής, το είδος της απόφασης και το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους, τα στοιχεία του
προσώπου που άσκησε δραστηριότητα επιρροής, καθώς και
του πελάτη του, εφόσον ενήργησε για λογαριασμό άλλου, τον
τρόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας επιρροής και τον φορέα
της παρ. 2 του άρθρου 3 προς τον οποίο απευθύνθηκε η
δραστηριότητα επιρροής.
Η δήλωση των εκπροσώπων συμφερόντων υποβάλλεται
σύμφωνα με την παρ. 2 την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και
αναφέρεται στις δραστηριότητες επιρροής του προηγούμενου
έτους. Σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο, η δήλωση
υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός μηνός από τη διαγραφή.

Άρθρο 11
Εποπτεία

Άρθρο 12
Κυρώσεις

Σύμφωνα με την παρ. 3, η ετήσια δήλωση των εκπροσώπων
συμφερόντων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Μητρώου,
ενώ οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή δημοσιεύονται
με διαδικασία που προσδιορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Εποπτεία και επιβολή κυρώσεων
Στο άρθρο 11 προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της
Εποπτεύουσας Αρχής η οποία επιβλέπει την τήρηση των
διατάξεων του Μέρους Α’ του παρόντος νόμου. Ειδικότερα, η
Εποπτεύουσα Αρχή εξετάζει, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν
καταγγελίας, ή υποβολής αναφοράς από θεσμικό όργανο ή από
οποιονδήποτε
τρίτο,
ενδεχόμενη
παραβίαση
των
υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων, διενεργεί
ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4622/2019,
παρακολουθεί τη συνολική λειτουργία του Μητρώου,
καταρτίζει κώδικα δεοντολογίας για τους εγγεγραμμένους στο
Μητρώο
εκπροσώπους
συμφερόντων
και
εκδίδει
κατευθυντήριες
γραμμές,
διοργανώνει
δράσεις
ευαισθητοποίησης και επικοινωνεί και ανταλλάσσει ορθές
πρακτικές και εμπειρίες με εποπτεύουσες αρχές κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, καθώς και με
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.
Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη
δημοκρατική λειτουργία των δημόσιων φορέων και στη
διαδικασία
λήψης
αποφάσεων,
η
ρύθμιση
των
δραστηριοτήτων επιρροής πρέπει να είναι αποτελεσματική. Για
τον λόγο αυτό και οι σχετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να
περιλαμβάνουν
αποτελεσματικές,
αναλογικές
και
αποτρεπτικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες
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πρακτικές (βλ. σχετικά Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύσταση για τη
Νομική Ρύθμιση των Δραστηριοτήτων Επιρροής στο πλαίσιο
Λήψης Δημοσίων Αποφάσεων, Αρχή 15 και Αιτιολογική Έκθεση
CM/Rec2017/2).
Η επιλογή του παρόντος νόμου για την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων αντί ποινικών είναι σύμφωνη με συμπεράσματα που
έχουν προκύψει σε διεθνές επίπεδο και διαπιστώσεις ότι η
επιβολή διοικητικών κυρώσεων είναι προτιμότερη αντί των
ποινικών σε περίπτωση παραβίασης του πλαισίου ρύθμισης
των δραστηριοτήτων επιρροής (βλ. σχετικά Έκθεση Ο.Ο.Σ.Α. για
την «Άσκηση Επιρροής τον 21ο αιώνα», Μάϊος 2021).
Συνεπώς, σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του
παρόντος νόμου, η παρ. 2 προβλέπει ότι η Εποπτεύουσα Αρχή
δύναται να καλέσει εγγράφως τον εκπρόσωπο συμφερόντων
για παροχή εξηγήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός
μηνός. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ή οι
παρεχόμενες από τον εκπρόσωπο συμφερόντων εξηγήσεις δεν
κριθούν ικανοποιητικές, σύμφωνα με την παρ. 3, η
Εποπτεύουσα Αρχή δύναται να προβεί στην επιβολή των
κυρώσεων,
σωρευτικά
ή
διαζευκτικά,
οι
οποίες
προσδιορίζονται στην παρ. 1, ήτοι: σύσταση ή πρόταση
συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, πρόστιμο
ύψους από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) έως είκοσι χιλιάδες
ευρώ (20.000€) ευρώ, και σε περίπτωση επανειλημμένης
τέλεσης παραβιάσεων πρόστιμο ύψους από είκοσι χιλιάδες
ευρώ (20.000€) έως σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000€),
προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής
για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως και δύο (2) έτη,
προσωρινή διαγραφή από το Μητρώο και απαγόρευση
επανεγγραφής για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως και
δύο (2) έτη και οριστική διαγραφή από το Μητρώο.
Σύμφωνα με την παρ. 4, η απόφαση επιβολής κύρωσης
κοινοποιείται στον εκπρόσωπο συμφερόντων και αναρτάται
στον ιστότοπο του Μητρώου Διαφάνειας, ενώ σύμφωνα με την
παρ. 5, για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή αναστολή ή
διαγραφή από το Μητρώο, ο εκπρόσωπος συμφερόντων δεν
μπορεί να πραγματοποιήσει δραστηριότητα επιρροής. Σε
περίπτωση άσκησης δραστηριότητας επιρροής παρά την
προσωρινή αναστολή διαγραφή επιβάλλεται πρόστιμο
σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1.
Σε περίπτωση επιβολής προσωρινής διαγραφής από το
Μητρώο Διαφάνειας, ο εκπρόσωπος συμφερόντων δύναται,
σύμφωνα με την παρ. 6, να υποβάλει εκ νέου αίτηση για
εγγραφή στο Μητρώο μετά την πάροδο του χρονικού
διαστήματος που ορίζει η απόφαση της διαγραφής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’
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Άρθρο 13

Η παρ. 1 προβλέπει ότι οι θεσμικοί φορείς της παρ. 2 του
άρθρου 3 εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας.
Η παρ. 2 προβλέπει ότι το περιεχόμενο, η λειτουργία και ο
τρόπος συντήρησης του Μητρώου Διαφάνειας, τα στοιχεία
εγγραφής σε αυτό, καθώς και οι πληροφορίες της ετήσιας
δήλωσης δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής, η διαδικασία
υποβολής τους, η δημοσίευση και η τήρησή τους στο Μητρώο,
η σύνταξη έκθεσης με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη
λειτουργία του Μητρώου, την καταχώρηση σχετικών
πληροφοριών και τη δημοσίευσή της στο Μητρώο, οι όροι και
οι προϋποθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και 10, θα
προσδιοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Διοικητή
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Σύμφωνα με την παρ. 3, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα
στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας των σωματείων,
των επαγγελματικών ενώσεων, των επιμελητηρίων και των
φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προσδιορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Η παρ. 4 προβλέπει ότι η διαδικασία εξέτασης αναφορών ή
καταγγελιών, καθώς και θέματα σχετικά με την επιβολή
κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του
Μέρους Α’ του παρόντος νόμου, καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 14
Το πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β’ του παρόντος νόμου
Πεδίο
αφορά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της
εφαρμογής
Κυβέρνησης, και συγκεκριμένα τον Πρωθυπουργό, τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τους Υπουργούς, τους
Υπουργούς Επικρατείας, τους Αναπληρωτές Υπουργούς και
τους Υφυπουργούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Γενικοί κανόνες
Άρθρο 15
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15, ο Πρόεδρος της
Γενική
Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης έχουν τη γενική
απαγόρευση και υποχρέωση να μην αποδέχονται δώρα, παροχές ή άλλα
εξαιρέσεις
ωφελήματα, τα οποία προσφέρονται λόγω της θεσμικής
ιδιότητάς τους στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Κατ’
εξαίρεση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της
Κυβέρνησης μπορούν να αποδέχονται δώρα, παροχές ή άλλα
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ωφελήματα τα οποία προσφέρονται για λόγους ευγένειας,
αβρότητας ή εθιμοτυπίας
Σύμφωνα με την παρ. 2, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα
μέλη της Κυβέρνησης οφείλουν επίσης να μην αποδέχονται
φιλοξενία, η οποία παρέχεται λόγω της θεσμικής ιδιότητάς τους
στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Κατ’ εξαίρεση, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης
μπορούν να αποδέχονται φιλοξενία η οποία παρέχεται για
λόγους αβροφροσύνης ή σύμφωνα με τη διπλωματική
πρακτική. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου επεξηγεί ότι
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της
Κυβέρνησης κατόπιν προσκλήσεως σε εκδηλώσεις και λόγω της
θεσμικής ιδιότητάς τους δεν θεωρείται φιλοξενία.

Άρθρο 16
Κυριότητα
Δώρων

Η γενική απαγόρευση που εισάγει η εν λόγω διάταξη λειτουργεί
ως μέσο αποτροπής της πιθανότητας ότι η επίσημη δράση των
παραπάνω προσώπων θα μπορούσε να επηρεαστεί από την
προσφορά δώρου, παροχής, ωφελήματος ή φιλοξενίας. Οι
εξαιρέσεις που εισάγονται λαμβάνουν υπόψη την προσφορά
των ως άνω για λόγους ευγένειας, αβρότητας, εθιμοτυπίας ή
διπλωματικής πρακτικής.
Το άρθρο 16 εισάγει ρυθμίσεις αναφορικά με την κυριότητα
των δώρων. Ειδικότερα, στην παρ. 1 προβλέπεται ότι τα
αντικείμενα τα οποία προσφέρονται στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και στα μέλη της Κυβέρνησης σύμφωνα με το
παρόν σχέδιο νόμου ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου και
περιέρχονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή την Προεδρία
της Κυβέρνησης ως προς τη διοίκηση και διαχείρισή τους,
εφόσον η εκτιμώμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
17, αξία τους υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ.
Στην παρ. 2 γίνεται ειδική πρόβλεψη για δώρα κατώτερης
αξίας, καθώς και για αναλώσιμα αγαθά, τα οποία περιέρχονται
στην κυριότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του μέλους
της Κυβέρνησης, εκτός αν δηλώσουν ότι επιθυμούν να
περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου, υπό τη διοίκηση και
διαχείριση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ή της Προεδρίας της
Κυβέρνησης, αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που δωρίζονται δώρα που έχουν ιδιαίτερη
εθνική, ιστορική ή πολιτιστική αξία, ανεξάρτητα από την
οικονομική αξία τους, αυτά, σύμφωνα με την παρ. 3, ανήκουν
στην κυριότητα του Δημοσίου και περιέρχονται στην Προεδρία
της Δημοκρατίας ή την Προεδρία της Κυβέρνησης αντίστοιχα.
Τα δώρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται από Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της
θητείας τους, σύμφωνα με την παρ. 4.
Σύμφωνα με την παρ. 5, για την αποδοχή των δώρων που
περιέρχονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας δεν
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Άρθρο 17
Καταγραφή και
δημοσιότητα

Άρθρο 18
Διαχείριση και
Αξιοποίηση
Δώρων

εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 19 του
π.δ/τος 351/1991 (Α΄121).
Το άρθρο 17 προβλέπει τη διαδικασία καταγραφής και
δημοσιότητας των δώρων που προσφέρονται στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και στα μέλη της Κυβέρνησης. Ειδικότερα:
Η παρ. 1, προβλέπει σύστημα καταγραφής με χρονολογική
σειρά των δώρων του άρθρου 16, με την εξαίρεση των δώρων
κατώτερης αξίας και των αναλώσιμων αγαθών της παρ. 2, τα
οποία προσφέρονται είτε στο εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό.
Προς τον σκοπό αυτό τηρείται ειδικό ηλεκτρονικό βιβλίο στην
Προεδρία της Δημοκρατίας και στην Προεδρία της Κυβέρνησης,
υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της
Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού της
Προεδρίας της Κυβέρνησης αντίστοιχα. Τα δώρα
καταγράφονται με ηλεκτρονική σειρά με καταχώρηση των εξής
στοιχείων: α) στοιχεία του δωρητή, β) περιγραφή του δώρου,
γ) προσέγγιση της αξίας του, δ) χαρακτηρισμός του ως δώρου
ιδιαίτερης εθνικής, ιστορικής ή πολιτιστικής αξίας, δ) στοιχεία
αποδέκτη του δώρου, ε) αιτία περιέλευσης του δώρου, στ)
στοιχεία τελικού κυρίου του δώρου και ζ) τόπος φύλαξης του
δώρου.
Η παρ. 2 προβλέπει τη δημοσίευση, τον Ιανουάριο κάθε έτους,
καταλόγου των δώρων που περιήλθαν στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και στα μέλη της Κυβέρνησης κατά το
προηγούμενο έτος, με την περιγραφή τους, στον διαδικτυακό
τόπο της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της
Κυβέρνησης, αντίστοιχα.
Στο άρθρο 18 προβλέπονται η διαχείριση και η αξιοποίηση των
δώρων που περιέρχονται και καταγράφονται στην Προεδρία
της Δημοκρατίας και στην Προεδρία της Κυβέρνησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 τα δώρα αυτά φυλάσσονται
με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας της Προεδρίας της
Δημοκρατίας και της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού της
Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και των υπαγομένων στα
μέλη της Κυβέρνησης υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την παρ. 2, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Προεδρίας της Δημοκρατίας ή του Γενικού Γραμματέα
Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης αντίστοιχα, τα
δώρα της προηγούμενης παραγράφου μπορούν:
α) να εκτίθενται εντός του Προεδρικού Μεγάρου, του Μεγάρου
Μαξίμου ή του οικείου Υπουργείου, σε ειδικό προς τούτο χώρο
ή σε άλλα σημεία κατάλληλα με τη φύση και τη χρήση τους,
β) να παραχωρούνται δωρεάν, κατά χρήση ή κατά κυριότητα,
σε μουσεία, εκπαιδευτικά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα, καθώς
και σε εν γένει φορείς του δημόσιου τομέα,
γ) να χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες της Προεδρίας της
Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης για την
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και εφόσον η χρήση είναι
σύμφωνη με τη φύση τους,
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Άρθρο 19

δ) να εκποιούνται, εφόσον δεν πρόκειται για κειμήλια. Τα ποσά
που προκύπτουν από την εκποίηση διατίθενται για
κοινωφελείς σκοπούς, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου
1 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185),
ε) να καταστρέφονται ή να παραδίδονται για ανακύκλωση,
εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κατάστασή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’
Σύμφωνα με την παρ. 1, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Προεδρίας της Δημοκρατίας καθορίζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο του
ηλεκτρονικού βιβλίου της παρ. 1 και του καταλόγου της παρ. 2
του άρθρου 17, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταγραφής
και δημοσιότητας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς
και οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την
εφαρμογή του άρθρου 18 αναφορικά με τα δώρα που
περιέρχονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την παρ. 2, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Προεδρίας της Δημοκρατίας που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι κατά την παρ. 1 του άρθρου 17
και την παρ. 2 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητες μπορούν να
μεταβιβάζονται ή να εκχωρούνται στον Ειδικό Γραμματέα της
Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την παρ. 3, με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών μετά από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και το
ειδικότερο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού βιβλίου της παρ. 1
και του καταλόγου της παρ. 2 του άρθρου 17, η διαδικασία και
οι λεπτομέρειες καταγραφής και δημοσιότητας και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις
και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 18 αναφορικά
με τα δώρα που περιέρχονται στα Μέλη της Κυβέρνησης.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 20
Κατάργηση παρεκκλίσεων από το Ενιαίο
Σύστημα Κινητικότητας – μεταβατική
διάταξη

Άρθρο 21
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Με το άρθρο 20 καταργούνται διατάξεις
διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα,
οι οποίες συνιστούν παρεκκλίσεις από το
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν.
4440/2016) και έρχονται σε αντίθεση με
το πνεύμα και τον σκοπό του νομοθέτη
του ν. 4440/2016 μη συμβάλλοντας κατ’
αυτό τον τρόπο στην αποτελεσματική
λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.
Παράλληλα
προβλέπεται
ειδική
μεταβατική διάταξη με σκοπό την ομαλή
μετάβαση στην πλήρη εφαρμογή του
ΕΣΚ.
Με το άρθρο 21 παρέχεται η δυνατότητα
χορήγησης ηθικής αμοιβής και στους

Ηθική αμοιβή προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου και
των Ν.Π.Δ.Δ..

Άρθρο 22
Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής
εγγράφων προσωπικού ειδικότητας
κτηνιάτρου

Άρθρο 23
Συμβάσεις ορισμένου χρόνου δημόσιων
ερευνητικών οργανισμών Ιδιωτικού
Δικαίου

Άρθρο 24
Διορισμός συγγενούς αποβιώσαντος
στο Δημόσιο – Τροποποίηση της παρ. 20
του άρθρου 14 του ν. 2266/1994

Άρθρο 25
Έναρξη ισχύος

υπαλλήλους του Δημοσίου και των
ΝΠΔΔ αυτού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και
ΙΔΑΧ προς τον σκοπό της ίσης
μεταχείρισής τους με τους μονίμους
υπαλλήλους του Δημοσίου αναφορικά
με το συγκεκριμένο ζήτημα.
Με το εν λόγω άρθρο χορηγείται
δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής
εγγράφων στους κτηνιάτρους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου του
Δημοσίου και των ΟΤΑ, προκειμένου να
εξασφαλιστεί ομαλότερη, ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη
παροχή
των
υπηρεσιών των οικείων φορέων στους
οποίους απασχολούνται.
Με το παρόν άρθρο ορίζεται ρητά το
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις
συμβάσεις ορισμένου χρόνου των
δημόσιων ερευνητικών οργανισμών
Ιδιωτικού Δικαίου ώστε να αρθούν τυχόν
παρερμηνείες.
Με την εν λόγω διάταξη επεκτείνεται η
ευεργετική ρύθμιση, με την οποία
δίνεται η δυνατότητα διορισμού στο
δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα μέλους της οικογένειας θανόντος
υπαλλήλου σε άλλο μέλος της
οικογένειας αυτού λόγω επισυμβάντος
θανάτου του αρχικώς διορισθέντος πριν
την μονιμοποίηση του τελευταίου.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ από τη
δημοσίευσή του, με την εξαίρεση των διατάξεων του Τέταρτου
Κεφαλαίου του Μέρους Α’ το οποίο τίθεται σε ισχύ εντός έξι (6)
μηνών από τη σύσταση του Μητρώου Διαφάνειας. Η εν λόγω
διάταξη αποβλέπει στην παροχή χρονικού περιθωρίου
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η
σύσταση του Μητρώου Διαφάνειας βεβαιώνεται με
διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας.
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Β. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 ή 2 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»
ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….»

15.

Συνοπτική ανάλυση των άρθρων της αξιολογούμενης ρύθμισης

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου (ή τροπολογίας στο σχέδιο νόμου) ρυθμίζονται θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου ……………………………………………………

16.

Οικονομικά αποτελέσματα επί του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και επί του
προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
➢ Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

➢ Επί του Προϋπολογισμού του/των αρμόδιου/ων φορέα/ων

Αθήνα, ……………….20….
Ο/ Η Γενικ…. Διευθυντ……
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Γ. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….….. «……………………………………….………………….»
ή επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου …….. «……………………………….»

17.

Οικονομικά αποτελέσματα

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου (ή της προτεινόμενης τροπολογίας)
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Αθήνα, ………………….20….
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
ΜΕΡΟΣ Α’
Το Μέρος Α’ του παρόντος σχεδίου νόμου αποβλέπει στη διασφάλιση της διαφάνειας κατά την επικοινωνία των
εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικούς φορείς της πολιτείας, στη δημιουργία ενός πλαισίου δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων και των θεσμικών φορέων για τον περιορισμό των κινδύνων
για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής, στην ίση πρόσβαση των
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους
θεσμούς της πολιτείας. Περαιτέρω, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εποπτεύουσα Αρχή θα ενισχύσει τη συνολική
διαχείριση της διακινδύνευσης που μπορεί να προκύψει στο πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής με τη
διεξαγωγή ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων, όπως προβλέπεται στον νόμο.
ΜΕΡΟΣ Β’
Με το Μέρος Β’ του παρόντος νόμου, επιδιώκεται για πρώτη φορά η ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν την
αποδοχή δώρων, παροχών ή άλλων ωφελημάτων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της
Κυβέρνησης. Με τη θέσπιση των σχετικών διατάξεων προάγονται η διαφάνεια και η λογοδοσία στην άσκηση

37

των καθηκόντων τους και ενισχύεται η αρχή της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και η εμπιστοσύνη των πολιτών
στους θεσμούς.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Με τις διατάξεις του Μέρους Γ’ είναι αδιαμφισβήτητο το όφελος που αναμένεται να προκύψει καθόσον
πρωταρχικώς αφορά στις συγκεκριμένες ομάδες προσώπων, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, εν τέλει, ωστόσο,
επωφελείται το σύνολο των διοικουμένων από την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Χ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Χ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

Χ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
ΜΕΡΟΣ Α’
•
•

•

Κόστος δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το Μητρώο Διαφάνειας.
Διοικητικό κόστος στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την έκδοση όλων των απαραίτητων κανονιστικών
και ατομικών διοικητικών εγγράφων που αφορούν την επιλογή των υπαλλήλων για την εποπτεία και
τη διαχείριση του Μητρώου, την εξέταση αναφορών, τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή
συστάσεων κυρώσεων.
Διοικητικό κόστος στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην
Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για την έκδοση των αναφερόμενων στο άρθρο 13 «Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
Μέρους Α’» κανονιστικών πράξεων και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την έκδοση της
αναφερόμενης στο άρθρο 20 «Έναρξη ισχύος» διαπιστωτικής πράξης.
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ΜΕΡΟΣ Β’
• Διοικητικό κόστος στη Γενική Γραμματεία της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών
και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για την έκδοση των αναφερόμενων στο άρθρο 19 «Εξουσιοδοτικές
Διατάξεις Μέρους Β’» κανονιστικών πράξεων.
• Διοικητικό κόστος στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στην Προεδρία της Κυβέρνησης για τη
δημιουργία ειδικού ηλεκτρονικού βιβλίου και διαδικτυακού τόπου για την καταχώρηση και
δημοσίευση καταλόγου των δώρων.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Από τις διατάξεις του Μέρους Γ’ δεν αναμένεται να υπάρξει κάποιο κόστος.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Χ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
ΜΕΡΟΣ Α’
Η ρύθμιση δραστηριοτήτων επιρροής επιχειρείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και προϋποθέτει αλλαγή
κουλτούρας κατά την επικοινωνία εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικούς φορείς της πολιτείας. Το
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ενδεχόμενο απροθυμίας εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας και υποβολής ετήσιας δήλωσης, αλλά και
γενικότερης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου αποτελεί βασικό κίνδυνο για την υλοποίηση
της επιδιωκόμενης ρύθμισης και έχει ληφθεί υπόψη. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος θα αξιολογηθεί και κατά το
πρώτο στάδιο εφαρμογής του νόμου με την εγγραφή των εκπροσώπων συμφερόντων στο Μητρώο
Διαφάνειας. Περαιτέρω, η άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής μπορεί να μην επιτρέπεται σε ορισμένες
κατηγορίες επαγγελματιών απαιτώντας συγκεκριμένη ρύθμιση που να τους δίνει τη σχετική δυνατότητα.

ΜΕΡΟΣ Β’
Η εισαγωγή με τυπικό νόμο ρητής και γενικής απαγόρευσης αποδοχής κάθε είδους δώρου που προσφέρεται
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα μέλη της Κυβέρνησης λόγω της θεσμικής ιδιότητάς τους εισάγεται για
πρώτη φορά στη χώρα μας και συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός πλαισίου καταγραφής, δημοσιότητας,
διαχείρισης και αξιοποίησης κάθε είδους αντικειμένου που προσφέρεται. Η έλλειψη εξοικείωσης με το νέο
πλαίσιο αποτελεί κίνδυνο ο οποίος έχει ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής
του νόμου με την καταγραφή των δώρων στο ειδικό ηλεκτρονικό βιβλίο.
ΜΕΡΟΣ Γ’
Από τις διατάξεις του Μέρους Γ’ δεν αναμένονται κίνδυνοι.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Δεν έχουν εκδοθεί γνώμες ή πορίσματα άλλων υπηρεσιών ή ανεξάρτητων αρχών.
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς





Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες

Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές


Διεθνής διαβούλευση

23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Αριθμός
συμμετασχόντων
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Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)

Αριθμός
συμμετασχόντων

Επί των άρθρων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Σχόλια που υιοθετήθηκαν

Σχόλια
που
δεν
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένης
επαρκούς αιτιολόγησης)
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Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
Άρθρο 5 παρ. 1: δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ζωή της χώρας.
Άρθρο 5Α: δικαίωμα στην πληροφόρηση και δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία
της Πληροφορίας.

ΜΕΡΟΣ Β’:
Άρθρο 30: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος
Άρθρο 82: Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός
Άρθρο 83: Υπουργοί και Υφυπουργοί
Άρθρο 85: Ευθύνη Υπουργών
25.

26.

Ενωσιακό δίκαιο



Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)



Κανονισμός



Οδηγία



Απόφαση

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Άρθρο 10: Ελευθερία της έκφρασης

Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της
Διαφθοράς (άρθρα 8 και 12, κύρωση με ν. 3666/2008)

Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27.

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
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Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ με την οριστικοποίηση του άρθρου 20 (παρεκκλίσεις από ΕΣΚ).
29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

30.

Υφιστάμενες διατάξεις

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης
που προβλέπουν κατάργηση
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Καταργούμενες διατάξεις

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης
13 παρ. 1

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς
•
•

Υπουργείο Εσωτερικών
Εθνική Αρχή Διαφάνειας

13 παρ. 2

•
•
•

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Εθνική Αρχή Διαφάνειας

13 παρ. 3

•
•

Υπουργείο Εσωτερικών
Εθνική Αρχή Διαφάνειας
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Αντικείμενο συναρμοδιότητας
Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα
από γνώμη Διοικητή Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας για:
• Την εξειδίκευση θεσμικών φορέων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του νόμου.
Κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από
γνώμη Διοικητή Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
για:
• Τον καθορισμό του περιεχομένου,
της λειτουργίας και του τρόπου
συντήρησης
του
Μητρώου
Διαφάνειας.
• Την εξειδίκευση των στοιχείων
εγγραφής στο Μητρώο.
• Τον προσδιορισμό των πληροφοριών
της
ετήσιας
δήλωσης
δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής,
της διαδικασίας υποβολής, της
δημοσίευσης και της τήρησής τους
στο Μητρώο Διαφάνειας.
• Τον προσδιορισμό των στοιχείων της
έκθεσης που αφορά τη λειτουργία
του Μητρώου και του τρόπου
δημοσίευσής της στο Μητρώο.
• Τον προσδιορισμό των όρων και
προϋποθέσεων για τη συμμόρφωση
με
κείμενη
νομοθεσία
για
προσωπικά δεδομένα.
• Προσδιορισμός κάθε αναγκαίας
τεχνικής ή άλλης λεπτομέρειας για
την εφαρμογή των άρθρων 8, 9 και
10.
Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα
από γνώμη Διοικητή Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας για:
• Τον προσδιορισμό των όρων, των
προϋποθέσεων και των στοιχείων
εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας
σωματείων,
επαγγελματικών
ενώσεων,
επιμελητηρίων
και
φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

13 παρ. 4

•
•

Υπουργείο Εσωτερικών
Εθνική Αρχή Διαφάνειας

19 παρ. 1

•

Γενικός Γραμματέας
Δημοκρατίας

Προεδρίας

19 παρ. 2

•

Γενικός Γραμματέας
Δημοκρατίας

Προεδρίας

19 παρ. 3

•
•

Υπουργείο Εσωτερικών
Εθνική Αρχή Διαφάνειας
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Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα
από γνώμη Διοικητή Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας για:
• Τον καθορισμό της διαδικασίας
εξέτασης αναφορών ή καταγγελιών
για την εφαρμογή του άρθρου 11.
• Τον καθορισμό θεμάτων σχετικών με
την επιβολή κυρώσεων για την
εφαρμογή του άρθρου 12.
Απόφαση
Γενικού Γραμματέα Προεδρίας της
της
Δημοκρατίας για:
• Τον καθορισμό των τεχνικών
προδιαγραφών και του ειδικότερου
περιεχομένου του ηλεκτρονικού
βιβλίου της παρ. 1 και του καταλόγου
της παρ. 2 του άρθρου 17.
• Τον καθορισμό της διαδικασίας και
των λεπτομερειών καταγραφής και
δημοσιότητας και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας για την
εφαρμογή του άρθρου 17.
• Τον
καθορισμό
ειδικότερων
προϋποθέσεων και διαδικασιών για
την εφαρμογή του άρθρου 18
αναφορικά με τα δώρα που
περιέρχονται στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
Απόφαση
Γενικού Γραμματέα Προεδρίας της
της
Δημοκρατίας για:
• Τη μεταβίβαση ή την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων άρθρου 17 παρ. 1 και
2 σε Ειδικό Γραμματέα Προεδρίας
της Δημοκρατίας.
Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα
από γνώμη Διοικητή Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας για:
• Τον καθορισμό των τεχνικών
προδιαγραφών και του ειδικότερου
περιεχομένου του ηλεκτρονικού
βιβλίου της παρ. 1 και του καταλόγου
της παρ. 2 του άρθρου 17.
• Τον καθορισμό της διαδικασίας και
των λεπτομερειών καταγραφής και
δημοσιότητας και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας για την
εφαρμογή του άρθρου 17.
• Τον
καθορισμό
ειδικότερων
προϋποθέσεων και διαδικασιών για
την εφαρμογή του άρθρου 18
αναφορικά με τα δώρα που
περιέρχονται
στα
μέλη
της
Κυβέρνησης.

32.

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
Χρονοδιάγραμμα
Εξουσιοδοτική
Είδος
Αρμόδιο ή επισπεύδον
(ενδεικτική ή
Αντικείμενο
διάταξη
πράξης
Υπουργείο ή υπηρεσία
αποκλειστική
προθεσμία)
Άρθρο 13 παρ. 1 Κανονιστική Υπουργείο Εσωτερικών Εξειδίκευση θεσμικών οργάνων Δεν υφίσταται
που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του νόμου.
Άρθρο 13 παρ. 2 Κανονιστική
Δεν υφίσταται
• Υπουργείο
• Καθορισμός
Εσωτερικών
περιεχομένου,
λειτουργίας και τρόπου
• Υπουργείο
συντήρησης Μητρώου
Ψηφιακής
Διαφάνειας.
Διακυβέρνησης
• Εξειδίκευση στοιχείων
• Εθνική
Αρχή
εγγραφής σε Μητρώο.
Διαφάνειας
• Εξειδίκευση
πληροφοριών ετήσιας
δήλωσης
δραστηριοτήτων
άσκησης
επιρροής,
διαδικασίας υποβολής,
δημοσίευσης
και
τήρησής
τους
στο
Μητρώο Διαφάνειας.
• Προσδιορισμός
στοιχείων έκθεσης που
αφορά
λειτουργία
Μητρώου Διαφάνειας
και
τρόπου
δημοσίευσής της σε
αυτό.
• Προσδιορισμός
όρων
και προϋποθέσεων για
συμμόρφωση
με
κείμενη νομοθεσία για
προσωπικά δεδομένα.
• Προσδιορισμός
κάθε
αναγκαίας τεχνικής ή
άλλης λεπτομέρειας για
την εφαρμογή των
άρθρων 8, 9 και 10.
Άρθρο 13 παρ. 3 Κανονιστική
• Υπουργείο
• Προσδιορισμός όρων, Δεν υφίσταται
Εσωτερικών
προϋποθέσεων
και
στοιχείων εγγραφής στο
• Εθνική
Αρχή
Μητρώο
Διαφάνειας
Διαφάνειας
σωματείων,
επαγγελματικών
ενώσεων,
επιμελητηρίων
και
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Άρθρο 13 παρ. 4 Κανονιστική

•
•

Υπουργείο
Εσωτερικών
Εθνική
Αρχή
Διαφάνειας

•

•

Άρθρο 19 παρ. 1 Κανονιστική Γενικός
Γραμματέας
Προεδρίας
της
Δημοκρατίας

•

•

•

Άρθρο 19 παρ. 2 Κανονιστική Γενικός
Γραμματέας
Προεδρίας
της
Δημοκρατίας

Άρθρο 19 παρ. 3 Κανονιστική

•
•

Υπουργείο
Εσωτερικών
Εθνική
Αρχή
Διαφάνειας
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•

•

φορέων της κοινωνίας
των πολιτών.
Καθορισμός
διαδικασίας εξέτασης
αναφορών
ή
καταγγελιών για την
εφαρμογή του άρθρου
11.
Καθορισμός θεμάτων
σχετικών με την επιβολή
κυρώσεων
για την
εφαρμογή του άρθρου
12.
Καθορισμός τεχνικών
προδιαγραφών
και
ειδικότερου
περιεχομένου
του
ηλεκτρονικού βιβλίου
της παρ. 1 και του
καταλόγου της παρ. 2
του άρθρου 17.
Καθορισμός
διαδικασίας
και
λεπτομερειών
καταγραφής
και
δημοσιότητας και κάθε
άλλης
αναγκαίας
λεπτομέρειας για την
εφαρμογή του άρθρου
17.
Καθορισμός
ειδικότερων
προϋποθέσεων
και
διαδικασιών για την
εφαρμογή του άρθρου
18 αναφορικά με τα
δώρα που περιέρχονται
στον
Πρόεδρο
της
Δημοκρατίας.
Μεταβίβαση
ή
εκχώρηση
αρμοδιοτήτων άρθρου
17 παρ. 1 και 2 σε Ειδικό
Γραμματέα Προεδρίας
της Δημοκρατίας
Καθορισμός τεχνικών
προδιαγραφών
και
ειδικότερου
περιεχομένου
του
ηλεκτρονικού βιβλίου
της παρ. 1 και του

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

Δεν υφίσταται

•

•
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καταλόγου της παρ. 2
του άρθρου 17.
Καθορισμός
διαδικασίας
και
λεπτομερειών
καταγραφής
και
δημοσιότητας και κάθε
άλλης
αναγκαίας
λεπτομέρειας για την
εφαρμογή του άρθρου
17.
Καθορισμός
ειδικότερων
προϋποθέσεων
και
διαδικασιών για την
εφαρμογή του άρθρου
18 αναφορικά με τα
δώρα που περιέρχονται
στα
μέλη
της
Κυβέρνησης.

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

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;
Δεν υφίστανται σχετικές διατάξεις.

34.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.
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Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου
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