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ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3  

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4  

  

 
1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 

«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών 

προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές 

με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και 

υποψηφίων βουλευτών και αιρετών-Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ 

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  

Α. Αιτιολογική έκθεση   

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Μέρος Α’  

Προβλέπονται ο σκοπός και το αντικείμενο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, ήτοι 
η ρύθμιση των απαραίτητων συμπληρωματικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (L 130) και 
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 22ας 
Οκτωβρίου 2019, η θέσπιση διατάξεων σχετικών με την εκλογική νομοθεσία και 
συγκεκριμένα με το π.δ. 26/2012 (Α’ 57) και τον ν. 4648/2019 (Α’ 205), διατάξεων 
σχετικών με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, καθώς και ρυθμίσεων για 
τους ΦΟΔΣΑ και τους ΟΤΑ. 

 

Μέρος Β’  

Προβλέπονται οι απαραίτητες συμπληρωματικές ρυθμίσεις με σκοπό την πλήρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 
2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (L 130) και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2019, 
για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα 
συγκέντρωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
(L 274). 

Με τις διατάξεις του εν λόγω μέρους η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ως Αρμόδια 
Αρχή για την πιστοποίηση των επιμέρους επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης 
δηλώσεων υποστήριξης της ομάδας διοργανωτών, την επαλήθευση και 
πιστοποίηση του αριθμού των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης και τη χορήγηση 
πιστοποιητικού έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης στην ομάδα διοργανωτών. 
Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ως  σημείο επαφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παροχή πληροφοριών και βοήθειας στις ομάδες διοργανωτών. Επιπροσθέτως, 
προβλέπονται οι υποχρεώσεις της ομάδας διοργανωτών για την επεξεργασία των 
δεδομένων, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ενωσιακούς και εθνικούς 
κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, 

 
5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  



θεσπίζονται οι κατάλληλες κυρώσεις στους διοργανωτές πρωτοβουλιών σε σχέση με 
οποιαδήποτε παραβίαση απαιτήσεων, ιδίως για ψευδείς δηλώσεις και απατηλή 
χρήση δεδομένων με σκοπό την προστασία της γνησιότητας της βούλησης των 
πολιτών, που επιθυμούν να υπογράψουν μια δήλωση στήριξης.  

 

Μέρος Γ’ 

Εναρμονίζονται οι διατάξεις του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) με τις προβλέψεις του ν. 

4648/2019 (Α’ 205), ώστε η εκλογική νομοθεσία να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή 

και ομοιομορφία, ιδίως μετά την πρόβλεψη του νομοθετικού πλαισίου για τη 

διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για τους εκτός επικρατείας 

διαμένοντες Έλληνες πολίτες.  

 

Μέρος Δ’  

Επέρχονται αλλαγές στο π.δ. 15/2022 (Α’ 39), με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 
3023/2002 (Α’ 146). Συγκεκριμένα, ρυθμίζονται ζητήματα όπως η αποσαφήνιση 
ορισμών, η νοηματική συμπλήρωση του περιεχομένου των διατάξεων, αλλά και ο 
επί της ουσίας εξορθολογισμός ή η αναπροσαρμογή επιβαλλόμενων προστίμων, 
ούτως ώστε να προκύπτει ένα καθόλα επικαιροποιημένο κείμενο, που διέπει τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, η οποία γίνεται με αυξημένες εγγυήσεις 
διαφάνειας και ελέγχου.  

 

Μέρος Ε’  

Ρυθμίζονται ζητήματα όπως η αποσαφήνιση ορισμών, η νοηματική συμπλήρωση 
του περιεχομένου των διατάξεων και ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), προκειμένου αυτοί να 
καταστούν ευέλικτοι και να εξασφαλιστεί η ενιαία διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων του συνόλου των δήμων εκάστης περιφέρειας, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.  

 

Μέρος ΣΤ’  

Περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), την περιουσία και τις οφειλές αυτών και γενικότερα 
τη λειτουργία των ΟΤΑ.  

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Μέρους Β’  

Με τον ν. 4071/2012 (Α΄85) και συγκεκριμένα το άρθρο 20 ρυθμίστηκαν τα σχετικά, 

με την Πρωτοβουλία Πολιτών, ζητήματα, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 211/2011 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (L 65). 

 

Το άρθρο 20 του ν. 4071/2012 επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των άρθρων 13 και 

14 του Κανονισμού 211/2011 και όρισε υποχρεώσεις, με αποδέκτες τους 

διοργανωτές, μόνο για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

θεσπίζοντας κυρώσεις σχετικά με τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης, όπως η 



εξαπάτηση του πολίτη, η μη έγκριση από τον πολίτη, τα ψευδή στοιχεία ή η απειλή 

βίας. Η αντικατάσταση του ανωτέρου ενωσιακού θεσμικού πλαισίου με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (L 130) και 

τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1799 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 22ας 

Οκτωβρίου 2019, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους 

επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών (L 274), θέτει την ανάγκη επικαιροποίησης, προσαρμογής και 

διεύρυνσης της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες επιτυγχάνονται με τις 

αξιολογούμενες ρυθμίσεις. 

 

Μέρος Γ’  

Ο ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που 
βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» 
(Α’ 205), επέφερε αλλαγές στη διαδικασία εκλογής βουλευτών, με τις οποίες δεν 
έχουν εναρμονιστεί ακόμα τα βασικά νομοθετήματα, που διέπουν την εκλογική 
διαδικασία. Με τις προτεινόμενες αλλαγές, επικαιροποιείται το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο και η εκλογική νομοθεσία αποκτά ενότητα, συνοχή και σταθερότητα, 
απαραίτητες για τη γνήσια και ανόθευτη έκφραση της λαϊκής θέλησης.  

 

Μέρος Δ΄  

Ο εκτελεστικός του Συντάγματος ν. 3023/2002 (Α΄ 146), που εκδόθηκε μετά την 
αναθεώρηση των σχετικών άρθρων το 2001, αφορά στη χρηματοδότηση και την 
προεκλογική προβολή των πολιτικών κομμάτων. Στο διάστημα της πολυετούς 
εφαρμογής του, έχει υποστεί αρκετές προσθήκες και αλλαγές, ανταποκρινόμενες 
στα διαμορφούμενα συγκυριακά ή σταθερά δεδομένα. Μετά τη μακροχρόνια 
εφαρμογή των διατάξεων, που καθορίζουν τη συγκρότηση και λειτουργία του 
αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, δηλαδή της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του 
ν. 3213/2003 (Α΄ 309), αναφύεται η ανάγκη συγκεκριμένων τροποποιήσεων, 
προκειμένου το εν λόγω όργανο να συνεχίσει να εκπληρώνει αποτελεσματικά τον 
σκοπό του, περιβάλλοντας με εγγυήσεις διαφάνειας, λογοδοσίας και 
αντικειμενικότητας τον έλεγχο των υποκειμένων της κρατικής χρηματοδότησης. 
Μετά τη κωδικοποίηση του εν λόγω νόμου με το π.δ. 15/2022 (Α’ 39) και προς 
αποφυγή της εκ νέου διάσπασης των νομοθετημάτων, οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις 
γίνονται στα αντίστοιχα άρθρα του π.δ. 15/2022, τα οποία κωδικοποίησαν τις 
ρυθμίσεις του ν. 3023/2002.  

 

Μέρος Ε’  

Με τις ισχύουσες διατάξεις δεν εξασφαλίζεται η ενιαία διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων του συνόλου των δήμων εκάστης περιφέρειας, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των 
διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων λόγω της δυνατότητας σύστασης πλειόνων του 
ενός ΦΟΣΔΑ ανά περιφέρεια. Με τις προτεινόμενες διατάξεις σκοπείται η 
λειτουργία ενός ΦΟΔΣΑ σε κάθε περιφέρεια. Καταργούνται τα ν.π.δ.δ. «ΦΟΡΕΙΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ) οι 
οποίοι είχαν συσταθεί με αποκλειστικές αρμοδιότητες την εκπόνηση των ΠΕΣΔΑ και 
τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για τις στατιστικές των αποβλήτων, τα 
οποία ουδέποτε λειτούργησαν. Τις αρμοδιότητές τους αυτές αναλαμβάνουν οι 



ΦΟΔΣΑ και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Περαιτέρω αποσαφηνίζονται και επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄ 
βαθμού και των ΦΟΔΣΑ διότι η διαφορετική προσέγγιση κατά την ερμηνεία των 
σχετικών άρθρων, συνεπεία της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων, 
προκαλούσε διαφωνίες μεταξύ των ανωτέρω οργάνων. Επίσης, με το υφιστάμενο 
θεσμικό πλαίσιο δεν καθοριζόταν σαφής και αυστηρή διαδικασία αναφορικά με τη 
μεταβίβαση κυριότητας των αναγκαίων για τη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ 
εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, 
παράλειψη την οποία καλύπτουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

 

Μέρος ΣΤ’  

Με τις προωθούμενες αλλαγές απλοποιείται η διαδικασία λήψης των αποφάσεων 
στους ΟΤΑ α’ βαθμού και επιχειρείται η οικονομική εξυγίανση των ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού, η εξυπηρέτηση των πολιτών με την ταχύτερη έγκριση των αποφάσεων περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η προάσπιση της ιστορικής μνήμης με την 
καθιέρωση ημέρας μνήμης για το Θρακικό Ελληνισμό. 

 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Το Μέρος Β’ αφορά το σύνολο των πολιτών της Ε.Ε., οι οποίοι διαθέτουν το 

δικαίωμα του εκλέγειν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Το Μέρος Γ’ αφορά τους εκλογείς και τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη 

διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών. 

To Μέρος Δ’ αφορά τα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς και τους υποψήφιους 

βουλευτές και αιρετούς. 

Το Μέρος Ε’ αφορά τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων και εμμέσως τους πολίτες της επικράτειας. 

Το Μέρος ΣΤ’ αφορά τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τους 

οφειλέτες τους και εμμέσως τους πολίτες της επικράτειας. 

 

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; 

 Μέρος Β’: άρθρο 20 του ν. 4071/2012 (Α’ 85). 

Μέρος Γ’: ν. 4648/2019 (Α’ 205), π.δ. 26/2012 (Α’ 57). 

Μέρος Δ’: ν. 3023/2002 (Α’ 146), π.δ. 15/2022 (Α’ 39). 

Μέρος Ε’: άρθρα 225, 226Α,  226Β, 227, 228, 239 και 245 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 200 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 
114), άρθρο 68 του ν. 4839/2021 (Α’ 181). 

Μέρος ΣΤ’: παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), παρ. 3 του άρθρου 265 
του ν. 3463/2006 (Α’ 114), παρ. 20 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), άρθρο 66 



του ν. 4830/2021 (Α’ 169), άρθρο 18 του ν. 4915/2022 (Α’ 63), παρ. 9 του άρθρου 109 
του ν. 3852/2010 (Α’ 87), παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), άρθρο 123 
του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και άρθρο 115 του ν. 4812/2021 (Α’ 110). 

 

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

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Δεν υφίσταται σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση.  

ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν να εισαχθούν 

με αλλαγή διοικητικής πρακτικής, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας 

ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης 

νομοθεσίας, καθώς απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη. 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών 

πόρων δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη 

ρύθμισης των θεμάτων των προτεινόμενων άρθρων, 

μέσω της νομοθετικής οδού. 

 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

 

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

 

 

 

 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 

 

 

 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 
                                                                                              
 
 
 
                                                                                                  
 

 

 

                                        Χ                                             

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Μέρος Β’:  

- Θέσπιση συμπληρωματικών διατάξεων για 

την αποτελεσματική και πλήρη εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών (L 130). 

- Διευκόλυνση άσκησης του εν λόγω πολιτικού 

δικαιώματος των πολιτών της Ε.Ε. 

 

Μέρος Γ’: 

- Επικαιροποίηση του ισχύοντος θεσμικού  

πλαισίου που διέπει τη νομοθεσία για την 

εκλογή βουλευτών. 

 

Μέρος Δ’: 

- Αποσαφήνιση ορισμών, εξορθολογισμός ή 

αναπροσαρμογή επιβαλλόμενων προστίμων 

στους υποψήφιους βουλευτές και αιρετούς. 



 

Μέρος Ε’ και ΣΤ: 

- Ενίσχυση ασφάλειας δικαίου και διασφάλιση 

ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας ΟΤΑ. 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Μέρος Β’: 

- Ενίσχυση των πολιτικών δικαιωμάτων των 

πολιτών της ΕΕ. 

 

Μέρος Γ΄’: 

- Επίτευξη συνοχής και ομοιομορφίας της 

εκλογικής νομοθεσίας με σκοπό την 

προάσπιση της γνησιότητας κατά την έκφραση 

της λαϊκής θέλησης. 

  

Μέρος Δ’: 

- Ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και 

των ελεγκτικών μηχανισμών των οικονομικών 

των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων 

βουλευτών και αιρετών. 

 

Μέρος Ε’ και ΣΤ’: 

- Βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ και 

διασφάλιση ευημερίας των πολιτών 

 

 
 

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      

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 

 

 

 

 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 

 

 

 

 



11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     

  ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 

 

 

 

 

 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 

 

 

 

 

 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

1 Με το πρώτο άρθρο του προτεινόμενου νομοσχεδίου 
σκοπείται να περιγραφεί ο σκοπός του παρόντος.  

2 Με το δεύτερο άρθρο του προτεινόμενου νομοσχεδίου 
σκοπείται να καθοριστεί το αντικείμενο του παρόντος. 

3 Καθορίζεται το ελάχιστο όριο ηλικίας για την υποστήριξη μιας 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, σύμφωνα με την 
εξουσιοδότηση, προς τους εθνικούς νομοθέτες των κρατών – 
μελών, της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 



Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (L 130). Ως ελάχιστο όριο 
ηλικίας για το δικαίωμα υπογραφής δήλωσης υποστήριξης, 
ορίζεται το 17ο έτος, έτσι ώστε να ταυτίζεται με το ηλικιακό 
όριο για το δικαίωμα του εκλέγειν στις βουλευτικές εκλογές 
και τις εκλογές των Ο.Τ.Α. και να είναι εφικτή η επαλήθευση 
από τον βασικό εκλογικό κατάλογο, στον οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι οι έχοντες το δικαίωμα του εκλέγειν. Ο 
Κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού του 16ου 
έτους, ως ελαχίστου ηλικιακού ορίου, καταλείποντας, 
ωστόσο, στον εθνικό νομοθέτη την ευχέρεια καθορισμού των 
ορίων ηλικίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους.  

4 Καθορίζεται η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών 
ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του επιγραμμικού 
συστήματος συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης της 
ομάδας διοργανωτών. 

Με την παρ. 2, σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 4 παρ. 
6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση 
ορίζεται ως σημείο επαφής για την παροχή δωρεάν 
πληροφοριών και βοήθειας στις ομάδες διοργανωτών. 
Σημειώνεται, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί γενικά 
τον καθ’ ύλη αρμόδιο φορέα, εφόσον έχει υπό την ευθύνη 
του τους εκλογικούς καταλόγους, εισηγείται και εφαρμόζει 
την εθνική εκλογική νομοθεσία, υλοποιεί την ενωσιακή 
εκλογική νομοθεσία και αποτελεί το σημείο επαφής με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική και πολιτική ζωή 
της Ε.Ε. 

Με την παρ. 3, διευκολύνεται η άμεση λήψη αποφάσεων 
προσαρμογής για τεχνικά ζητήματα ως προς τις 
προδιαγραφές του επιμέρους επιγραμμικού συστήματος 
συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης και την επιλογή του 
εντύπου δήλωσης υποστήριξης της παρ. 4 του άρθρου 9 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788. 

5 Προσαρμόζονται οι υποχρεώσεις των διοργανωτών της 
πρωτοβουλίας και της Αρμόδιας Αρχής στο ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το οποίο ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 
(L 119)] και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), αντικαθιστώντας 
ουσιαστικά την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4071/2012 
(Α΄85).   



6 Προβλέπονται οι παραβάσεις για τα μέλη της ομάδας 
διοργανωτών Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών ή τη 
νομική οντότητα που μπορεί να συνέστησαν για τον σκοπό 
αυτό και για κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
υποστηρίζει το έργο της ή είναι συμβεβλημένο με αυτή, στο 
πλαίσιο του επιγραμμικού συστήματος δηλώσεων 
υποστήριξης που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα, κατά το 
άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788. 

7 Στο άρθρο 7 καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης τoυ άρθρου 6.  

8 Τίθεται εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση των θεμάτων 
του άρθρου 4. Συγκεκριμένα,  με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών μπορεί να καθορίζεται κάθε άλλη απαραίτητη 
τεχνική λεπτομέρεια για την πιστοποίηση του επιμέρους 
επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης δηλώσεων 
υποστήριξης, καθώς και η επιλογή του εντύπου δήλωσης 
υποστήριξης της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788. 

9 Παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις του Μέρους Β’ 
ενόψει των προωθούμενων ρυθμίσεων για την αποφυγή 
επικαλυπτόμενων, αντιφατικών ή συγκρουόμενων 
ρυθμίσεων.  

10 Με την παρούσα παρέμβαση στον ν. 4648/2019 (Α’ 205) και 
το π.δ. 26/2012 (Α’ 57) αντικαθίσταται η γενική αναφορά 
«στον Άρειο Πάγο» με την ειδική αναφορά «στο Α1 Τμήμα 
του Αρείου Πάγου», καθώς σύμφωνα με το π.δ. 263/2005 (Α’ 
317), το οποίο τροποποίησε το π.δ. 376/1997 (Α’ 246), το Α1 
Τμήμα του Αρείου Πάγου έχει την αρμοδιότητα των 
διοικητικών υποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
εκλογικές διαδικασίες και στο οποίο κοινοποιούνται οι 
σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Καθίσταται, 
επομένως, σαφές ποιο Τμήμα του Αρείου Πάγου θεμελιώνει 
αρμοδιότητα για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. 

11 Λόγω της σπουδαιότητας των συνεπειών της μη εγγραφής 
στους εκλογικούς καταλόγους, με την παρούσα ρύθμιση 
επιδιώκεται να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για την εξέταση 
ενστάσεων επί απορριπτικών αποφάσεων, που αφορούν 
αιτήσεις εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους  
και την αντίστοιχη κατάρτισή τους.  

12 Με την παρούσα ρύθμιση διασφαλίζεται η ταχύτερη 
αποστολή των έντυπων ψηφοδελτίων στις διπλωματικές 
αρχές, χωρίς ενδιάμεση παρέμβαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών δεδομένου του περιορισμένου χρόνου και 
αποσοβείται ο κίνδυνος ετεροχρονισμένης αποστολής που 
μπορεί να οφείλεται στη διοικητική επιβάρυνση των οικείων 
υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου. Η μεταφορά της 
σχετικής αρμοδιότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών στα 
πολιτικά κόμματα διασφαλίζει την ταχεία αποστολή των 
ψηφοδελτίων, καθώς η παρεμβολή του Υπουργείου 
προκαλούσε πρόσθετο διοικητικό βάρος.  
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Προσδιορίζεται το Τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο έχει 

την αρμοδιότητα των διοικητικών υποθέσεων, στις οποίες 

περιλαμβάνονται οι εκλογικές διαδικασίες, σύμφωνα με το 

π.δ. 263/2005 (Α’ 317), το οποίο τροποποίησε το π.δ. 

376/1997 (Α’ 246). Το ζήτημα αυτό έταμε και η απόφαση 

7/2016 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Με το εν λόγω 

άρθρο επέρχεται, επίσης, διόρθωση της παραπομπής στο 

άρθρο 31 του π.δ. 26/2012.   

14 Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στην παρ. 2 του άρθρου 

43 του π.δ 26/2012 (Α’ 57) και συγκεκριμένα στην παρ. 2 

αντικαθίσταται η «παρ. 6» με την «παρ. 9» του άρθρου 34 του 

π.δ. 26/2012, καθώς με το άρθρο 31 του ν. 4648/2019, οι 

σχετικές διατάξεις προβλέπονται πλέον στην παρ. 9 του 

άρθρου 34 του π.δ. 26/2012. 

15 Βελτιώνεται νομοτεχνικά το άρθρο 61 του π.δ. 26/2012 (Α’ 

57) και συγκεκριμένα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 61 του π.δ. 26/2012, αντικαθίσταται η λέξη «νικάει» 

από την πιο δόκιμη «υπερισχύει». 



16 Στην ισχύουσα ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 94 του π.δ. 

26/2012 (Α’ 57), απαλείφεται η αναφορά στα άρθρα «30, 32, 

33, 36, 39, 103 παράγραφο 1», καθώς, μετά τις αλλαγές που 

επέφεραν οι διατάξεις του ν. 4648/2019 (Α’ 205), το 

Πρωτοδικείο, που εδρεύει στην πρωτεύουσα του νοµού είναι 

αρμόδιο μόνο για τις ενέργειες του άρθρου 27 και της παρ. 1 

του άρθρου 94 και όχι για τις ενέργειες των άρθρων 30, 32, 

33, 36, 39 και της παρ. 1 του άρθρου 103 του π.δ. 26/2012.  

Συγκεκριμένα: 

- H αναφορά στο άρθρο 30 απαλείφεται βάσει του άρθρου 33 

του ν. 4648/2019, καθώς η παραίτηση από την υπηρεσία και 

από τις θέσεις των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 56 

του Συντάγματος, που αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο 

αξίωμα του βουλευτή, υποβάλλεται, πλέον, στην υπηρεσία 

που υπηρετεί ο υποψήφιος, και όχι στο οικείο Πρωτοδικείο.  

- Η αναφορά στο άρθρο 32 απαλείφεται βάσει του άρθρου 29 

του ν. 4648/2019, καθώς η διαδικασία της πρότασης 

υποψηφίων στο οικείο Πρωτοδικείο αντικαταστάθηκε από τη 

διαδικασία καταχώρισης υποψηφίων στην ηλεκτρονική πύλη 

δήλωσης υποψηφιοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 33 του π.δ. 

26/2012.  

- Η αναφορά στο άρθρο 33 απαλείφεται βάσει του άρθρου 30 

του ν. 4648/2019, καθώς πλέον το άρθρο 33 έχει άλλο 

περιεχόμενο και αναφέρεται στην παροχή πρόσβασης στην 

ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων και όχι στην 

ανακήρυξη υποψηφίων.  

- Η αναφορά στο άρθρο 36 απαλείφεται βάσει της παρ. 4 του 

άρθρου 31 του ν. 4648/2019, με την οποία το άρθρο 36 του 

π.δ. 26/2012 καταργήθηκε.  

- Η αναφορά στο άρθρο 39 απαλείφεται βάσει του άρθρου 35 

του ν. 4648/2019, καθώς η κοινοποίηση των ονομάτων των 

ανακηρυχθέντων υποψηφίων γίνεται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών.  

Τέλος, η αναφορά στην παρ. 1 του άρθρου 103 απαλείφεται 

βάσει του άρθρου 41 του ν. 4648/2019, καθώς  η ανακήρυξη 

των βουλευτών γίνεται από τον Άρειο Πάγο. 



17 Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται διάταξη που 

έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις για την αναθεώρηση των 

εκλογικών καταλόγων, που προβλέπονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 12 και στο άρθρο 15 του π.δ. 26/2012 (Α΄57). 

18 Με την παρούσα παρέμβαση στην περ. β’ της παρ. 3 του 

άρθρου 97 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) τροποποιείται το πρώτο 

εδάφιο της υποπερ. δ), σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 

4648/2019 (Α’ 205), καθώς πλέον τα σχετικά ζητήματα 

ρυθμίζονται «στην παρ. 1 του άρθρου 94Α» και όχι «στην 

παρ. 2 του άρθρου 91» του ανωτέρω προεδρικού 

διατάγματος. 

19 Με την παρούσα παρέμβαση στο άρθρο 127 του π.δ. 

26/2012, αντικαθίσταται «το πρωτοδικείο» με την ειδική 

αναφορά «το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου», καθώς σύμφωνα 

με το άρθρο 41 του ν. 4648/2019 (Α’ 205) η αρμοδιότητα για 

την ανακήρυξη των βουλευτών υπάγεται στο Α1 Τμήμα του 

Αρείου Πάγου και με το π.δ. 263/2005 (Α’ 317), το Α1 Τμήμα 

του Αρείου Πάγου έχει την αρμοδιότητα των διοικητικών 

υποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εκλογικές 

διαδικασίες, όπως και η ανακήρυξη των υποψηφίων. 

20 Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω 

αποσαφήνιση των εν λόγω διατάξεων, ώστε να καταστεί 

σαφές το ποια χρηματικά ποσά και για ποια δραστηριότητα 

επακριβώς διακινούνται μέσω των ειδικών τραπεζικών 

λογαριασμών, που υποχρεούνται να διαθέτουν τα πολιτικά 

κόμματα, οι συνασπισμοί κομμάτων και οι υποψήφιοι και 

αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Με την παρ. 2 της παρούσας ρύθμισης παρέχεται η 

δυνατότητα στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς 

κομμάτων να διοχετεύσουν την κρατική χρηματοδότηση σε 

ερευνητικούς και επιμορφωτικούς λόγους και το επόμενο 

ημερολογιακό έτος, προκειμένου αυτή να αξιοποιείται  

ακόμα και στην περίπτωση που χορηγηθεί κατά τους 

τελευταίους μήνες του έτους. 

21 Με την παρούσα ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 

3 του π.δ. 15/2022 (Α’ 146) με την προσθήκη εδαφίου που 

αποσκοπεί στη διευκόλυνση των πολιτικών κομμάτων ως 

προς το ύψος των ποσών που δύνανται να διακινούν εκτός 

τραπεζικών λογαριασμών για την κάλυψη των δαπανών τους. 



22 Αποσαφηνίζεται η έννοια των εσόδων που οι υποψήφιοι και 

αιρετοί της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου υποχρεούνται να διακινούν μέσω του ειδικού 

τραπεζικού τους λογαριασμού και αντικειμενικοποιείται – 

διευρύνεται το ύψος του διακινούμενου ποσού εκτός του 

ειδικού τραπεζικού τους λογαριασμού. Σκοπός είναι τόσο η 

διατήρηση των εγγυήσεων διαφάνειας και ελέγχου των 

δαπανών των υποψηφίων όσο και η διευκόλυνσή τους με τη 

θέσπιση ενός αναλογικού ορίου.   

23 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζεται ότι τα έσοδα 

από αγορά κουπονιών, που λαμβάνουν τα κόμματα, αποτελεί 

μέσο ιδιωτικής χρηματοδότησης. 

24 Εξορθολογίζεται η χρονική περίοδος σύνταξης των ετήσιων 

ισολογισμών των κομμάτων, εντός του πρώτου πενταμήνου  

κάθε έτους, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στα 

κόμματα για τη σύνταξη και την υποβολή των ισολογισμών. 

25 Σε εναρμόνιση με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 25, 

το πρώτο πεντάμηνο κάθε έτους, ισχύει και για τα ελεγχόμενα 

πρόσωπα του στοιχείου ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 

15/2022 (Α’ 39). 

26 Με την παρούσα ρύθμιση η Επιτροπή Ελέγχου περιορίζεται 

στον έλεγχο των χρηματικών αποτιμήσεων των εισφορών σε 

είδος και η καταγραφή τους αποτελεί πλέον υποχρέωση των 

δικαιούχων χρηματοδότησης, καθώς η Επιτροπή που 

προβαίνει σε έλεγχο δεν είναι αρμόδια και για την 

καταγραφή των όσων ελέγχει. Επίσης, εκλογικεύεται το ύψος 

του επιβαλλόμενου προστίμου και παρέχεται εναλλακτική 

δυνατότητα σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή 

στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για λόγους 

ανωτέρας βίας. 

27 Με την προτεινόμενη ρύθμιση το πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 20 του π.δ. 15/2022 (Α΄ 39) καταλαμβάνει και τους 

υποψήφιους αιρετούς.  

28 Με την παρούσα ρύθμιση επέρχεται αναπροσαρμογή, προς 

την κατεύθυνση της εκλογίκευσης των επιβαλλόμενων 

προστίμων σε πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων, σε 

περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων του 

παρόντος, που επιβάλλουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. 



29 Με την παρούσα ρύθμιση επέρχεται αναπροσαρμογή, προς 

την κατεύθυνση της εκλογίκευσης των επιβαλλόμενων 

προστίμων σε υποψήφιο και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής 

των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακινεί 

έσοδα ή δαπάνες κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων 

του παρόντος, που επιβάλλουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. 

30 Με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4619/2019 (Α’ 95), το 

άρθρο 458 του ΠΚ καταργήθηκε, με αποτέλεσμα η διάταξη 

της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3023/2002 (Α ‘ 146) να 

καταστεί άνευ περιεχομένου Για τον λόγο αυτό, η εν λόγω 

παράγραφος δεν συμπεριελήφθη στο κωδικοποιητικό π.δ. 

15/2022 (Α’ 39) και συγκεκριμένα στο άρθρο 25 αυτού. Ως εκ 

τούτου, οι τρίτοι που παραβαίνουν τις  περ. α’ και β’ της παρ. 

1 των άρθρων 17 και 18 παραμένουν ατιμώρητοι λόγω του 

κενού που δημιουργήθηκε. Συνεπώς, με την προσθήκη του 

νέου τελευταίου εδαφίου θεμελιώνεται ποινική ευθύνη και 

για τους τρίτους. 

31 Με την παρούσα ρύθμιση καταργούνται οι παρ. 3 και 4 του 

άρθρου 19 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) σχετικά με τη ρύθμιση 

ζητημάτων για την ανάδειξη μελών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο που διεξήχθησαν τον Μάιο του 2014 και η παρ. 

7 του άρθρου 112 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) περί ηλεκτρονικής 

υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων, οι οποίες 

αναφέρονται σε προθεσμίες που έχουν παρέλθει. Επίσης, 

καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3023/2002 (Α’ 146) 

περί παροχής εξουσιοδότησης για έκδοση απόφασης που 

καθορίζει τον τρόπο είσπραξης των επιβαλλόμενων 

προστίμων και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 

4325/2015 (Α΄ 47) περί προθεσμίας έκδοσης της απόφασης 

της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, επειδή οι εν λόγω 

διατάξεις έχουν καταστεί ανεπίκαιρες λόγω της παρέλευσης 

των ετών στα οποία αναφέρονται.   

32 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι σε κάθε 

περιφέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων των ΦΟΔΣΑ 

ασκείται μόνον από έναν φορέα, καταργούμενης της 

δυνατότητας συστάσεως περισσοτέρων του ενός. Και τούτο, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων του συνόλου των δήμων κάθε 

περιφέρειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στα εγκεκριμένα 

ΠΕΣΔΑ.  

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργούνται οι 

παρ. 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), 



με τις οποίες παρέχονταν στους δήμους η δυνατότητα 

σύστασης έως τριών (3) φορέων ανά εκάστη περιφέρεια και 

ορίζονταν η διαδικασία και οι προϋποθέσεις σύστασής τους. 

Επιπλέον καταργείται η παρ. 8 του ιδίου άρθρου καθώς τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την ονομασία «Φορείς 

Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων»  (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ) ουδέποτε συστάθηκαν και οι 

θεσμοθετημένες με τον ν. 4555/2018 αρμοδιότητές τους 

ασκούνται από τους ΦΟΔΣΑ και τη Διεύθυνση Διαχείρισης 

Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Επίσης, με την παρ. 2 καταργείται οποιαδήποτε αναφορά 

στην κείμενη νομοθεσία σε Φορέα ή Φορείς Περιφερειακού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων σε συμμόρφωση με την παρ. 

1. 

33 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προσδιορίζονται οι φορείς και 

οι υπηρεσίες που ασκούν τις αρμοδιότητες των 

καταργούμενων και αναφερομένων στην παρ. 8  

ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ. Η αρμοδιότητα σύνταξης, εκπόνησης ή 

τροποποίησης των ΠΕΣΔΑ ασκείται από τους ΦΟΔΣΑ 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α’ 

133) και η αρμοδιότητα συλλογής πληροφοριών και 

στοιχείων για τις στατικές των αποβλήτων ασκείται από τη 

Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 

4819/2021 (Α’ 129). 

34 Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της 

παράλειψης ρητής αναφοράς των φορέων στους οποίους 

μεταβιβάζονται οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που 

εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής και μεταφοράς των 

στερεών αποβλήτων. Η αξιολογούμενη ρύθμιση 

κατηγοριοποιεί τις οφειλές ανάλογα με την προέλευσή τους 

και αποσαφηνίζει, κατά περίπτωση, τον αρμόδιο φορέα 

μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων και ανάληψης των 

υποχρεώσεων που είτε καταγράφονται στην έκθεση της 

αρμόδιας επιτροπής καταγραφής είτε προκύπτουν στο 

μέλλον ως αποτέλεσμα των εκκαθαρίσεων και των ελέγχων 

των ελεγκτικών μηχανισμών των ασφαλιστικών οργανισμών 

και του Δημοσίου, διευκρινίζει ειδικότερα τα θέματα αυτά ως 

προς την ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Εταιρεία 

Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

(Ε.Δ.Α.-Κ.Ι. Α.Ε.Ο.Τ.Α.) και διασφαλίζει το εργασιακό 

καθεστώς του προσωπικού της τελευταίας, καθώς και του 



Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) 

Νομού Ζακύνθου.   

35 Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της 

μη πρόβλεψης ειδικής ρύθμισης για τη λειτουργία των 

ΦΟΔΣΑ στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και επιχειρείται η 

επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων για τη συγκεκριμένη 

περιφέρεια με την ένταξη των δήμων Ανατολικής και Δυτικής 

Σάμου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ Α.Ε.» (ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.) και των 

δήμων Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου στην ανώνυμη εταιρεία 

με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ» (Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε), 

δηλαδή σε φορείς διαχείρισης με σύγχρονες δομές και 

επαρκές τεχνικό προσωπικό και με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιτακτικών 

αναγκών των τοπικών κοινωνιών.  

36 Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της 

μη πρόβλεψης ειδικής ρύθμισης για τη λειτουργία των 

ΦΟΔΣΑ στην περιφέρεια Κρήτης και επιχειρείται η επίλυση 

των προβλημάτων που έχουν ανακύψει στη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων για τη συγκεκριμένη περιφέρεια με τη 

λειτουργία των δύο ΦΟΔΣΑ, της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Τ.Α.)» (ΔΕ.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.) 

και του συνδέσμου με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) που 

διαθέτουν οργάνωση, στελέχωση σε προσωπικό και 

οικονομική επάρκεια. 

37 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προσδιορίζονται σαφέστερα 

οι αρμοδιότητες των ΦΟΔΣΑ και διαχωρίζονται από τις 

αντίστοιχες των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατά τη διαχείριση των 

αστικών στερεών αποβλήτων προς αποφυγή παρερμηνειών 

και αμφισβητήσεων. 

38 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προσδιορίζονται σαφέστερα 

οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατά τη διαχείριση των 

αστικών στερεών αποβλήτων προς αποφυγή παρερμηνειών 

και αμφισβητήσεων, όπως επίσης επικάλυψης αρμοδιοτήτων 

με τους ΦΟΔΣΑ και προστίθενται νέες αρμοδιότητες ως προς 

την επίτευξη των ποσοτικών στόχων προετοιμασίας για την 

επαναχρησιμοποίηση, καθώς και την υλοποίηση και 



λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης 

Υλικών με πληθυσμιακό κριτήριο των περιοχών που θα 

λειτουργήσουν (παρ. 1). Επιπλέον στην παρ. 2 προβλέπεται η 

δυνατότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού για την κατασκευή και τη 

λειτουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και τίθενται πληθυσμιακά 

κριτήρια στην υλοποίηση και λειτουργία των Σταθμών 

Μεταφόρτωσης Αποβλήτων και των Μονάδων Επεξεργάσιας 

Αποβλήτων.  

39 Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της 

απουσίας της υποχρέωσης των ΟΤΑ α΄ βαθμού να 

καταβάλλουν στους ΦΟΔΣΑ, στους οποίους μετέχουν ως 

μέλη, εκτός της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους και 

οποιοδήποτε ποσό πάσης φύσεως συμμετοχής. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο εξασφαλίζεται η είσπραξη εκτός της ετήσιας 

εισφοράς ή του τέλους και οποιουδήποτε άλλου ποσού που 

οφείλεται από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού λόγω της συμμετοχής 

τους στους ΦΟΔΣΑ (όπως η μετοχική μερίδα), γεγονός που 

συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ και κατά 

συνέπεια στην επίτευξη των σκοπών τους.  

40 Καθορίζεται σαφέστερα η διαδικασία μεταβίβασης της 

κυριότητας των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων από τους ΟΤΑ α’ βαθμού στους ΦΟΔΣΑ, πλην 

αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΟΤΑ α’ βαθμού 

και οι οποίες ρητά εξαιρούνται στην προτεινόμενη διάταξη. 

Επίσης, ρυθμίζεται το πλαίσιο για την παραχώρηση κατά 

χρήση των ανωτέρω εγκαταστάσεων από τους ΟΤΑ α΄ 

βαθμού στους ΦΟ.Δ.Σ.Α., η χρηματοδότηση των οποίων 

προήλθε από ίδιους πόρους και διασφαλίζεται η συνέχεια 

των ήδη λειτουργούντων, άνω του ενός, ΦΟΔΣΑ. Περαιτέρω, 

αντιμετωπίζεται το ζήτημα της υποχρεωτικής συγχώνευσης 

και περιέλευσης των περιουσιακών στοιχείων, σε ΦΟΔΣΑ που 

πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

ΠΕΣΔΑ, εκείνων των φορέων για τους οποίους, αν και έχει ήδη 

εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί της ένταξής τους στον 

ανωτέρω ΦΟΔΣΑ, μέχρι και σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η 

σχετική διαδικασία συγχώνευσης και περιέλευσης 

περιουσίας λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης του έργου της 

Επιτροπής Καταγραφής και των ΦΟΔΣΑ, που λειτουργούν 

κατ’ εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων του άρθρου 

226 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και για τις οποίες έχουν ήδη 

εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις. 



 

41 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, το Δημόσιο δύναται πλέον να 

ενισχύσει, κατά περίπτωση, τους ΦΟΔΣΑ ανεξαρτήτως 

νομικής μορφής, καθώς και τις δημοτικές επιχειρήσεις 

ύδρευσης και αποχέτευσης. 

42 Καταργείται η δυνατότητα πρότασης – εισήγησης του 

συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης για την 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί συζήτησης 

κατεπείγοντος θέματος το οποίο δεν εντάσσεται στην 

ημερήσια διάταξη και λήψης απόφασης επί αυτού πριν από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Η καταχρηστική εφαρμογή της εν λόγω 

δυνατότητας, καταστρατηγούσε τη πρόβλεψη λόγω της 

υποβολής παρελκυστικών αιτημάτων και της διατάραξης της 

εύρυθμης λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.   

43 Εισάγονται εξαιρέσεις για την επιχορήγηση ανώνυμων 

εταιρειών ΟΤΑ με σκοπό την ενίσχυση των ανωνύμων 

εταιρειών ΟΤΑ ως προς τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες 

και συγκεκριμένα, είναι επιτρεπτή κατ’ εξαίρεση, βάσει της 

αξιολογούμενης ρύθμισης η επιχορήγηση από ΟΤΑ των 

ανωνύμων εταιριών ΟΤΑ της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 

3463/2006 [Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Α’ 114)], στων 

οποίων το κεφάλαιο αυτοί συμμετέχουν κατά πλειοψηφία 

κατά την 30η.4.2022 και έχουν σκοπό τη λειτουργία και 

εκμετάλλευση χιονοδρομικών κέντρων και στις περιπτώσεις 

για τις οποίες υφίσταται ειδική νομοθετική ρύθμιση.  

44 Σκοπείται η διάθεση από τους δήμους, των εσόδων, που 

αντλούν από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), 

προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκτέλεση 

έργων, για την καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή 

απαλλοτριωμένων ακινήτων, αγορά ακινήτων αλλά και για 

την κάλυψη των κρίσιμων αναγκών τους, καθώς στην 

υφιστάμενη διατύπωση η κατανομή των εσόδων από το 

Τ.Α.Π. γίνεται με τρόπο ανισομερή και ανελαστικό, με 

αποτέλεσμα να παραμένουν αδιάθετα και αναξιοποίητα 

εισπραχθέντα από τους Ο.Τ.Α. ποσά. 

45 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται ότι η παράταση που 

δόθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) έως τις 

30.6.2022 για την υποβολή δηλώσεων ορθών στοιχείων για 

τον καθορισμό επιφάνειας και της χρήσης ακινήτου δημοτών 



με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν 

από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και με την 

υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που 

αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, σε είκοσι 

τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 

μέχρι την ημερομηνία δήλωσης με πρόστιμο 20 % επί του 

ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών 

μέτρων αυτού του διαστήματος καταλαμβάνει, για λόγους 

χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, και τις δηλώσεις με 

ορθά στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 

από 1ης.1.2022 έως και τις 23.3.2022, δηλαδή την 

προηγούμενη της ημερομηνίας δημοσίευσης του ν. 

4915/2022. 

46 

 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η πραγματική οικονομική 

εξυγίανση των Ο.Τ.Α., η βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους και κατ’ επέκταση η ευημερία 

των πολιτών, εξορθολογίζεται το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο 

αναδοχής οφειλών από τους Ο.Τ.Α. Στη ρύθμιση 

περιγράφονται τα είδη των οφειλών των επιχειρήσεων και οι 

μορφές αυτών που δύνανται να αναληφθούν από τους Ο.Τ.Α. 

με απαλοιφή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) κάθε 

μορφής πρόσθετων φόρων, τόκων, προστίμων και 

προσαυξήσεων, οι συνέπειες της λήψης της σχετικής 

απόφασης αναδοχής, η διαδικασία διαγραφής και 

βεβαίωσης αυτών και ο τρόπος εξόφλησης της κύριας 

οφειλής και του υπολειπόμενου ποσοστού τριάντα τοις εκατό 

(30%) των φόρων, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων που 

αναλαμβάνει ο ΟΤΑ. 

 

 

47 Ορίζεται ότι, για την απλοποίηση και επιτάχυνση της 

διαδικασίας λήψης και εφαρμογής της σχετικής απόφασης, 

μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και 

λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού 

Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση 

μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των 

αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους, εγκρίνονται από τον 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός δύο μηνών 

από την κοινοποίηση της απόφασης. Αν παρέλθει άπρακτη η 

ανωτέρω προθεσμία, η χορήγηση της εγκρίσεως τεκμαίρεται. 



48 Με τους ν. 2193/1994 (Α’ 32) και 2645/1998 (Α’ 234) έχουν 

αναγνωριστεί αντιστοίχως η γενοκτονία των Ελλήνων του 

Πόντου και της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Των εν 

λόγω, ωστόσο, γενοκτονιών προηγήθηκε η συστηματική 

εξόντωση των Ελλήνων της Θράκης, και ιδίως της Ανατολικής 

Ρωμυλίας, η οποία προετοίμασε τις πρακτικές και πολιτικές, 

που υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν κατά του ποντιακού 

και μικρασιατικού ελληνισμού. Ο συμβολισμός της 6ης 

Απριλίου είναι έντονος, καθώς το 1914, άρχισε την ημέρα 

αυτή η απηνής προσπάθεια εξαφάνισης του Ελληνισμού της 

Ανατολής, η οποία ολοκληρώθηκε το 1923. Για τον λόγο αυτό 

η καθιέρωση της 6ης Απριλίου ως ημέρας μνήμης του 

Θρακικού Ελληνισμού, συμβάλλει αφενός στη διαφύλαξη της 

ιστορικής μνήμης και αφετέρου στη διεθνοποίηση ενός 

ιστορικά επιβεβαιωμένου γεγονότος. 

49 Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα εκ των 

υστέρων συμπλήρωσης των στοιχείων ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σε 

ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφερόμενου, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτό δεν 

έχει καταστεί δυνατό για τεχνικούς λόγους κατά την έκδοση 

ληξιαρχικής πράξης γέννησης. 

50 Με την προτεινόμενη διάταξη  προστίθεται στα τηρούμενα 

στοιχεία δημοτολογίου ο αριθμός φορολογικού μητρώου 

(ΑΦΜ), ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση αυτού στα 

χορηγούμενα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, 

αλλά και για λόγους ταυτοποίησης και εκκαθάρισης 

εγγραφών στα αντίστοιχα μητρώα. 

51 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η κατάργηση του 

άρθρου 123 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) περί λύσης 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας 

ΟΤΑ ή αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 (Α’ 231) λόγω 

της ρύθμισης του ιδίου ζητήματος μέσω της προτεινόμενης 

ρύθμισης του άρθρου 50. 

52 Ορίζεται η έναρξη ισχύος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 



      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση χρόνου            

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
Χ        

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ        

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

         

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

          

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

        

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Μέρος Γ’: Το όφελος από τις ρυθμίσεις του παρόντος μέρους συνίσταται στη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου και τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας εκτός Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και στην 
επικαιροποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών.  

 

Μέρη Ε’ και ΣΤ’: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, η 
διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Ο.Τ.Α., η βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών. 

 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

          



ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ Υποδομή / 

εξοπλισμός 
          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

Χ         

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

         

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

         

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

         

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          



Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

         

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.  

 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 Δεν υφίστανται.  

 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 

- Παρ. 1 άρθρου 5 (συμμετοχή στην πολιτική ζωή της Χώρας) 

- Παρ. 1 άρθρου 29 (ίδρυση πολιτικών κομμάτων) 

- Παρ. 2 άρθρου 29 (κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων – αρχή της 

διαφάνειας) 

- Άρθρο 51 (εκλογικό δικαίωμα) 

- Παρ. 4 άρθρου 54 (άσκηση εκλογικού δικαιώματος από τους εκτός επικρατείας 

διαμένοντες) 

- Άρθρο 102 (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)  

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 

      

      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

- Άρθρο 9 (ιθαγένεια πολίτη Ε.Ε.) 

- Άρθρο 11 (ενίσχυση πολιτικών δικαιωμάτων πολιτών 
της Ε.Ε. – διατάξεις δημοκρατικών αρχών) 



του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

      

      

Κανονισμός 

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία 
πολιτών (L 65). 

 

- Κανονισμός (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 
2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
(L 130). 

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1799 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2019, για 
τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (L 274). 

 

      

      
Οδηγία 

 

      

 

      
Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      

      
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 

      Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

 

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 

  

30.  

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που 

προβλέπουν κατάργηση 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

  

 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 



 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

 

 

  

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος 
πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 

 

      

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 
 
 
 


