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Άρθρο μόνο

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών

συμψερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου Ι και στο άρθρο 19 του ν.

3213/2003 (Α 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμψερόντων,

αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 111.2022 έως και την 15110.2022 και

ετήσιες του έτους 2022 (χρήση 2021), υποβάλλονται μέχρι και την 15η12023
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών

«Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ΕΤΙΑ5 και άλλες διατάξεις του Υπουργείου

Εξωτερικών»

Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Δικαιοσύνης
Στοιχεία επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Λεωψ. Μεσογείων 96, Τ.Κ

11527, Αθήνα, Τηλ. 210 7709 660, θπιΙ:

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους Τομείς νομοιέτησης

στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

Ι Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

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

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροιίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

]
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

ΑΝΑΠΙΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Η αξισλογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της παράτασης της προθεσμίας

υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και Οικονομικών συμφερόντων,

κατόπιν σχετικών αιτημάτων ψορέων υπόχρεων προσώπων, που επικαλούνται

δυσχέρειες κατάτη συγκέντρωση συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται αντικειμενικές δυσχέρειες

συλλογής των αναγκαίων εγγράψων, προκειμένου οι υπόχρεοι υποβολής των

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμψερόντων να τηρήσουν

·___________ την προθεσμία της 3Οης.11.2022.

3. Ποιους ψορε[ς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Αψορά όλους τους κατά νόμο υπόχρεους σε υποβολή δηλώσεων περιουσιακής

κατάστασης και οικονομικών συμψερόντων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

ΝΑΙ Π Οχι Π
4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο Είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
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1) με αλλαγή προεδρικού Δεδομένου ότι το ζήτημα ρυθμίζεται ήδη με τυπικό

διατάγματος, νόμο, η εκ νέου ρύθμισή του με το ίδιο νομοθετικό

υπουργικής απόψασης εργαλείο είναι επιβεβλημένη.

ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

11) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη

πρακτικής ρύθμιση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αλλαγή

συμπεριλαμβανομένης διοικητική ς πρακτικής και δεν επιδέχονται νέας

της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.

ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ί) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη

περισσότερων ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση

ανθρώπινων και περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ Π

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ί) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Στόχος είναι να καταστεί εψικτή η συλλογή των αναγκαίων

εγγράψων, προκειμένου οι υπόχρεοι να τηρήσουν την
1) βραχυπρόθεομοι:

προθεσμια υποβολης των δηλωσεων περιουσιακης

κατάστασης και οικονομικών συμψερόντων.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποήιοίτων γβαθμιας εκπαίδευσης Που βρίσκουν

εργασία στον νομέα Των σπουδών τους εντός ό μηνών από την

έναρξη αναζήτησης

Αριθμός πιστοποιημένων Πανεπιστημιακών σχολών (150 κλπ(

Αριθμός σομμντοχώυ Πε ιτρογράμματα Έρεννας, Τεχνολογίας &

Καινννυμίας (διεθνή & εθνικά), ανά Παυνπιστημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών Που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό

τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάδμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) Που

συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / ΒΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλήιάβητωυ/σύνολο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων Που εμκαταλείπυυν το σχολείο Πριν την

ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α βάθμιας εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (ποσοστά

μαθητών στο σύνολο των μαθητώυ( Που Φοιτούν Πε

διαπολιτισμικά σχολεία

Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) —

Κατουσμή ανά περιιώρεια

Αριθμός σλοήμερων / ατισγευματινών σχολείων και αριθμός

μαθητώσ πον φοιτούν Πε αυτά

Μέσος όρος καθηγητών/ αύνολν μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών παν επωφελούνται από πρσγράμματα

ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος

Ααπάυη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμια, Β’θμια( εκπαίδευσης

. Πρόσψατα Εαιδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια θετια

στοιχεια στοχος (3ετία)

ΠραγματοποιηθείΠες ανασκαφές, κατά είδος Και αποτελέσματα,

και αριθμός ευρημάτων

Χρηματοθοτήσεις ανασκαψών, κατά Φορέα, Και ποσό Που

διατέθηκαν

Πιστώσεις για αυασκαψές, ποσ διατέθηκαν Πε Εψσρείες

Αρχαιοτήτων

Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών Και

ιστορικών οικισμών

Πραγματοποιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες

αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαψέροντος

δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία Και

αρχαιολογικούς χώρους, Και δαπάνες έργων Που βρίσκονται Πε

εξέλιξη

Ααοάυες έργων Που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά

κτίρια Και δαπάνες έργων Που βρίσκονται Πε εξέλιξη

Για την ενδεικτική ιταράθεση δεικτών αξιοτιοιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
και της ΕΛΣΤΑΤ



Αριθμός βιβλιοθηκώσ κατα νομική μορψή Και κίθσς

βιβλιοθήκης. ανάλομα μκ οο θέμα, κακό μκωρραήιικό

θιαρκριαμα

- Εϋνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν
Θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.

- Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:

, Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενσς
Ο)ΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

ατσιχεια στσχσς (3εκια)

Ακαθάριστο κμμώριο πραιόκ οκ αμοραίκς οιμκς )θισ.)

Ροθμός μκκαβολής ΑΕΠ οκ σοαθκρές τιμές

Ισοζύμιν τρκμοιιοώσ οοοολλαμώτ )% ΑΕΠ)

Ιοοζύμιο μκσικής κοβέρνηοης (χωρίς τις τρόοκζκς, ΑΕΠ)

λρέος μκνιεής κνβέροηοης (κακό Μάαστριχτ, ΑΕΠ)

Πρωτορκοές ολκόναομα )ως ΑΕΠ)

Εοαρμονιομένος Ακίκτης Τιμών Εαταοαλωτή

Πρόσφατα Επιδιωκόμενσς
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια θετια

ατσιχεια στσχσς (3ετια)

Φοχολομικό έοοθα ως ποοοοτό του ΑΕΠ

Αοαλομια αμκοης και εμμκοης ήιορνλομιας

Ποοά Παν κιοπρότ·τανται μκμοι οήμτμα αοό τον ήιόρα ή ταας

ήιόμονς ατονς οτταίαας αι(ινμννκ οι λιατό(κις ταν ναμοπχκθίοα.

Πανό παν ειστμάμθηκαν ατν ήινμαλτμικσιις κλέμμανς

Ποσοστό πμαξεων θιαικητικον τμασλιομνιμνυ ήταμαν

καιβολής προστίμων παν ακαρωθηκαν κν ιιμτι ς κν όλω απο να

θικαστήρια

.
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενσς

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξελιξη την τελευταια θετια
στσιχεια στσχσς (3ετια)

Αριθμός επτμκιρηοιακών, κλαθικών Και ομοιατπαμμελματικών

ονμβόσκων (και κ.μ.ο.σ.κ. εάν σννήήιθη το σνμκκεμιμένν έτσς) Και

αριθμός/ποσοστό κρμαζαμένων Παν καλύπτονται από ακτές.

Αριθμός/πνοοστό ο.α.κ. παν οννήήιθηοαν χωρίς πμοοιβνμή οκ

θιαμκοολόβηοη

Αριθμός/ποσοστό ο.σ.κ. ποο οννήήιθηοαν χωρίς τιροοιινρή οκ

θιαιτηοία

Μκσας χρόνος ολοκλήρωσης θιαθικαοίας μκοαλάβησης

Μέσνς χρόνος ολοκλήρωσης λιαθιεασίας θιαιτηοίας

Μέση θιαρνκια σ.σ.ε. )προβλκπόμενη στα σχετικό Κείμενα αλλά εαι

πχαμμαοική με την έννοια της παματασης μετά τη σομβατική τανς

λήξη)

Ώρες τμμαοίας ανά ημέρα, εβδομάδα και ανά κλάδο σικονσμίας

Αριθμός αμειβόμενων οπεχωριών (παν δηλώθηκαν) ανά

τχμαζόμενο Και κλάδο οικοναμίας

Αριθμός ατνχημότων ανά κλάδο οικονομίας και αριθμός/ποσοστό

ατνχημότων παν προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία

> Κοινωνική πολιτική:

Ζ



. Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας

Πνσοοτό μακροχρόνια ανέρρων

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας ρυναικών

Ποσοστό ανεργίας ανά ρεωρραψική περιφέρεια

Ποουυτό ανεργίας βάσει μορφωτικνό επιττέδον

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας! Δείκτης αμσιβών

(ανά βασικό Τομέα της οικονομίας πχ. μεταποίηση, κατασκενές

κ.λπ.)

Μερική σπασχυληση ως ποσοστό της ονυολικής απασχόλησης (στο

σύνολο του πληθυσμού καί ειδικότερα νια νέους)

Ποσοστό απασχολουμένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (στο

σύνολο του πληθυσμού και ειδικότερα μια νέους)

,
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος

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

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτνί

του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επσρρελματιες καί

έμπυροι, αγρότες) και ανά έτη συνολικής ασφάλισης και

αντίστοιχες δαπάνες

Υψυς ασφαλιστικών εισφυρών ανά ασφαλιστική ομάδα (μισθωτοί

του ιδιωτικνύ τομέα, δημόσιοι υσάλληλσι, επαγγελματίες και

έμποροι, αγρότες) και αντίστσιηα έσοδα σον ΕΟΚΑ

Ηλικία (πραγματική) συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα

και έτη συνολικής ασφάλισης

Μέσος χρόνος απυνομής σύνταξης

Ποσοστό σσσταξιοθοτικής δαπάνης επίτου ΑΕΠ

Πσσοστό πρνσψυρώυ σχετικά με την σπσννμή σύνταξης πσν

γίνονται εν μέρει ή εν όλω δεκτές

, Πρόσψατα Ετιιδιωκόμενος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξελιξη Την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο ψτώρειας

σε Κοινωνικό αποκλεισμό

Ποσυστό υλικής στέρησης σε Τέσσερα περισσότερα βασικά αγαθά

ή υπηρεσίες

Γίσσοστό νυικσκυριών στο σύνυλν του πληθυσμού που

αντιμετωπίζουν δυσκυλία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Πυσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη

Κρατική δαπάνη (συνολικά Και ανά επίδομα)

Αριθμός παιδιών νε υρψανυτρυψείσ

Αριθμός αστέρων (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 )μητράτητας,

δυσκολίες μάθησης ελα)



,

Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
ΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια ο·τοχος (3ετια)

Αριθμός εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά εινς

Ποσοστά ναιδικής θεπσιμνεηναε

Σννελικές θννάνες νρείας κατν νειήνλπ

δννάνες φανμάκων κατά κεψαλή

Αριθμός ιατρών ανά 1000 νατνίεονς

Αριθμός νννοεννειακώε κλινών ανά 1001 κατνικννς

Μέση διάρκεια ενείμνννας νννηλεας

Ειλικες νννηλεντικές νοημενίες- εαωτερκν: ααμενειε ανόλυτνς

αρι%ός και ανά λιαθέσινν τρεβατι(, μεσς παναμανη, νιεοίθαλήιη

εΣωνερικων ανδενων (εξωτερικά ιατρεία κα ενείρνντα οεριντατικσ(

Αριθρός ασθενών σον νεριρένννν μια 1 μηνες να εξννηρεεηθνόν

(μια μη εαειμννσα νννηλεία, ή μια ρννομερή περίθαλψη ή ηια την

πρώτη εξόναοη(

Αριθμός ννσηλειών ανά 10μμ κατνίκννς

Αριθμός κλιννιν ανν ννοηλενεική νπηρεπία

,
Πρόσφατα Εττιόιωκόμενος

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξελιξη την τελευταια θετια
στοιχεια σταχσς (3ετια)

Ποσοστό αηασχόλησης ανά ψόλο

ννν νεμιιξιεμτιει

ιινό ιιλικιιι· ι νινλα

Ποσοστό ανεομίας ανα οόλν

αντι πεμιψέρεια

ανα ελιιλε ννννννίας

ανα ι’λμ’νεε νναδα

Ποσοστό αντσαπασναλνόμενωο ανα ψύλο

Ποσοστό εμμσδντών ανά ψόλα

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά ήιόλο

Ποσοστό μελών Κσινσβονλίνν, περιφερειακών και λημντιεών

ονμβννλίων ανά ψόλν

.
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος

ΜΕτΑΝΑιτΕγ·τικΗ-ΠρΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξελιξη την τελευταια Βετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αιτήματα ααόλοο — Ποσοστό αποθοχής — Μέσος χμόννς έκθσαης

απσιΙιάαεων

Μεεονοστεντικές μσός ανά πόλη ειαόλνν/χώμο πμοελενοης/

ηλικιακη σμάλα/ι4ιόλα

Αριθμός ανελάαεων ανά χώμα ορσέλενσης των

απελοανομένων/αιτια απέλσσης

Μονάδεε ψιλνξενίας μεταναστών (σχέση δνννμικότητας και

πμαμοτικού αοιθμοό σιλσξενσνμένων(

Πεοιατατικά και είδος ααραβατιεότητας ανά μονάδα Φιλοξενίας

Πμσφανώς, στο πεδίν αατό εΟα νπάμχσνε ναι σεοιχεία σον αφνμοόε εσνς οΙλσόααννς ανν αμσέμχννεοι από άλλονς δείκτες

(απασχόληση, εκπαίδενση, πσμαθαειεόεηεα κ.λπ.)
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Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:

. Πρόσφατα Ετιιόιωκόμενος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια οτοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπσλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μανίμων/ιλαχ β) ιδοχ και ρ) μετακλητών

υπαλλήλων

Απαλομία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, μενιεή λιεόθυνυη

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕθΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με επωσερική δικτόωση βοτευσοτ)

Αναλομία Η/η ανά θέση κρρασίας

Αριθμός ιστοσελίλωυ δημόσιων σπηρεσιώυ και ήιορέωυ/ σόυυλσ

δημοσίων υπηρεσιών Και Φορέων

Αριθμός Κέντρων πληροψόρησης πολιτών, σε κεντρικό,

σεμιήιερειακό, νομαρχιακό Και τοπικό επίπεδο καθώς Και σε

επίπεδο υσμικών προσώπων, σρραυιαρών εδπ

Αριθμός ατόμων ποο εξυπηρετοόνται από τις δημόσιες υπηρεσίες

ανά έτος και αυά υπηρεσία

Κόστος προσωπικού (λαπάυες μισθολοσίας και πρόσθετες δαπάνες

ως ποσοστό επί της συπολικής δαπάνης αυά υπουρρείο)

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προοωπικσό: δαπάνες μονάδων

προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάυης ανά υπουρρείο

, Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια ατοχος (3ετια)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράοτες αδικημάτων και αναλομία ανά

θχΣ.ορμ κατοίκους

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηηυρίες και Κατα ρεωρραψική

περιοχή

Αιαπραχθέυνα αδικήματα και θεωρούμεοσι ως δράοτες αυτών κατά

εθυικότηνα, φύλο και τάξεις ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποιυωυ

συμπεριήιορώυ που προκαλούν οο κοιυό αίσθημα (ανθρωποκοουίες,

ληστείες, κλοπές — διαρρήξεις)

Αδικήματα που αφορούν στηκ παράυορη είποδο και παραμουή στη

χώρα

Συχνότητα εμκλημάτωυ ανά τόπο εμυλήματος

Ποσοστό ερκληματικώυ περιπτώσεων που εξιιάστηκαο στο

σύνολο Των εμκλημάτωυ

Σύνολο ερμαζομέπων στη δημόαια ασφάλεια

Αριθμάς κατοίκων ανά αστυυομικό, ανά αστυυομικό τμήμα και από

περιοχή αστυνόμευσης

Αναλυρία αστυνομικών αυά ΣΟΟΣ κατοίκους — αυαλορία κατοίκων

ποά αστυυομικό Τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης

Κατά εεήιαλή καθαρές δαπάνες ρια ασταπομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων μια την αντιμετώπιση της παραβακικής

συμπεριφοράς ανά τομείς (οχ. ερκλήματα βίας, οικουσμικά

εμκλήματα, καρεωτικά, τροραία, κλοπές, προμοκρστία)

· Πρόοψατα Ειπιδιωκόμενος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια οτοχος (3ετια)

Αριθμός ειοερχόμευωυ αστικώυ, ερρατικών και εμπορικών

διαφορών

Αριθμός ειοερχόμευωπ διοικητικών περιστώοεωο

Σκυολικός ηρόοος που απαιτείται μια πηπ επίλυση αστικών,

εμπορικών, ερρατικώσ, θιοικητικώυ και άλλων υποθέσεωκ

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικώυ αποάσεωπ (Ειρηυοδικεία,

Πρωτοδικεία, Εήιετεία, Αρειος Πάρος/Συμβούλιο Επικρατείας>

Μέσος όρος των υποθέπεων ανά δικαστή (ποιπικά, πολιτικά και

διοικητικά δικαστήχια)

Ποσοστό θικαστικώυ αποήεάακωο οσο ακορώοονται μετά από

έιτεπη ή αυαίρεοη

Αριθμός οποθέαεωυ ποο επιλόονται με το σύστημα Του

εξωθικαστικοό ουμβιβααμοό

Αξιοποίηση κοαλλακτικών μεθόδων επώυπης διαφορών, πχ,

θιαμεοολάβηοη
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Στηριξη ιων ατομων Που χρήζουν Προστασίας αλλα δεν διαθέτουν

Πόρους (νομικη ιτρυστασία)

Αναλσρίευ πρυσωπιιιού ψύλαξης (ήιυλάκων) ανά κρατσύμενο

- Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηρέότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δείκτης τιαγιιοομιας ανταγωνιστικότητας

Εοενδύσνις ως ΑΕΠ

Άμεσες ξένες εοενδόοεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων Που ανοίγουν ανά κλάδο και περιΦέρεια Και

αντίστοιχος αριθμός ασασχολουμένων οκ αννες

Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλαλο και ττεριήιέρεια Και

αντίστσιχος αριθμός ασασχολουμένων Πε αυτές

ΔιοικητιΚό Κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα

στοιχεία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ — ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μονάδες - Ετησιες εκπσμσες αερίων ατμσσψαιρικης ρύπανσης κατά

εεήιαλή

Ποσοστό του οληδυσμυν που κξιιοηρετείται από βιολορικούς

καθαρισμσύς

Ποσοστό των οκτών Που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση ακ

σχέση μετο συνυλν των δννιιμενων να ρνηοιιινιιοιηδσύν ακτών

Αοιθμός ελέγχων καταλληλστητας δικτυσν ύδονυσης Κατ έτος

Ποσοστό οικισκων & βιομηχανικων απνροιιιμιιτιιν Που διασέδηκαν

οκ άλλες χρησεις (πδ. σνσκνκλωσι. παραγωγη ενέργειας,

λιπασματυσοίηση)

Ποσοστό διατιδέμενων απογριμματων σε ΧΥΤΑ

Ποσυστύ δασικών νκτασεων Που καταστρά4ιηκαν απο Πυρκαγιά /
σύνολο δασικών εκτάσεων

Πσσνστύ αναδασωθεισώσ με ψυσικύ ή τεχοητύ τρόπο) εκτάσεων

/σύνσλο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές

Ποσοστό προστατνυύμενων περιοχών οκ σχέση με την συνολική

ένταση της χώρας

Ποσοστό τον προϋπολογισμού που διατίθκεαι νια δέμασα

Προστασίας περιβάλλοντος

Κατανάλωση ευερρειας Κατά κεψαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας από αναυεώσιμκς Πηγές ενέργειας κατά

κεφαλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

στοιχεία στόχος (3ετία)

1’Ι

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικορράήιων

Ποσοστό διεκπεραισυμενων Κατ έτος υποθέσεων έναντι εκκρκμώυ

σε ετήσια Και συνολική βάση εκκρεμστήτων)

Ποσοστό Ποινικών υποθέσεων, οκ κτήσια βάση, για τις οποίες

επιβλήδηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα

Μέσο Κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατσύμενσ

Ετιιδιωκόμενος

στόχος (3ετία)

Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα

στοιχεία

Επιδιωιιόμενος

στόχος (3ετία)



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολσγούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άρι3ρο Στόχος

Μόνο Η αξιολογούμενη ρύθμιση, ενόψει της επικε[μενης εκπνοής της
προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
και οικονομικών συμψερόντων, καθώς και των αντικειμενικών
δυσχερειών κατά τη συγκέντρωση των συνυποβαλλομένων
δικαιολογητικών, έχει στόχο να καταστήσει εψικτή τη συλλογή των
προαναψερθέντων εγγράψων από τους υπόχρεους.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Έκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Άλλο

Βελτίωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δοπανών

Εξοικονόμηση χρόνου

Μεναλύτερη

αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλο

ι’2



Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

19. Κόστος αξιολοούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ Ν ΗΣΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ
ΓΙροολήψεις /

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
κινητικοτητο

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ Άλλο

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και

λειτουρίο

διαχείρισης

Διαχείριση

ΓΙΑ ΤΗ αλλοών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & την εκτέλεση

ΑΠΟΔΟΣΗ Κόστος
ΤΗΣ συμμετοχής

ΡΥΘΜΙΣΗΣ γη νέο

ρ ύ Θ μιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση:

Αποτυπώνεται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιοτηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ



Αναγνώριση /
εντοιτισμός

κινδύνου

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιοτάθμισης

κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

___________ ______________ ______________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική

εψαρμογή

Ανάδειξη καλών

πρακτικών Κατά

την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής

αξιολόγηση

διαδικασιών

διαχείρισης

κινδύνων

Άλλα

Σχολιασμός / τιοιοτική ατιοτίμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι στην αξιολογούμενη ρύθμιση.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών

(ηλεκτρονική επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της

γνωμοδότησης και τη ς αξιολογού μενης ρύθμιση ς.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

4ί/



24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25, Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλ αμόανομέ νου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία
,

Απόψαση
Π

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Π των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Π Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

‘ και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία_&_όασικό_περιεχόμενο_απόφασης

Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο

Π (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογ[α

(,5



Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

31.

Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.

Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύι9μισης Υφιστάμενες διατάξεις

Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης

ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / Φορέων

Συναρμόδια Υπουργεία—

Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς
Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Οικονομικών



Αθήνα, 25.112022
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Αριθμ. 286 / 18 / 2022

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών
«Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας ΕΤΙΑ και άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Εξωτερικών».

Α. Με την υπόψη τροπολογία, εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα:

Παρατείνεται, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, η Προθεσμία για την
υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών
συμφερόντων [αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου εντός του έτους 2022
και ετήσιων του ιδίου έτους (χρήση 2021)], κατ’ εξαίρεση των κείμενων
διατάξεων (ν.3213/2003).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
επιπτώσεις επί του Κρατικού προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΓΙΑ Α1ΜΑί3Ό
25.112022 17:10

Ιουλία Γ. Αρμάγου

ΥΛ1Κ_πύΟε_έσ7ε_ΝΗ


