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με τίτλο
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Άρθρο Ι

Ρυθμίσεις για την Προεδρία της Κυβέρνησης — Τροποποίηση παρ. ό άρθρου 21 και παρ. 3

άρθρου 23 ν. 4622/2019

1. Η παρ. ότου άρθρου 21 του ν. 4ό22/2019 (Α’ 133), περί της δυνατότητας υπαγωγής μίας

ή περισσότερων οργανικών μονάδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης σε Υπουργό

Επικρατείας ή Υψυπουργό στον Πρωθυπουργό με απόψαση του Πρωθυπουργού,

τροποποιείται ως προς το πεδίο εψαρμογής της, και διαμορψώνεται ως εξής:

«ό. Μία ή περισσότερες οργανικές μονάδες της Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορούν να

υπάγονται σε Υπουργό Επικρατείας ή Υψυπουργό στον Πρωθυπουργό με απόψασή του, που

δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4ό22/2θ19, περί της δυνατότητας προσθήκης ή κατάργησης

Γραψείων στους Τομείς της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού με απόψαση του

Πρωθυπουργού, τροποποιείται ως προς το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, και

διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Με απόψαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εψημερίδατης Κυβερνήσεως,

δύναται να προστίθενται ή να καταργούνται Γραψεία ή Τμήματα στους Τομείς (α), (β) και (γ),

να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους ή το σύνολο ή μέρος των Τομέων αυτών να

υπάγεται απευθείας στον ίδιο ή σε Υπουργούς Επικρατείας ή σε Υψυπουργούς στον

Πρωθυπουργό, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός θέσεων των μετακλητών

υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως αυτός προβλέπεται στην παράγραψο Ι του

άρθρου 29 του παρόντος.)).

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις για ταν Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους —

Τροποποίηση περ. ζ) πρώτου εδαψίου άρθρου 276 ν. 4512/2018 Εψαρμογή παρ. 5

άρθρου 278 ν. 45 12/2018

1. Η περ. ζ) του πρώτου εδαψίου του άρθρου 276 του ν. 4512/2θ18 (Α’ 5), περί των μελών

της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), τροποποιείται, ώστε οι

Ιατρικοί Σύλλογοι, που αριθμούν άνω των τριών χιλιάδων (3.θΟθ) μελών, να εκλέγουν έναν

(1) επί πλέον εκπρόσωπο για κάθε διακόσια (200), και όχι για κάθε χίλια (1.000), πέραν των

τριών χιλιάδων (3.000), μέλη, και το άρθρο 276 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 276



Γενική Συνέλευση — Μέλη

Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. αποτελείται από εκπροσώπους που εκλέγονται από τις Γενικές

Συνελεύσεις των Ιατρικών Συλλόγων, με βάση τον αριθμό των μελών τους κατά την ακόλουθη

αναλογία:

α) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι πενήντα (50) μέλη, εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο.

β) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι διακόσια (200) μέλη, εκλέγουν δύο (2) εκιτροσώττους.

γ) Σύλλογοιπου αριθμούν μέχρι πεντακόσια (500) μέλη, εκλέγουν τέσσερις (4) εκπροσώπους.

5) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι χίλια (1.000) μέλη, εκλέγουν έξι (6) εκπροσώπους.

ε) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) μέλη, εκλέγουν δέκα (10)

εκπροσώπους.

στ) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) μέλη, εκλέγουν δεκαπέντε (15)

εκπροσώπους.

ζ) Σύλλογοι που αριθμούν άνω των τριών χιλιάδων (3.000) μελών, εκλέγουν έναν (1) επί

πλέον εκπρόσωπο για κάθε διακόσια (200) πέραν των τριών χιλιάδων (3.000), μέλη.

Στις γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχουν επίσης και οι

πρόεδροι όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές Τους, μετά

ψ ή ψο υ . ».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 278 του ν. 4512/2018, Περί των συνεδριάσεων της Γενικής

Συνέλευσης του Π.ΙΣ., εψαρμόζεται αναλόγως και για τις Γενικές Συνελεύσεις των κατά

τόπους Ιατρικών Συλλόγων.

2.
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

με τίτλο

«Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα»

Επισπεύδον Υπουργείο:
Υπουργός Επικρατείας — Υπουργός Υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναστασία Υψαντή, Διευθύντρια στο ιδιαίτερο Γραψείο του Υπουργού Επικρατείας, Τ: 210 33 85
283, Ε: γΡ@ρίρΓΊπππΙ5αΓ.8Γ
Κωνσταντίνα Παπακώστα, Συνεργάτης στο Ιδιαίτερο Γραψείο του Υπουργού Υγείας, Τ: 2132161510,
Ε: πιΊπ5Γ@ΓποΙ.8ον.8Γ

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοιέτησης
στους οποίου ς αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύϋμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

_______

(Χ)

__________

Ν3655513-31155Τ533

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ’

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ’

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ’

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νσμσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομσθέτησης 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 Αγρστικής Ανάπτυξης & Τραψίμων Και
Υπουργείου Τουρισμού.

Χ



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι

Ως προς την παρ. 1: Στο άρθρο 21 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) προβλέπεται η σύσταση

και βασική διάρθρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία συνιστά μια

αυτοτελή και επιτελική δημόσια υπηρεσία. Η Προεδρία της Κυβέρνησης αποτελείται

από Γενικές Γραμματείες, οι οποίες αποτελούν οργανικές μονάδες Που μπορούν,

σύμψωνα με την παρ. ότου ιδίου άρθρου, να υπαχθούν σε Υπουργό Επικρατείας ή
Υψυπουργό στον Πρωθυπουργό. Με την προτεινομένη ρύθμιση καταργείται η

προβλεπόμενη εξαίρεση που μέχρι τώρα, σε αντίθεση με τις λοιπές Γενικές

Γραμματείες, απέκλειε την υπαγωγή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού

σε Υπουργό Επικρατείας ή Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό.

Ως προς την παρ. 2: Η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, η αποστολή της

οποίας εξειδικεύεται στο άρθρο 23 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), συνεπικουρεί τον

Πρωθυπουργό στην εκπλήρωση των ιδιαίτερα αυξημένων και απαιτητικών

καθηκόντων του, που απορρέουν από την πρωτεύουσα θέση του εντός της

Κυβέρνησης. Η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, προκείμενου να εκπληρώσει

τους σκοπούς της, διαρθρώνεται σε τρεις τομείς που αψορούν αντιστοίχως στην
υποστήριξη του Πρωθυπουργού, την επιστημονική του υποστήριξη, καθώς και τη

διοικητική και οικονομική υποστήριξη του συνόλου των υπηρεσιών της Προεδρίας

της Κυβέρνησης. Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται το περιεχόμενο της

εξουσιοδότησης του Πρωθυπουργού, προκειμένου να είναι δυνατή η προσθήκη ή
κατάργηση γραψείων η τμημάτων στο σύνολο των ανωτέρω τομέων, καθώς και η

ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων απευθείας, συνολικά ή εν μέρει, στον ίδιο ή
σε Υπουργούς Επικρατείας ή σε Υψυπουργούς στον Πρωθυπουργό.

Άρθρο 2

Η αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. 1, με την οποία τροποποιείται η περ. ζ) του

πρώτου εδαψίου του άρθρου 276 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), Περί των μελών της

Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), αντιμετωπίζει το

ζήτημα της εκπροσώπησης των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, που αριθμούν άνω

των τριών χιλιάδων (3.000) μελών, στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ.. Η

αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. 2, με την οποία προβλέπεται ότι η παρ. 5 του

άρθρου 278 του ν. 4512/2018, περί των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του

Π.Ι.Σ., εψαρμόζεται αναλόγως και για τις Γενικές Συνελεύσεις των Ιατρικών

Συλλόγων της χώρας, αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανάγκης εκσυγχρονισμού της

__________

διαδικασίας λήψης αποψάσεών τους με χρήση των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι



Η αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. Ι κρίνεται αναγκαία καθώς δεν Θεωρείται
αναγκαία η ειδική ρύθμιση που αποκλείειτη Γενική Γραμματείατου Πρωθυπουργού
από τη δυνατότητα υπαγωγής των Γενικών Γραμματειών της Προεδρίας της
Κυβέρνησης σε Υπουργό Επικρατείας ή Υψυπουργό στον Πρωθυπουργό.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. 2 κρίνεται αναγκαία καθώς, η συμπερίληψη και
του τομέα (γ), ήτοι της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της
Προεδρίας της Κυβέρνησης, στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3, καΘώς και η
δυνατότητα υπαγωγής, συνολικώς ή μερικώς, και των τριών πλέον τομέων της
Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, στις αρμοδιότητες του Πρωθυπουργού,
Υπουργού Επικρατείας ή Υψυπουργού στον Πρωθυπουργό είναι δυνατόν να
συμβάλλει στη αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού της Γενικής Γραμματείας
του Πρωθυπουργού.

Άρθρο 2

Η αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. Ι κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί
περισσότερο δίκαιη η εκπροσώπηση των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας στη Γενική
Συνέλευση του Π.Ι.Σ., κατά τρόπο ώστε οι αποψάσεις του Π.Ι.Σ. να αποτελούν
αληθινά δημοκρατική έκψραση της βούλησης του Ιατρικού Σώματος. Η
αξιολογούμενη ρύθμιση της παρ. 2 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
εκσυγχρονιοτεί ο τρόπος λήψης αποψάσεων κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των κατά
τόπους Ιατρικών Συλλόγων της χώρας και να τους δοθεί η δυνατότητα να λαμβάνουν
αποψάσεις και με ηλεκτρονική ψηψοψορία ή με επιστολική ψήψο, οτην οποία
μπορούν να μετέχουν και να ψηψίσουν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, εψόσον
κριθεί απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο Ι

Αψορά στον Πρωθυπουργό, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, οτη Γενική Γραμματεία
του Πρωθυπουργού και εμμέσως στους Υπουργούς Επικρατείας ή στους
Υψυπουργούς στον Πρωθυπουργό.

Άρθρο 2

Αψορά στον Π.Ι.Σ. και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, καθώς και
στο σύνολο του Ιατρικού Σώματος.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

ΝΑΙ ί ΟΧΙ
4.

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

Άρθρο Ι

Παρ. ό άρθρου 21 και παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4622/2019 (Ν 133).



Άρθρο 2

__________ Άρθρο_276_και_παρ._5_άρθρου_278_ν._4512/2018_(Α’_5).

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

Απαιτείται ψήψιση τυπικού νόμου. Το ισχύον
) με αλλαγή προεδρικού

νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική
διατάγματος,

διάταξη για την έκδοση προεδρικού διατάγματος,
υπουργικής απόψασης

υπουργικης απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με
ή άλλης κανονιστικής

αντικειμενο που εμπιπτει στα ρυθμιζόμενα με τις
πράξης;

προτεινομενες διατάξεις.

ί) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες

πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή

συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της

της δυνατότητας νέας δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της

ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας.

προσέγγισης της

υψιστάμενης

νομοθεσίας;

ΙΙΙ) 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 11 ΟΧΙ Π

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) 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

Π ίΛ 1 ιι
Ι!1 1111

__

Ί

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 2

Η εξασψάλιση της δίκαιης εκπροσώπησης των
ιατρών στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (παρ.
1).

1) βραχυπρόθεσμοι: Ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λήψης
αποψάσεων κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των
κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων της χώρας με
χρήση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας

______________________________

(παρ. 2).

Άρθρο Ι

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της
αιτοδοτικότητας του κυβερνητικού έργου

Άρθρο 2

Η αντιμετώπιση του συνόλου των ιατρών της

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι: χώρας ως ενός ενιαίου εκλογικού σώματος,
εκπροσωπούμενου δίκαια στο κεντρικό τους
όργανο (Π.Ι.Σ.) και δυνάμενου με τον τρόπο
αυτό να διασψαλίσει τα επαγγελματικά του
δικαιώματα και συμψέροντα (παρ. 1).

Η διευκόλυνση της ευρύτερης δυνατής
συμμετοχής των ιατρών — μελών των κατά
τόπους ιατρικούς συλλόγων στη λήψη των



διαψόρων αποψάσεων των τελευταίων, έτσι
ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στην

πραγματική βούληση των μελών τους (παρ. 2).

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεση, εξηγήστε:

1) Εάν είναι έμμεση, εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

· άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π Οχι Π

Αναψέρατε ποια είναι αυτά τα
συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρρο Στόχος

Άρθρο Ι Ως προς την παρ. 1: Στο άρθρο 21 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)

προβλέπεται η σύσταση και βασική διάρθρωση της Προεδρίας

της Κυβέρνησης, η οποία συνιστά μια αυτοτελή και επιτελική

δημόσια υπηρεσία. Η Προεδρία της Κυβέρνησης αποτελείται

01.



από Γενικές Γραμματείες, σι οποίες μπορούν, σύμφωνα με την
παρ. 6, να υπαχθούν σε Υπουργό Επικρατείας ή Υψυπουργό
στον Πρωθυπουργό. Με την προτεινομένη ρύθμιση
καταργείται η εξαίρεση της μη δυνατότητας υπαγωγής της
Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού σε Υπουργού
Επικρατείας ή Υψυπουργό, δεδομένου ότι δεν Θεωρείται
αναγκαία η ως άνω διαψοροποίηση.

Ως προς την παρ. 2: Η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού,
η αποστολή της οποίας εξειδικεύεται στο άρθρο 23 του ν.
4622/2019, συνεπικουρεί τον Πρωθυπουργό στην εκπλήρωση
των ιδιαίτερα αυξημένων και απαιτητικών καθηκόντων του,
που απορρέουν από την πρωτεύουσα Θέση του εντός της
Κυβέρνησης. Η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού,
προκείμενου να εκπληρώσει τους σκοπούς της, διαρθρώνεται
σε τρεις Τομείς που αψορούν αντιστοίχως στην υποστήριξη του
Πρωθυπουργού, την επιστημονική του υποστήριξη, καθώς και
τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη της Προεδρίας της
Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της
εξουσιοδότησης του Πρωθυπουργού διευρύνεται,
προκειμένου η δυνατότητα ανάθεσης των σχετικών
αρμοδιοτήτων απευθείας στον ίδιο ή σε Υπουργούς
Επικρατείας ή σε Υψυπουργούς στον Πρωθυπουργό να
καταλαμβάνει και τον τρίτο από τους ανωτέρω τομείς, όπως
επίσης το σύνολο ή μέρος των σχετικών αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 2 Ως προς την παρ. 1: Επιδιώκεται η Ενίσχυση της εκπροσώπησης
των ιατρώντης χώρας στον Π.Ι.Σ., ο οποίος, ως δευτεροβάθμιο
όργανο με μέλη τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγσυς, Θα
πρέπει με τις αποψάσεις του να εκψράζειτην αληθινή βούληση
του συνόλου των ιατρών της χώρας, οι οποίοι αντιμετωπίζονται
ως ενιαίο εκλογικό σώμα, μετην εξής τροποποίηση: Οι Ιατρικοί
Σύλλογοι που αριθμούν άνω των τριών χιλιάδων (3.000) μελών,
εκλέγουν έναν (1) επιπλέον εκπρόσωπο για κάθε διακόσια
(200) πέραν των τριών χιλιάδων (3.000), μέλη. Με τον τρόπο
αυτό, η εκπροσώπηση των μεγαλύτερων σε αριθμό μελών
Ιατρικών Συλλόγων Θα είναι δίκαιη και δημοκρατική,
διατηρούμενων παράλληλα των δικαιωμάτων των μικρότερων
Ιατρικών Συλλόγων.

Ως προς την παρ. 2: Επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός των
Ιατρικών Συλλόγων, ώστε να μπορούν, με απόψαση του
Διοικητικού τους Συμβουλίου, να συγκαλούν Γενικές
Συνελεύσεις και να λαμβάνουν αποψάσεις με τα σύγχρονα

__________________

μέσα της τεχνολογίας (ηλεκτρονική ψηψοψορία).

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης



Αύξηση εσόδων

Μείωσιί δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αττοδοτικότιτα /

αποτελεσματικότιτα

Άλλο

Λυξι μένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Β ελτ ιω μ έν ι
διαχείρισι κινδύνων

Άρθρο 2

Η αξισλσγούμενη ρύθμιση εξυπηρετεί τις βασικές αρχές της δημοκρατίας και της ισότητας στον τρόπο
οργάνωσης και συνδικαλισμού του επαγγελματικού κλάδου των ιατρών.

19. Κόπο ενης ρύθμισηςς αξιολσγούμ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΑΙ·ΟΡΑ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΦΥΣΙΚΟ

Ι ΚΟΣΤΟΣ
ΓΙΑΤΗΝ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ

Σχεδιασμός!

ΟΜΛΔΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
προετοιμασία

ΓΙΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Λ ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜ ΛΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜ ΕΣΑ

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπη μεσιών

Δ’ικαιιί μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜ ΕΣΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο Ι

Η αξιολογούμενη ρύθμιση δύναται να συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της

αποδστικότητας του κυβερνητικού έργου.



ΤΗΣ
ΡΥΟΜΙΣΗΣ Υποδομη /

εξοπλισμος

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενη μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
& ΑΠΟΔΟΣΗ Κόστος

ΤΗΣ συμμετοχής
ΡΥΘΜΙΣΗΣ στη νέα

ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Βλ. συνημμένη ‘Εκθεση του Γενικού Λογιοτηρίου του Κράτους.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΊ,
ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΦΥΣΙΚΟ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συ νεπε ιών
κινδύνων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στους στόχους

___________ _______________ ____________ _____________ __________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
ΚΙΝΔΥΝΟΙ αποτροπής /
ΡΥΘΜΙΣΗΣ αντιστάθμισης

κινδύνων

‘Αλλο

ΜΕΙΩΣΗ Πιλοτική
ΚΙΝΔΥΝΩΝ εφαρμογή

12.



Ανάδειξη
καλών

πρακτικών
κατά την

υλοποίηση Της
ρύθμισης

Συνεχή ς
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αττοτίμηση:

ΊΔεν εντοιτίζονται κίνδυνοι από την εψαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

εττισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο Ι

Άρθρο 82 του Συντάγματος.

Άρθρο 2

Άρθρα 5, 12 και 25 του Συντάγματος.

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
Π



Οδηγία
Π

Απόψαση
Π

26. Συναιείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Π των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Π Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναιής 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

ιι (αναφέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π



Άλλα Ευρωπαϊκά
διεθνή δικαστήρια ή

Ι διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης

Άρθρο Ι

Ρυθμίσεις για την Προεδρία της Κυβέρνησης —

Τροποποίηση παρ. ό άρθρου 21 και παρ. 3

άρθρου 23 ν. 4622/2019

1. Η Παρ. ό του άρθρου 21 του ν. 4622/2019 (Ν

133), περί της δυνατότητας υπαγωγής μίας ή
περισοότερων οργανικών μονάδων της Προεδρίας

της Κυβέρνησης σε Υπουργό Επικρατείας ή
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό με απόφαση του

Πρωθυπουργού, τροποποιείται ως προς το Πεδίο

εφαρμογής της, και διαμορψώνεται ως εξής:

«6. Μία ή περισσότερες οργανικές μονάδες της

Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορούν να υπάγονται

σε Υπουργό Επικρατείας ή Υφυπουργό στον

Πρωθυπουργό με απόψασή του, που δημοοιεύεται

οτην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4622/2019, Περί

της δυνατότητας προσθήκης ή κατάργησης

Γραφείων στους Τομείς της Γενικής Γραμματείας

Πρωθυπουργού με απόφαση του Πρωθυπουργού,

τροποποιείται ως προς το περιεχόμενο της

εξουσιοδότηοης, και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

δύναται να προστίθενται ή να καταργούνται

Γραφεία ή Τμήματα στους Τομείς (α), (β) και (γ), να

ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους ή το

σύνολο ή μέρος των Τομέων αυτών να υπάγεται

απευθείας στον ίδιο ή σε Υπουργούς Επικρατείας ή

σε Υφυπουργούς στον Πρωθυπουργό, χωρίς να

Υφιστάμενες διατάξεις

Παρ. 6 άρθρου 21 ν. 4622/2019

«6. Με εξαίρεση τη Γενική Γραμματεία του

Πρωθυπουργού, μία ή περισσότερες

οργανικές μονάδες της Προεδρίας της

Κυβέρνησης μπορούν να υπάγονται σε

Υπουργό Επικρατείας ή Υφυπουργό στον

Πρωθυπουργό με απόφασή του, που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, »

Παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4622/20 19

«3. Με απόψαση του Πρωθυπουργού, που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, δύναται να προστίθενται ή
να καταργούνται Γραφεία στους Τομείς (α)

και (β), να ανακαθορίζονται οι

αρμοδιότητές τους ή να υπάγονται

απευθείας στον ίδιο ή σε Υπουργούς

Επικρατείας ή σε Υφυπουργούς στον



μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός θέσεων των

μετακλητών υπαλλήλων της Προεδρίας της

Κυβέρνησης, όπως αυτός προβλέπεται στην

παράγραψο Ι του άρθρου 29 του παρόντος.».

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο —

Τροποποίηση περ. ζ) πρώτου εδαψίου άρθρου

276 ν. 4512/2018 - Εφαρμογή παρ. 5 άρθρου 278

ν. 4512/2018

1. Η περ. ζ) του πρώτου εδαψίου του άρθρου 276

του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί των μελών της Γενικής

Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

(Π.Ι.Σ.), τροποποιείται, ώστε οι Ιατρικοί Σύλλογοι,

που αριθμούν άνω των τριών χιλιάδων (3.000)

μελών, να εκλέγουν έναν (1) επί πλέον εκπρόσωπο

για κάθε διακόσια (200), και όχι για κάθε χίλια

(1.000), πέραν των τριών χιλιάδων (3.000), μέλη,

και το άρθρο 276 διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 276

Γενική Συνέλευση — Μέλη

Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. αποτελείται από

εκπροσώπους που εκλέγονται από τις Γενικές

Συνελεύσεις των Ιατρικών Συλλόγων, με βάση τον

αριθμό των μελών τους κατά την ακόλουθη

αναλογία:

α) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι πενήντα (50)

μέλη, εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο.

β) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι διακόσια (200)

μέλη, εκλέγουν δύο (2) εκπροσώπους.

γ) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι πεντακόσια (500)

μέλη, εκλέγουν τέσσερις (4) εκπροσώπους.

δ) Σύλλογοιπου αριθμούν μέχριχίλια (1.000) μέλη,

εκλέγουν έξι (6) εκπροσώπους.

ε) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι δύο χιλιάδες

(2.000) μέλη, εκλέγουν δέκα (10) εκπροσώπους.

στ) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι τρεις χιλιάδες

(3.000) μέλη, εκλέγουν δεκαπέντε (15)

εκπροσώπους.

ζ) Σύλλογοι που αριθμούν άνω των τριών χιλιάδων

(3.000) μελών, εκλέγουν έναν (1) επί πλέον

εκπρόσωπο νια κάθε διακόσια (200) πέραν των

τριών χιλιάδων (3.000), μέλη.

Πρωθυπουργό, χωρίς να μεταβάλλεται ο

συνολικός αριθμός θέσεων των μετακλητών

υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

όπως αυτός προβλέπεται στην παράγραψο

1 του άρθρου 29 του παρόντος.».
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Γενική Συνέλευση Μέλη

Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. αποτελείται

από εκπροσώπους που εκλέγονται από τις

Γενικές Συνελεύσεις των Ιατρικών

Συλλόγων, με βάση τον αριθμό των μελών

τους κατά την ακόλουθη αναλογία:

α) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι πενήντα

(50) μέλη, εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο.

β) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι διακόσια

(200) μέλη, εκλέγουν δύο (2) εκπροσώπους.

γ) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι πεντακόσια

(500) μέλη, εκλέγουν τέσσερις (4)

εκπροσώπους.

δ) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι χίλια

(1.000) μέλη, εκλέγουν έξι (6)

εκπροσώπους.

ε) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι δύο

χιλιάδες (2.000) μέλη, εκλέγουν δέκα (10)

εκπροσώπους.

στ) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι τρεις

χιλιάδες (3.000) μέλη, εκλέγουν δεκαπέντε

(15) εκπροσώπους.

ζ) Σύλλογοι που αριθμούν άνω των τριών

χιλιάδων (3.000) μελών, εκλέγουν έναν (1)



Στις γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου Ιατρικού

Συλλόγου συμμετέχουν επίσης και σι πρόεδροι

όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ή οι

νόμιμοι αναπληρωτές τους, μετά ι(ήψου.».

32.

επί πλέον εκπρόσωπο για κάθε χίλια (1.000)

Πέραν των Τριών χιλιάδων (3.000), μέλη.

Στις γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου

Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχουν επίσης και

οι πρόεδροι όλων των Ιατρικών Συλλόγων

της χώρας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους,

μετά ψήψου.».

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
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Αριθ. 217/1/2022
ΓΕΜΚΟ ΛΟΓ1ΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΧ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις
αναπτυξιακού χαρακτήρα»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προ βλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4622/2019 ως ακολούθως:
- επανακαθορίζονται σι οργανικές μονάδες της Προεδρίας της

Κυβέρνησης οι οποίες μπορούν να υπάγονται σε Υφυπουργό Επικρατείας ή
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό με απόφασή του,

- Παρέχεται η δυνατότητα ιιροσθήκης ή κατάργησης Γραφείων ή
Τμημάτων στους τρεις θεματικούς Τομείς της Γενικής Γραμματείας του
Πρωθυπουργού.

2. Αναμορφώνεται η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου και ρυθμίζονται, όσον αφορά στις Γενικές Συνελεύσεις των
κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων, διαδικασίες συμμετοχής από απόσταση και
διενέργειας ψηφοφορίας ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
ετιυπώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΕ1Α ΑΙΜΑΘΟ
30.08.2022 15:45

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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