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Άρθρο Ι

Διαδικασία επιλογής δισικήσεων σε ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. - Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου 20

ν. 4735/2020

Η Παρ. Ι του άρθρου 20 του ν. 4735/2020 (Α’197) τροποποιείται, προκειμένου να

αποσαψηνισθεί η διατήρηση σε ισχύ της διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής

γνώμης, και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές,

Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς

καιτων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκειστην Κυβέρνηση,

με εξαίρεση τους ψορείς που υπάγονται στο Πεδίο εψαρμογής του Κεψαλαίου Β’ του ν.

3429/2005 (Α’ 314) και τους ψορείς του άρθρου 13Α του ν. 43 10/2014 (Α’ 258), επιλέγονται

σύμψωνα με τη διαδικασία του παρόντος, μη θιγομένης πάντως της διαδικασίας

κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης, όπου αυτή προβλέπεται σύμψωνα με την

κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.»

Άρθρο 2

Επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων Ε.Υ.Π. - Τροποποίηση

παρ. Ι άρθρου δεύτερου π.δ. 96/2020

Το τελευταίο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου δεύτερου του π.δ. 96/2020 (Α’ 232)

τροποποιείται από τότε που ίσχυσε, α) ως προς την προθεσμία επιλογής και τοποθέτησης

προϊσταμένων, β) μετην αντικατάσταση της λέξης «οργανικών» από τη λέξη «υπηρεσιακών»,

και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Κατά την Πρώτη εΦαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού και του συνημμένου σε αυτόν

Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π., μετά την τροποποίηση του

άρθρου 4 του π.δ. 1/2017 (Α’ 2), οι Προίστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ε.Υ.Π. που

αναδιαρθρώνονται, επιλέγονται και τοποθετούνται προσωρινά, έως την Τακτική επιλογή

Προϊσταμένων, με απόψαση του Διοικητή, σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ.

1/2017, με την προϋπόθεση να έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από τις κείμενες

διατάξεις. Εντός προθεσμίας δεκαο)ςιώ (18) μηνών, από τη δημοσίευση του παρόντος,

γίνεται η επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων από το αρμόδιο

ανά περίπτωση όργανο, σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις για την επιλογή και τοποθέτηση

προϊσταμένων της Ε.Υ.Π.».

Άρθρο 3

Διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς τέκνων νοσούντων με ςΟνΙο-19

1. Στο άρθρο 5Α της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’76), προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής:



«4. Οι διευκολύνσεις της παρ. Ι χορηγούνται υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 3 και 5 και στους

γονείς υπαλλήλους, Που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. Ι του άρθρου 5, των

οποίων τα τέκνα νοσούν με κορωνοΙό ΟνΊΟ-19. Για τη χορήγηση μίας εκ των

προβλεπόμενων διευκολύνσεων, εκδίδεται απόΦαση του αρμόδιου οργάνου, ανεξαρτήτως

της αιτούμενης διευκόλυνσης από τον υπάλληλο και αΦού ληΦθεί υπόψη η εξυπηρέτηση

των υπηρεσιακών αναγκών. Ειδικά, στην Περίπτωση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού λόγω

νόσησης τέκνου με κορωνοΙό ΟνΙΟ-19, αυτή χορηγείται μόνο σε γονείς τέκνων, βρεψών,

προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που

Φοιτούν έως καιτην Γ’ Τάξη Γυμνασίου, καθώς καιτέκνων που Φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή
σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών,

καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωψελούμενοι

σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, για χρονικό

διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις (3) ημέρες απουσίας

καταγράΦονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω νόσησης τέκνου με

κορωνοΙό ΟΙΟ-19 και έως δύο (2) ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια. Μετά τη

χρήση της ανωτέρω άδειας και εΦόσον το τέκνο συνεχίζει να νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου

χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού του προηγούμενου εδαψίου, αλλά δύναται να χορηγηθεί

άλλη διευκόλυνση των περ. α, β, γ της παρ. 1, η οποία πάντως δεν εφαρμόζεται στους

εκπαιδευτικούς των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών. Για την παροχή των διευκολύνσεων

της παρ. 1, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμΦωνα με τα εκάστοτε

ισχύοντα υγε ιονομικά πρωτόκολλα.

5. Εφόσον ο ένας εκ των δύο (2) γονέων, των οποίων το τέκνο νοσεί με κορωνοϊό ΟνΙΟ—Ι9

εργάζεται σε Φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται

υποχρεωτικά στον άλλον γονέα, εΦόσον είναι δικαιούχος της άδειας ειδικού σκοπού,

ανεξαρτήτως εάν ο άλλος γονέας απασχολείται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Με

εξαίρεση την περίπτωση που ο ένας γονέας απασχολείται σε Φορέα παροχής υπηρεσιών

υγείας, οπότε εΦαρμόζεται κατά προτεραιότητα το πρώτο εδάψιο, εΦόσον ο ένας εκ των δύο

εργαζομένων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον

άλλον γονέα, εΦόσον είναι δικαιούχος της άδειας ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως εάν

απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. ΕΦόσον ο ένας εκ των δύο εργαζομένων

είναι προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων ΑσΦαλείας ή των καταστημάτων

κράτησης, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, εφόσον είναι

δικαιούχος της άδειας ειδικού σκοπού, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον

ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε Φορείς

παροχής υπηρεσιών υγείας ή είναι εκπαιδευτικός. Για την εΦαρμογή της παρ. 4, για τους

υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο

Υγείας, σε Φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

και τους Φορείς αυτού, απαιτείται αιτιολογημένη απόΦαση του αρμόδιου οργάνου της

υπηρεσίας κατόπιν σύμΦωνης γνώμης του αρμόδιου Υπουργού. Για την εψαρμογή της παρ.

4, εψόσον ο γονέας στον οποίο χορηγείται η άδεια είναι εκπαιδευτικός, αποΦαίνεται ο
Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, μετά από σύμΦωνη γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας με τηλεκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς

στους οποίους χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού της παρ. 4. Για την εΦαρμογή της παρ. 4

στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων ΑσΦαλείας και των καταστημάτων
κράτησης, απαιτείται μόνο αιτιολογημένη απόΦαση του αρμοδίου οργάνου της υπηρεσίας,
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όπου υπηρετεί. Τα αρμόδια όργανα αποαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή των

διευκολύνσεων της παρ. ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους

ανωτέρω Φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η

χορήγηση διευκόλυνσης, με βάση τη θέση, όπου υπηρετούν καιτα καθήκοντα που ασκούν.».

2. Το παρόν ισχύει έως τις 15.4.2022. Η ισχύς του δύναται να παρατείνεται με απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 4

Ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους σε ψορείς του δημοσίου Τομέα που τελούν σε

αναστολή άσκησης καθηκόντων - Τροποποίηση περ. α παρ. ό άρθρου 206 ν. 4820/2021

1. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) προστίθενται

δύο νέα εδάψια και η περ. α διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε Φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια

της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), που εμπίπτουν στο πεδίο

εψαρμογής του παρόντος, με απόψαση του επικεψαλής του Φορέα επιβάλλεται, κατά

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής

καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο

αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,

δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η

αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση του Φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του

εμβολιαστικού κύκλου, σύμψωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο

χρόνο. Στους εργαζόμενους, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της αναστολής άσκησης

καθηκόντων και μέχρι την άρση αυτού δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε

υπηρεσιακής μεταβολής, η άσκηση ή η χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με

αμοιβή, καθώς και η χορήγηση πάσης Φύσεως αδειών. Στους εργαζόμενους αυτούς, για το

χρονικό διάστημα που τελούν σε αναστολή, ισχύουν οι περιορισμοί και τα ασυμβίβαστα

σύμψωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η παρ. 1 ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία επιβολής του ειδικού διοικητικού μέτρου

της αναστολής άσκησης καθηκόντων σε κάθε εργαζόμενο και οι διοικητικές πράξεις που

έχουν εκδοθεί κατά παράβαση αυτής ανακαλούνται.

Άρθρο 5

Μετατάξεις μονίμων διοικητικών υπαλλήλων σε δικαστήρια, εισαγγελίες και γενικές

επιτροπείες της χώρας — Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 ν. 4440/2016

1. Στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) α) τροποποιείταιτο πρώτο εδάψιο ως

προς τις κατηγορίες των υπαλλήλων που μετατάσσονται, β) προστίθεται νέο τρίτο εδάψιο

και γ) τροποποιείται το τέταρτο εδάψιο ως προς τις εψαρμοζόμενες διατάξεις, και η παρ. 3

διαμορψώνεται ως εξής:

«8. Ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας

επιτρέπεται αποκλειστικά η μετάταξη των μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, που

ανήκουν οργανικά στους Φορείς της παρ. 1, μέσω των διαδικασιών των κύκλων του Ενιαίου

Συστήματος Κινητικότητας. Αρμόδιο όργανο της, κατά το άρθρο 7, αξιολόγησης των

υποψηφίων είναι το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο των ως άνω ψορέων

υποδοχής. Οι διευθύνοντες τα Δικαστήρια ή τις Εισαγγελίες στα οποία ανήκουν οι εκάστοτε

προκηρυσσόμενες Θέσεις, δύνανται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο



γνωμοδότηση επί. των υποβληθεισών αιτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

αξιολόγησης και την επιλογή όσων υποψηψίων πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα νια την

πλήρωση των οικείων θέσεων μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων, εψαρμοζομένων αναλόγως

των Παρ. 2 έως 4 του άρθρου 7, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει

πράξη μετάταξηςτων υπαλλήλων που έχουν επιλεχθείαπότο δικαστικό συμβούλιο. Μετάτη

δημοσίευσή της στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, η πράξη μετάταξης κοινοποιείται

αμελλητί στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος

υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από

την πιο πάνω κοινοποίηση.».

2. Η παρ. Ι καταλαμβάνει και τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας του 2021.

Άρθρο ό

Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών που

σχετίζονται με την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την προστασία της δημόσιας υγείας

έναντι του κορωνοϊσύ ςΟνΙο-19

Με απόψαση του οικείου Δημάρχου και ειδικά για το χρονικό διάστημα από Ιη

Ιανουαρίου 2022 έως 31η Μαίου 2022, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015

(Α’ 176) αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών - Κ.Ε.Π., καθορίζεται έως σαράντα (40) ώρες μηνιαίως, για

την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την

προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού ςονΙο-19, υπό την προϋπόθεση της

χορήγησης βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης του Υπουργείου Ψηψιακής

Διακυβέρνησης, σχετικά με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων στην εψαρμογή ((Κωδικοί

Δημόσιας Διοίκησης» από τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. και την πρόσβασή τους στη θυρίδα

του Κ.Ε.Π., στο οποίο υπηρετούν.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

:1ΙΙ·Γο ΣΛΙΚΟΡλ Ν1ΚΟΤ\’\ \‘. τ ι Νί1ΛΙΛ.(3ΙΟΓΟΡΟ1]1Ο

νΡ:_\- .:,-
ϋ[Ο(,ΙΑΟΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΑΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1Κ1 ΚΕΚΑΜΕΙ5 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΧΙΚΙ ΚΕ.Δ\ΕΓ8

1 8.01.2022 1811
ΑΤΝΑ1Ο ριιν

κι: \\(Ι\υ ί\ΙΖΙ3Κ.

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

1/



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΡΛΝ\11ο: 7111 Ε1αΓ:κ\κ:)1
Ρ\”1λ610 117 1Ή11)1)()Κ1ΚΑ1ι 7
1101 702 1717

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ϊΙι1ΤΊ1 \ϊ05ΙΕ)Ν
ΜΑνΙοΟυι)1 ‘οκιυι
1801 2022 17:30

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Ρ4ΝΑ0101Ν \10
0Α\Αί410Γ1$ ΜΙ ΓΛΙ(Α(ΙΙ1
1801 2022 1842

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

οι(ιοιι:)7 11Ε17λΡ5Τ7111 ιο 6(01114100 (1011ΑΡΕΙ10[Τ111
1110171122 17:15

ΓΕΩΡΠΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΚΝ4λ\Γ1ΝΟ½ 1 \ \‘\7 ΚΟΝΟΤΛΝΙΙΝΟΟ Τ51Α1(711
10012022 1713

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1(3.\ΝΧ1 10 \Κ[)1Κ15
1Ο5ΝΙ ΡΙ_ΑΚΙΟ[ΛΚ10
18012022 17:13

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ί1Ί11151Ο \1 5 Ε1ΑΧ10ί

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Κ11717Κ( 7 Ρ11-111Γ71Κ-\Κ111
ΚΥΙΟ1ΑΚί10ΡΙΕΙ(1ΟΑΚΛΚΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1(1(01)010)7 7001 Κ7Κ11
Ί11101)01{05 110)1/οΚΑΚΙΟ
10012072 11149

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ

Α1Μ ΊΝΑ ίΞ3ΚΑ(]ΚΑ
ΛΊΜΙΧΑ ίΚλο3Κ.\

ΙΞ012022 17:20

ΑΣΗ ΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΥ[[λ\(» ΡΕΤΟΑΑ
ΓΥ1]ΑΝΟΡΕΤΞΑ

ΣΤΥΑΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΙΓ

8 ΙοΙ1 3

ίν,

ί· 1ύ)

5



Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΙΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓ0ΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ειτισττεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Εσωτερικών

Στοιχεία επικοινωνίας: Μαρία Ζελιαναίου Τηλ. 6974426315, ιπ3ίΙ: ΖαΠ οιιπιιιίίςοπ,

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοιέτησης

στους οποίους αιρορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολονούυενης ρύιυισης.’

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

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

2 Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας 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 & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3959/2011

ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΙΗΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΩΣΤΕ

ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣίΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Χ

Χ

Χ

ό



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την αξιολσγούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. Ι του άρθρου 20του
ν. 4735/2020 (Α197) προκειμένου να αποσαψηνισθεί η διατήρηση σε ισχύ της
διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης κατά τη διαδικασία
επιλογής Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών,
Υποδισικητών, Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, καθώς καιτων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων
η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση.
Άρθρο 2: Με την αξιολσγούμενη ρύθμιση επιδιώκεται να χορηγηθεί η απαραίτητη
προθεσμία, προκειμένου να εκδοθεί εσωτερική προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων
των υπηρεσιακών μονάδων, κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου Εσωτερικού
Κανονισμού και του συνημμένου σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του
Προσωπικού της Ε.ΥΠ., με απώτερο στόχο να επιλεγούν, με αξιοκρατικά κριτήρια
και διαφάνεια, και να τοποθετηθούν τα ικανότερα στελέχη της Ε.Υ.Π. που
συγκεντρώνουν αυξημένα προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, ώστε να συνδράμουν
στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Ε.Υ.Π..
Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα παροχής
διευκολύνσεων στους γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου, των οποίων το τέκνο νοσεί
με κορωνσΙό ςονιο-ι9 και περιγράψεται η διαδικασία χορήγησης των
διευκολύνσεων.
Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαψηνίζονται τα ερμηνευτικά
ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την εψαρμογή του ειδικού διοικητικού μέτρου
της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας. Συγκεκριμένα προβλέπεται ρητώς, προς άρση κάθε τυχόν αμψιβολίας, ότι
κατά τη διάρκεια του ειδικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, δεν επιτρέπεται
οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή καθώς και η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας.
Άρθρο 5: Με την αξιολσγούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της
κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων προς τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις
γενικές επιτροπείες των δικαστηρίων της χώρας.
Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι με απόψαση του οικείου
Δημάρχου και ειδικώς για το χρονικό διάστημα από Ιη Ιανουαρίου 2022 έως 31η
Μαρτίου 2022, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)
αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των
Κ.Ε.Π. καθορίζεται έως σαράντα (40) ώρες, για την κάλυψη των αναγκών του
προγραμματισμού των εμβολιασμών κατά του κορωνοΙού ςονΙοι9, της
διαδικασίας χορήγησης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α, καταχώρισης δόσεων εμβολιασμού
που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό στο Μητρώο Εμβολιασμένων Εξωτερικού,
καταχώρισης νοσησάντων εξωτερικού στο Μητρώο Νοσησάντων Εξωτερικού και
έκδοσης πιστοποιητικών Ο1Ο-19 του άρθρου Ι του ν. 4806/2021, υπό την
προϋπόθεση της χορήγησης σχετικής βεβαίωσης κάθε μήνα, από τη Διεύθυνση



Υπηρεσιών μιας Στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη χρήση
κωδικών διαπιστευτηρίων στην εψαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» από τους
υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. και την πρόσβασή τους στη θυρίδα του Κ.Ε.Π., στο οποίο

___________

υπηρετούν.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Στις περιπτώσεις επιλογής Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών,
Αναπλη ρωτών Διο ικητών, Υποδιο ικητών, Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συ μβούλων
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση είναι ενδεχομένως
δυνατόν να γεννηθεί αμψιβολία σχετικά με το αν εψαρμόζεται παράλληλα και η
διαδικασία της κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης για την επιλογή
προσώπου, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και κατά τον Κανονισμό
της Βουλής.
Άρθρο 2: Διότι, η πάροδος της προθεσμίας του τελευταίου εδαψίου της παρ. Ι του
άρθρου δευτέρου του π.δ. 96/2020 (Α’ 232) έθεσε εκτός ισχύος τη ρύθμιση, με
συνέπεια να είναι απαραίτητη η τροποποίηση της σχετικής διάταξης.
Άρθρο 3: Είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθούν διευκολύνσεις στους γονείς
υπαλλήλους του Δημοσίου, των οποίων το τέκνο νοσεί με κορωνοΙό ςονιο-ι9,
λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των
υπηρεσιών.
Άρθρο 4: Η εν λόγω ρύθμιση είναι απαραίτητη προς διασφάλιση του σκοπού της
διάταξης αφενός και αφετέρου προκειμένου να καταστεί σαφές ότι αψ’ης στιγμής
δεν υφίσταται ενεργός υπηρεσιακή σχέση κατά το χρονικό διάστημα που
επιβάλλεται το ειδικό αυτό διοικητικό μέτρο, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί και
οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή ή να γίνει χρήση οποιασδήποτε άδειας.
Άρθρα 5: Η διαδικασία μετάταξης των δημοσίων υπαλλήλων προς τα δικαστήρια,
τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας χρήζει απλοποίησης.
Άρθρο 6: Η χορήγηση αποζημίωσης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
κρίνεται αναγκαία ως αντιστάθμισμα, αλλά και ως αναγνώριση της ουσιώδους
συμβολής των υπαλλήλων Κ.Ε.Π., πλέον των λοιπών καθηκόντων τους, στη
διεκπεραίωση του εμβολιαστικού Προγράμματος καθώς και όλων των άλλων
απαραίτητων ενεργειών (χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., καταχώριση στα μητρώα
εξωτερικού, έκδοση πιστοποιητικών) για την αντιμετώπιση της πανδημίας του

__________

κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1: Αφορά στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τα νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση.
Άρθρο 2: Αφορά στην Ε.Υ.Π. και το προσωπικό της.
Άρθρο 3: Αφορά στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους.
Άρθρο 4: Αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους.
Άρθρα 5: Αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους.
Άρθρο 6: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά άμεσα στους υπαλλήλουςτων Κ.Ε.Π. και
έμμεσα στο σύνολο των εμβολιαζόμενων ψυσικών προσώπων στην Ελλάδα,
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εμβολιαζόμενων στο εξωτερικό και νοσησάντων στο εξωτερικό, καθώς και ΞΞ
ψυσικά πρόσωπα που αιτούνται έκδοσης πιστοποιητικών ςονιο-ι9.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4.
ΝΑΙ Ε3 ΟΧΙ 1

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 1: ν. 4735/2020 (Α’ 197)
Άρθρο 2: Με το Τελευταίο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου δευτέρου του π.δ.
96/2020 (Α’ 232)
Άρθρο 4: ν. 4820/2021 (Α’ 130)
Άρθρο 5: ν. 4440/2016 (Α’ 224)

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

Άρθρα 1, 3, 5: Δεδομένου ότιτο ζήτημα ρυθμίζεται ήδη
με τυπικό νόμο, η εκ νέου ρύθμισή του με το ίδιο
νομοθετικό εργαλείο είναι επιβεβλημένη.
Άρθρο 2: Δεν υψίοταται εν ισχύ το συγκεκριμένο για την

1) με αλλαγή προεδρικού περίπτωση νομοθετικό πλαίσιο.
διατάγματος, Άρθρο 4: Δεν υψίσταται νομοθετικό πλαίσιο για το
υπουργικής απόψασης συγκεκριμένο Θέμα.
ή άλλης κανονιστικής Άρθρο 6: Το ισχύον νομοθετικό Πλαίσιο δεν Παρέχει
πράξης; εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού

διατάγματος, υπουργικής απόψασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που εμπίπτει στα
ρυθμιζόμενα με την προτεινόμενη διάταξη.

11) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, συ μπεριλαμβανομένης της
της δυνατότητας νέας δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας.
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
περισσότερων ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
ανθρώπινων και διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.
υλικών_πόρων;



Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ Π Οχι
6.

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

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

Η) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΗΙ) 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;

Άρθρο 2: 1. Σεβασμός στο Σύνταγμα, στην αξιοκρατία και
στη διαψάνειατων διαδικασιών.
2. Εψαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων στο σύστημα
επιλογής προϊσταμένων.
3. Ενίσχυση της λειτουργικότητας και της
παραγωγικότητας της Ε.Υ.Π..
4. Ρύθμιση του βασικού θέματος της επιλογής και
τοποθέτησης προϊσταμένων που επηρεάζει την
υπηρεσιακή κατάσταση των στελεχών της Ε.Υ.Π..
Άρθρο 3: Η διευκόλυνση των γονέων δημοσίων
υπαλλήλων, των οποίων το τέκνο νοσεί με κορωνοΙό
ςονΙο-19, λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών.
Άρθρο 4: Δεν δύναται να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε
υπηρεσιακή μεταβολή ή να γίνει χρήση οποιασδήποτε
άδειας από δημόσιο υπάλληλο, που τελεί σε αναστολή
καθηκόντων.
Άρθρο 5: 0 περιορισμός εψαρμογής της διάταξης που

1) βραχυπρόθεσμοι: αψορά στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων
προς τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές
επιτροπείες των δικαστηρίων της χώρας μόνο στους
μόνιμους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς
και η γρήγορη και αποτελεσματική κρίση του αρμόδιου
δικαστικού συμβουλίου ως προς τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστούν δικαστικοί
υπάλληλοι.
Άρθρο 6: Βραχυπρόθεσμος στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης είναι η αναγνώριση της μέχρι σήμερα
συνεισψοράς των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. και η παροχή
κινήτρου για τη συμβολή τους, επιπλέον των καθηκόντων
τους, στο έκτακτο έργο της ομαλής διεξαγωγής του
εμβολιαστικού προγράμματος και των λοιπών
απαραίτητων ενεργειών για τις καταχωρίσεις στα
μητρώα εξωτερικού καθώς της κυκλοψορίας των πολιτών
με την έκδοση των απαραίτητων ψηψιακών
πιστοποιητικών ςονιΒ-19 για την αντιμετώπιση της
διασποράς της πανδημίας του κορωνοΙού ςονιο-19.



Άρθρο 1: Αποσαψήνιση της διατήρησης σε ισχύ της
διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής
γνώμης κατά τη διαδικασία επιλογής Προέδρων,
Αντιπροέδρων, Δισ ικητών, Αναπλη ρωτών Δισικητών,
Υποδ ιο ικητών, Διευ θυνόντων ή Εντεταλμένων
Συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
καθώς καιτων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των
οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση.
Άρθρο 2; Η επιλογή προϊσταμένων με αντικειμενικά
κριτήρια, διαψάνεια και αξιοκρατία με σκοπό την αύξηση
της λειτουργικότητας και της παραγωγικότητας της
Διοίκησης της Ε.Υ.Π..
Άρθρο 3: Η διευκόλυνση των γονέων δημοσίων
υπαλλήλων, των οποίων το τέκνο νοσεί με κορωνοϊό
ςονιο-ι9 και η εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων

ιι) μακροπροθεσμοι:
υπηρεσιων.
Άρθρο 4: Η διασψάλιση της ορθής εψαρμογής της
αναστολής καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων.
Άρθρο 5: Η απλοποίηση της διαδικασίας μετάταξης των
δημοσίων υπαλλήλων στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες
και τις γενικές επιτρσπείες της χώρας.
Άρθρο 6: Μακροπρόθεσμος στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης είναι η ομαλή διεξαγωγή του εμβολιαστικού
προγράμματος για την καθολικότερη αντιμετώπιση της
διασποράς της πανδημίας του κορωνοιού ςΟνΙο-19,
καθώς και η διευκόλυνση στις μετακινήσεις των πολιτών
μέσω της έκδοσης των απαραίτητων πιστοποιητικών
κορωνοίσύ ςονιυ-ι9 του άρθρου Ι του ν. 4806/2021
(Α’9).



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΛΙΔΕΊΗ Εξέλιξη ην Τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ιίνποιοτό αποιμοίτων γ’βαθμιας ειεοαίδεοσης Που βρίσκουν
ερνασία ντον τνιιέσ των σπουδών τους εντός ό μηνών από ηι’ Ι
έναρξη_αι’αζήτηιεος

Αριθμός πιστοειοιημένων Πανεπιστημιακών σχολώι· (ΙηΟ κλπ(

Αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα ‘Ερευνας, Τεχνολογίας
Κ Καινοτνιίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεοιστηοιακη Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών ποο έχουν ανατεθεί ανό τον ιδιωτικό
Τομέα, ανά Πανεοιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά ιμοιτητή τμιτυβάθοιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σόνολο τοο ενεμεοό οληθοσαοό( ποο
Τναιιετέχννι’ σε Προγράμματα δια θον εκπαίδεοσοε

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΘΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αοαλφάβητοιν/σόνολο οληόναμοό

Αριθμός ατόμων ποο εγκαταλείοοον οο σχολείο πριν την
ολοκλήρωση -της β’ βάθμιας και α’ βαμμιας εκοαίδεοσης / έοος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια
(ποσοστό μαδητών στο ούοολο Τωι’ μαμηεκιν( ποιι φαπνόν αε
διαπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλ,ολαοόιν μαθητών στο σόνοδο (Των μαθητών) —

Κατανομή_ανά_οεμιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / απογεαματιοώε σχολείων και αριΟμός
μπόητών ποο φοιτοόν σε αοτά

Μέσος όρος καθηγητών / σόνολο μαθητών

Μέσος όρος ΙΙ/Υ / πόναλο μαμητών

Αριθμός μαθητών που επωφελοόνται από πμογράμμαοα
εοινηοτικής_εκπαίδευσης_/_ότος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Αόμια, Ε’όμια)
εκπαίδεοοης

, , Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεία στοχος (3ετια)

Ιίραγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και
αποτελέσματα, και ομιθμός εορημάτκιν

λμημοτοδοτήσεις ανασκαφών. κανά φομέα, και ποσά Που
διατέθηκαν

Πιστόισεις γιο ανασκαφές, που διατέθηκαν πε Εφορείες
Αρχαιοτήτων

Κήροξη αρχαιολογικών χώμων, μνημείων, πομοδοπιοκώι’ και
ιστορικών οικισμών

Πμαμμαεοποιηόείσες απαλλοτριώσεις και κπεοβληθείσες
οοοξημιώανις, γιο ακίνητο αμχοιολογικοό ενδιαφέροντος

Δαπάνες έργων που όχνον εκεελεσόεί σε μνημείο και
ορχοιολογικοός χώμοιις, και δαπάνες έργων που βρίσκονται
αε_εξέλιξη

Δαπάνες έργων που έχοπε εκτελεσθεί πε μοιιπείο και λοιπά
κτίριο και δαπάνες έργων που βρίσκονται οε εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομικι( μομφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογο μετα θέμα. κατά γεωγροφικό
διαμέρισμα

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιστισιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ

Ί”:ίπ) και της ΕΛΣΤΑΤ



Εϋνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζσυσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με τσ συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

> Οικσνσμική /Δημσσισνσμική / Φορολογική πσλιτική:

, · Πρόσφατα ΕπιδιωικόμενοςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια οτσχος (3ετια)

Ακαθάριστο ηχώριο πραιόν σε αγοραίνς Τιιιές )θ,σ.)

Ρυθμός μετσβολής ΑΕΠ σε σταθερές Τιμές

Ισοζόγιο τρεχοοσών συναλλαγών )% ΑΕΠ)

Ισοζόγιο γενικής κυβέρνησης )χωρίς τις τράπεζες. * ΑΕΠ)

Χρέοςγενικής κυβέρνησης )κστά λίάσστοιχτ, * ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόυασμσ )οις * ΑΕΠ)

ΕναροονισιιένοςΑείκο·ης Τιμών Εανανσέωτή

. Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στσχος (3ετια)

Φορολογικό έσοθα ως ποσοστό τοιι ΑΕΠ

Αναλογία άρεσης και έμμεσης φορολογίας

Ποσά που εισπράτΤονται μέχρι σήμερα από Τον φόρο ή τους
φόρους ατους οποίους αφοροόν οι θιαοαξεις Του
νοροσγεθίοο.

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικοός ελέγχους

Ποσοσνό πράξεων θιοιιεητικοό προσθιορισμοό φόρου
επιβολής προστίμων που ακιιρόιθηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα θικασυήυια

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταια 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια ατοχος (3ετια)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαθικών και ομοιοεοαγγελματικών
συμβάσεων )και εγσσε. εάν συνήφθη το σογκεκριρένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό_εργαζομένων που καλόπτονται από αονές,

Αριθμός/ποσοστό απε. που σιινήφθησαν χοιρίς προσφυγή σε
θιαρεσολάβηση

Αριθμός/ποσοστό σαε. ποο συνήφθησαν χωρίς προσφογι) σε
θιαιτησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης θιαθικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης θιαλικασίας θιαιτησίας

Μέση λιάρκεια σ.σ.ε. )προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραρμαπική με την έοοοια της παράςασης μετά τη συμβατική
τοεις_λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβθοαάθα και ανά κλαθο οικονομίας

Αριθρός ααειβόμενων οπερωριών )υοο θηλιλθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάθο οικοπομίας

Αριθρός ατογημάτοιυ αοά κλάθο οικονομίας και
αριθρός/ποσοστό απιχημάτων ποο προκάλεσαν θαναοο ή
συαπηρία



ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γοοαικών

Ποσοστό αοεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδοο

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό Τομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκεοές_κ.λπ.)

Μερική ασασχόληοη νις ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο του πληθοαμού και ειδικότερα για νέους)

Ποσοστό απσσχολοομένων ρε σύμβαση ορισμένοο χρόνυο (στο
σύνολο τοο πληθυσμού Και ειδικότερα για νέαος)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα

Ι μισθωτοί Τον ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι οπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και ανά έτη σονολικής
ασφάλισης_και_αντίστοιχες_δαπάνες
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα

( μισθωτοί τοο ιδιωτικού Τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα τοο
ΕΦΚΑ
Ηλικία (πραγματική( συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
και_έτη_συνολικής_ασφάλισης

Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης

Ποσοστό σονταξιυδοτικι(ς δαπάνης εισί Τον ΑΕΠ

Ποσοστό προσφογών σχετικά με την απονομή σύνταξης που
γίνονται ει’ μέρει ή ει’ όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχσς (3ετια)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας, σε κίνδυνο
φτώχειας ή_σε_καινωυικό απακλεισμό

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά
αγαθά ή_υπηρεσίες
Ποσοστό νυικσκυριών στο σύνολο τσιι πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν_δυσκολία_αντιμετώπισης_έκτακτων_αι’αγκώι’

Γίοσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική_δαπάνη_(συνολικά_και_ανά_επίδομα)

Αριθμός παιδιών σε ορφανοτροφεία

Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται από δήμους και
άλλες_οσηρεσίες
Ποσοστό πληθυσμού Που μένει σε προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγοι_κρίσης_(π.χ._σεισμύς,_πυρκαγιά]

Κόστος κατ’ άταμο ανά Πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες_μάθησης_κλπ)
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Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενσςΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμό ςεσωτερικώ\· / εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Ποσοστά παιδικής θι·ησιμότητας

Σοοολικές δαπάνες ογείας κατά κεφαλή

Δαπάνες φαρμάκων Κατά κειοαλή

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κπνοίκσιις

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκοος

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νοσηλεοτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλιιτος
αριθμός Και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστατικά)

Αριθμός ασθενών ποο περιμένουν για Χ μήοες να εξοπηρετηθοόν
(για μη επείγοοσα νοσηλεία, ή για μονομεμή περίθαλψη ή για Την
Πρώτη_εξέταση)

Αριθρός νοοηλειών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός κλινών ανά νυυηλεοτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενος
στοιχεια οτοχος (3ετια)

Ιίοσοστό_απασχόλησητ_ανά_σόλο

συνολικά

ανά Περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό_ανεργίας ανά_φόλο

εινά Περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ιινό ηλικιακή ομάδα

Ποσοστό αυτυαιοαυχυλούμεοων ανά φιιλυ

Ποσοστό εργοδοτών ανά φόλυ

Ποσοστό μελών ΔΣ. εταιρειών ανά φόλο

Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιφερειακών και δημοτικών
σιιοβοιιλίων ανά φόλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΙΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμειος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αιτήματα ασόλου — Ποσοστό ασοδοχής — Μέσος χρόους έκδοσης
αποφάσεων

\ίνταναστεοτικές ροές ανά πόλη εισοδοιι/χώρα προώευσης/
ηλικιακή ομάδα/φόλν

Αριθμός απελάσεων ανά Χώρα προέλευσης των
απελαυνομένων/αιτία απέλασης

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δονσοικότητας και
οραγματικοό αριθμού φιλοΕει·οιιμένων)

Περιστατικά και είδος παραβατικότητας ανά μονάδα φιλοξενίας

Προφανώς, στν πεδέυ επτά θα ιισάρχυιιι και στοιχεία τυιι «φορούν τσιις αλλοιέαπυιίς πυιι προέρχονται από ά?λονε δείκτες
(α-ενασχόληση, εκπαίδενοη, σαμαβα-εικότη Τα κ.λπ.)



Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενσς
στοιχεια στοχσς (3ετίσ

Αριδμος δημοσίειν οπαλληλοιν

Αριθιιάς/ποσοστά α) ρονίρωι’/ιδοχ 3) ιδοχ και γ) μετακλητών
νουλλήλων

Αναλογία υπαλλήλωι· ανά τμήμα, δινάθονση, γενικη διεάθννση

Ποσοστά υπαλλήλων με πράσβππη στν ΝΤΕθΝΕΤ

Αριδμάς νπηρεσιώι· νε Εσωτερική δικτάωση (ινιεαννι)

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας

Αριθμάς ιστοσνλίδων δημάσιωι· ιιτηρεσιών και ιραρεαιν/ σάνολν
δημοσίων_οσηρεπιώι·_και_φορέων

Αριθμάς κέντοων πληρνφάρηνης πολιτών, σε κεντρικά,
περιφερειακά, ννοανχιακά και τοπικά επίπεδο καθάις ναι πε
επίπνδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμάς ατάμων Παν νξυπηρετνάνται ααά νις δημάαικς
υινηρεσίνς_ανά_έτος Και_ανά_υπηαεσία
Κάστος ιτροσωπικοά [δαπάνες μισθοδοσίας Και σράαθετες
δαπάνες ως ποσοστά επί της συνολικής δαπάνης ανά_οπονογείο)
Κάστας διαχείρισης θεοάεων οροσωαικοά: δαπάνες μονάδων
προσωπκοά_ως ποσοσνά της_σιινολινής δαπάι·’ις ανά ιιπαιιργείν

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εττιδιωικόμενος
στοιχεια στόχος (3ετισ)

Διααραχθέντσ αδικήματα. δράσΙνε αδικημάτων Και αναλογία
ανά_ιδδ.θδδ_κατοίκονς
Αδιιεήματα Ποινικολ Κώδικα Κανά κατηγορίες Και Κατά
γνωρραφική_πνριαχή

Διαπραχθέντα αδικήμανα Και θεωρνάρενοι ως δράστες αντών
Κανά_εθνικάτηνα,_φάλο_και_τάξεις_ηδικιιλν
ετήσια στατιστική απεικάνιση των αδικηρανων Και αξιάπαιναιι’
συμπεριφορών Παν προκαλοάν το κοιι’έ αίσθημα
(ανθρωποκπονίες,_ληστείες,_κλοπές_—_διαρρήξεις)

Αδικήματα Παν αφοροάν στην Παράνομη είσοδο Και ιταραρανή
στη_χώρα

Σοχνάτητα εγκλημάτων ανά τάσο εγκλήμοτνς

Ποσοστά εγκληρατικλιν πνρινττώσεοιν Ποο εξιχνιάστηκαν στο
σάνολο τωι’_εγκληαάνων

Σάι’οδο εργαζομένων στη δηράσια ασηιάλεια

Αριθράς κατοίκων ανά αστιινορικά, ανά αστυνομικά τρήμα και
ανά_περιοχή_αστννάθεοσης
Αναλογία αστονορικών ανά θδθδ κατοίκοιις

—
αναλογία

κατοίκων ανά αστυνομικά_τμήμα_και_περιοχή_αστιινάμνοιτης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστοοορικές οπηρεσίες

Κατανομή πάρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
ιπιρπνριφοράς ανά τομείς [π.χ. εγκλήρατα βίας, οιΚονομικά
εγκλήματα,_ναρκωτικά,_τροχαία,_κλοπές,_τγομοκρανία)

, , , Πρόσφατα ΕπιδιωκόμεναςΔΙΚΛΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετιιι
στοιχεια στόχος (3ετια)

Αριδράς εισερχάρενων αστικών, εργατικών Και ερπορικώι’
δισφορώι’

Αριδμάς εισερχάρενων διοικητικών περιπνώσεων

Σοοολικάς χράνος που απαιτείται για την ειιίλνση αστικών,
εμπορικάιν, εργατικών, διοικητικών καί άλλων οποθέσεοιν

Μέσος χράνος έκδοσης διναστικών αποφάσεων (Ειρηοοδικεία,
Πρωτοδικεία,_Εφτοεία,_‘Αρειος_Πάγος/Σομβοάδιο_Επικραενίας)
Μέσος άρος των υποθέσεων ανά δικαστή [ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστά δικαστικών αποφάσεων ποο ακιιρώνονται ρετά απά
έφεση_ή_αοαίρεοη
Αριθμάς οΠοθέσεων ποο εοιιλάονται μν κο σάιττημα τον
ε(ωδικαστικοά_συρβιβασμνά
Αξιοποίηση εναλλακτικών ρεθάδοιν επίλοσης διαηιορών, πχ.
διαοεπολάβηση
Στήριξη των ατάρων πον χρήζουν Προστασίας αλλά δεν
διαθένοον πάρονς (νομική προστασία)

Κάσνος σροσφοκ’ής στη δικαιοσέινη

Ποσοστά ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων

Ποσοστά δινκ-σεραιοομένων Κατ’ έτος υποθέσεοιν έναντι
εκκρερών_[σε ετήσια_Και_σονολική_βάση_νκκρεμοτήτων)
Ποσοστά Ποινικών οποθέσεων, σε ετήσιο βάση. για τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_μεταερέψιμες_σε χρήμα

Μέσο κάστας πωφρονιστικοά συστήματος ανά κρατοάμενο

Αναλογία προσοιπικοά φάλαξης [φολάκων) ανά κραοοάμενν
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> Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης Παγκόσμιας ανεαγωνιστιΚοτητεις

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις νις % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουι’ ανά κλάδο Και Περιφέρεια
και_αντίστσιχος_αριθμός_απασχσλειυμένων_σε_αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που Κλείνουν ανά κλάδο Και Περιφέρεια
καί_αντίστοιχος_αριθμός_απασχολουμένων_σε_αυτές

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑ/ιλΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
ΚΤ_Κεφαλή

Ποσοστό Του πληθυσμού Που εξυπηρετείται από βιολογιΚούς
καθαρισμούς

Ποσοστό των ακτών ποιι Κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση

σε σχέση με εσ σύνολο των δονάμενων να χρησιμοποιηθούν

ακτών

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρειισης Κατ έτος

Ποσοστά οιΚιαΚών & βιομηχανιΚών απορριμμάτων Που

διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. αναιεύκλωση, παραγωγή
ενέργειας._λιπασματοποίηοη)

Ποσοστό διατιθέμεοων απυρριμμάτων σε ΧΥΤΑ

Ποσοστό δασιΚών εκτάσεων ποι, καταστράφηκαι από πυρκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αι’αδασωθεισώι’ (με φυσικά ή τεχνητύ τρύπο)
εκτάσεωι’_/σύουλο_ιιατεστραμμέοων δααών_αού_πυρκαγιές
Ποσοστό οιροστατειιόμννων Περιοχών σε σχέση με την συνολική
έκταση τηςχώρίις

Ποσοστό του προϋπολογισμού ποι, διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας Κατά κεφαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας από εινανεώσιμες Πηγές ενέργειας Κατά
κεφαλή

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
Α/ιΑΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

στοιχεία στόχος (3ετία)



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρι9ρο Στόχος
Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 20

του ν. 4735/2020 (Α 197) προκειμένου να αποσαφηνισθεί η διατήρηση
σε ισχύ της διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης
κατά τη διαδικασία επιλογής Προέδρων, Αντιπροέδρων, Δισικητών,
Αναπληρωτών Δισικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων
Συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην
Κυβέρνηση. Και τούτο διότι, με τη διαδικασία του ν. 4735/2020
θεσιτίστηκε ένα αξιοκρατικό σύστημα προεπιλογής των υποψηφίων για
τις θέσεις αυτές, χωρίς να επιδιώκεται η κατάργηση της διαδικασίας
κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης που προβλέπεται από
άλλες διατάξεις και επιτελεί διαφορετική λειτουργία.

2 Με τη διάταξη αυτή τροποποιείται και επανακαθορίζεται, από τότε που
ίσχυσε, η προθεσμία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων
οργανικών μονάδων της Ε.Υ.Π., κατά την πρώτη εφαρμογή του
Εσωτερικού Κανονισμού και του συνημμένου σε αυτόν Πίνακα
Προσωπικού, προκειμένου να καταστεί εφικτό να εκκινήσει και να
ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων των οργανικών
μονάδων της Ε.Υ.Π. με κριτήρια αξιοκρατίας και διαφάνειας.

3 Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα παροχής
διευκολύνσεων στους γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου, των οποίων το
τέκνο νοσεί με κορωνοϊό Ον1Ο-19. Ειδικότερα, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του νόμου, προβλέπονται οι εξής δυνατότητες: α) παροχή
τηλεργασίας, β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό
χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, γ)
παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25%
ημερησίως και δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Ειδικά για την
περίπτωση της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού αυτή χορηγείται μόνο
σε γονείς τέκνων, βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και
την Γ Τάξη Γυμνασίου, καθώς καιτέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία
ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου
ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως
της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών
ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, για χρονικό διάστημα έως
πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις (3) ημέρες
απουσίας καταγράψονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη
απουσία λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό ΟΙΟ-19 και έως δύο (2)
ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια. Περαιτέρω, προβλέπονται
ειδικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση της ως άνω άδειας ειδικού σκοπού σε
συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως οι ψορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, οι



Φορείς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή σε συγκεκριμένο
προσωπικό, όπως σι εκπαιδευτικοί, το προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασψαλείας και το Προσωπικό των
καταστημάτων κράτησης.

4 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαψηνίζονται και νομοθετικά
ερμηνευτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την εψαρμογή του
ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα προβλέπεται
ρητώς, προς άρση κάθε τυχόν αμψισβήτησης, ότι κατά τη διάρκεια του
ειδικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, δεν επιτρέπεται
οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, καθώς και η χορήγηση
οποιασδήποτε άδειας. Η εν λόγω ρύθμιση είναι απαραίτητη προς
πραγμάτωση του σκοπού της διάταξης αψενός και αψετέρου
προκειμένου να καταστεί σαψές ότι αψ’ης στιγμής δεν υφίσταται
ενεργός υπηρεσιακή σχέση κατά το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται
το ειδικό αυτό διοικητικό μέτρο, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί και
οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή ή να γίνει χρήση οποιασδήποτε
άδειας.

5 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, τροποποιείται η διάταξη που αψορά στην
κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων προς τα δικαστήρια, τις
εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπε[ες των δικαστηρίων της χώρας,
περιορίζεται η εφαρμογή της μόνο στους μόνιμους πολιτικούς
διοικητικούς υπαλλήλους και απλοποιείται η διαδικασία με την οποία το
αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κρίνει τους ικανούς προς μετάταξη
υπαλλήλους, εψαρμοζομένης αναλογικά της διαδικασίας που Ισχύει για
τους λοιπούς δημοσίους ψορείς. ‘Ετσι, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο
θα μπορεί να κρίνει γρήγορα και αποτελεσματικά αψενός ποιοι
υποψήψιοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, προκειμένου να
γίνουν δικαστικοί υπάλληλοι και αψετέρου ποιος από τους υποψηψίους
για κάθε θέση είναι ο καταλληλότερος για να την καταλάβει χωρίς να
είναι υποχρεωμένο να καλέσει τους υποψηψίους σε συνέντευξη.
Επιπλέον, με την παρ. 2, εισάγεται μεταβατική διάταξη, προκειμένου τα
δικαστήρια, σι εισαγγελίες και οι γενικές επιτροπείες της χώρας να
μπορέσουν να ανταποκριθούν στα χρονοδιαγράμματα των κείμενων
διατάξεων.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αναγνώριση της μέχρι
σήμερα συνεισψοράς των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. και η παροχή κινήτρου
για τη συμβολή τους, επιπλέον των καθηκόντων τους, στο έκτακτο έργο
της ομαλής διεξαγωγής του εμβολιαστικού προγράμματος, της κάλυψης
των περιπτώσεων εκείνων που πολίτες έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει στο
εξωτερικό με την προσήκουσα καταχώριση αυτών στα σχετικά μητρώα
και την έκδοση των πιστοποιητικών ςονιο-ι9, για την κυκλοψορ[α των
πολιτών, που στοχεύουν στην εν γένει αντιμετώπιση της διασποράς της
πανδη μίας του κορωνοΙού ονι 0-19.

ό



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολσγούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜ ΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν Η ΣΙΩΤΙΚΟ ΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Χ

Μείωση δαπανών

Χ
Εξοικονόμηση

χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο
Χ

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Χ

Χ

Χ

ΕΜΜ ΕΣΑ

Χ
Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών

Χ
Αυξημένη αξιοπιστία
Ι διαφάνεια θεσμών

Χ
Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Άρθρο 1: Το άμεσο όφελος της ρύθμισης είναι η αποψυγή σύγχυσης σχετικά με το αν εφαρμόζεται, παράλληλα
προς τη διαδικασία του ν. 4735/2020, και η διαδικασία της κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης για
την επιλογή διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Αναλυτικότερα,
αιτοσαψηνίζεται η διατήρηση σε ισχύ της διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης κατά τη
διαδικασία επιλογής Προέδρων, Αντιπροέδρων, Δισικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδισικητών,
Διευθυνόντων ή Εντεταλμένων Συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση.
Άρθρο 2: Τα άμεσα οψέλη της ρύθμισης είναι η στελέχωση των οργανικών μονάδων της Ε.Υ.Π. με
προΙσταμένους για την ομαλή και αποδοτικότερη λειτουργίας της Υπηρεσίας, με σεβασμό στο Σύνταγμα, στις
αρχές της αξιοκρατίας και της διαψάνειας. Η εψαρμογή του νομοθετικού πλαισίου προσδίδει αυξημένη
αξιοπιστία και διαψάνεια στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων της
Ε.Υ.Π., σύμψωνα με τον νέο Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Προσωπικού. Η



αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ε.ΥΠ. διασψαλίζει την ασψάλεια της Χώρας έναντι σε υπάρχουσες και
διαψαινόμενες απειλές και περιορίζει τον κίνδυνο αυτών.
Άρθρο 3: Η εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, διευκολύνοντας παράλληλα τους γονείς δημοσίους
υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα νοσούν με κορωνοΙό ςονΙΙ3-19.
Άρθρο 4: Αποσαψηνίζεται πως δεν μπορεί να συντελεστεί καμία υπηρεσιακή μεταβολή ή να γίνει χρήση
οποιασδήποτε άδειας σε δημόσιο υπάλληλο, που τελεί σε αναστολή καθηκόντων.
Άρθρο 5: Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας μετάταξης των δημοσίων υπαλλήλων σε δικαστήρια, εισαγγελίες
και γενικές επιτροπείες των δικαστηρίων της χώρας, καθιστώντας την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη.
Άρθρο 6: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η παροχή κινήτρου για την διατήρηση της
αποδοτικότητας των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. στο έκτακτο έργο της ομαλής διεξαγωγής του εμβολιαστικού
προγράμματος, της κάλυψης των περιπτώσεων εκείνων που πολίτες έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει στο
εξωτερικό με την προσήκουσα καταχώριση αυτών στα σχετικά μητρώα εξωτερικού και της έκδοσης των
πιστοποιητικών ςονιο-ι9, για την κυκλοψορία των πολιτών, που στοχεύουν στην εν γένει αντιμετώπιση της
διασποράς της πανδημίας του κορωνοΙού ςονιο-ι9, επιπλέον των λοιπών καθηκόντων τους, στο οποίο έργο
έχουν μέχρι σήμερα ανταποκριθεί με επιτυχία.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΊ, ΦΥΣ]ΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΙ-{ΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑ/ιΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Προσλήψεις /ΕΦΑΡΜ ΟΓΗΣ
κινητικοτητα

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟ ΣΤΟ Σ
Άλλο

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
& ΑΓΙΟΔΟΣΗ

Κόστος
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
συμμετοχης

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:



Άρθρα Ι και 2: Από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν δημιουργείται κανένα επιπρόσθετο δημοσιονομικό
βάρος.
Άρθρα 3,4 και 5: Αποτυπώνονται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Άρθρο 6: Από την εψαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης δεν αναμένεται κάποιο επιπρόσθετο κόστος,
Πέραν της δημοσιονομικής επιβάρυνσης για την κάλυψη της αποζημίωσης των υπαλλήλων Κ.Ε.Π. λόγω της
αύξησης των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης αυτών.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣίΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση

ΜΕίΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Από την εφαρμογή των αξιολογσύμενων ρυθμίσεων δεν αναμένεται κάποιος συγκεκριμένος, εκ των προτέρων
προσδιορίσιμος κίνδυνος.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο 2: παρ. 1,2 και 4 άρθρου 4 Σ

Παρ. 1 άρθρου 5 Σ

Άρθρο 5: άρθρο 92 Σ

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο

Π (συμιτεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

______________________________________________

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
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

(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

____________________

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

__________________________________________

Άλλα ευρωπαϊκά ή
π διεθνή δικαστήρια ή

διαιτητικά όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — απικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι Άρθρο 20

Διαδικασία επιλογής διοικήσεων σε

ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. - Τροποποίηση παρ. ι Πεδίο εψαρμογής, προϋποθέσεις

άρθρου 20 ν. 4735/2020
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

1. Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές,

Η παρ. Ι του άρθρου 20 του ν. 4735/2020 (Α’ Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες

197) τροποποιείται, προκειμένου να ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των νομικών προσώπων

αποσαψηνισθεί η διατήρηση σε ισχύ της δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή

25



διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή
παροχής γνώμης, και η παρ. Ι

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές,

Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές,

Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,

καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού

δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην

Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους ψορείς που

υπάγονται στο πεδίο εψαρμογής του

Κεψαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και

τους Φορείς του άρθρου 13Α του ν.

4310/2014 (Α’ 258), επιλέγονται σύμψωνα

με τη διαδικασία του παρόντος, μη

θιγομένης πάντως της διαδικασίας

κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής

γνώμης, όπου αυτή προβλέπεται σύμψωνα

με την κείμενη νομοθεσία, κατά τα

ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της

Βουλής.»

Άρθρο 2

Επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων

υπηρεσιακών μονάδων Ε.Υ.Π. -

Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου δεύτερου π.δ.

96/2020

Το τελευταίο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου

δεύτερου του π.δ. 96/2020 (Α’ 232)

τροποποιείται από τότε που ίσχυσε, α) ως

προς την προθεσμία επιλογής και

τοποθέτησης προϊσταμένων, β) με την

αντικατάσταση της λέξης «οργανικών» από

τη λέξη «υπηρεσιακών», και η παρ. 1

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Κατά την πρώτη εψαρμογή του

Εσωτερικού Κανονισμού και του

συνημμένου σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και

Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π., μετά

την τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ.

1/2017 (Α’ 2), οι Προϊστάμενοι των

οργανικών μονάδων της Ε.Υ.Π. που

ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους Φορείς
που υπάγονται στο πεδίο εψαρμογής του Κεψαλαίου

του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και τους Φορείς του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α 258), επιλέγονται
σύμψωνα με τη διαδικασία του παρόντος.

2. Στη διαδικασία του παρόντος δεν μπορούν να
συμμετάσχουν όσοι δεν μπορούν να διορισθούν ως
δημόσιοι υπάλληλοι κατ’ εψαρμογή της παρ. Ι του
άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α 26).

3. Τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη
διαδικασία του παρόντος είναι:

(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

(β) Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κράτους
μέλους της Ε.Ε. και

(γ) Πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Περαιτέρω
απαιτούμενα προσόντα αναψορικά με τις προς
πλήρωση θέσεις είναι δυνατόν να προβλέπονται σε
ειδικές διατάξεις.

Άρθρο δεύτερο

Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εΦαρμογή του Εσωτερικού
Κανονισμού και του συνημμένου σε αυτόν Πίνακα
Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π.,
μετά την τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 1/2017
(Α’ 2), οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της
Ε.Υ.Π. που αναδιαρθρώνονται, επιλέγονται και
τοποθετούνται προσωρινά, έως την τακτική επιλογή
Προϊσταμένων, με απόψαση του Διοικητή, σύμψωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 1/2017, με την
προϋπόθεση να έχουν τα τυπικά προσόντα που
απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις. Εντός
αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, από τη
δημοσίευση του παρόντος, γίνεται η επιλογή και
τοποθέτηση Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων
από το αρμόδιο ανά περίπτωση όργανο, σύμψωνα
με τις κείμενες διατάξεις για την επιλογή και
τοποθέτηση προϊσταμένων της Ε.Υ.Π.

2. Η ένταξη στον κλάδο ΠΕ Ι Διοικητικού και στον
κλάδο ΠΕ 10 Οικονομικού των μονίμων πολιτικών



Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους

σε φορείς του δημοσίου Τομέα που τελούν
σε αναστολή άσκησης καθηκόντων -

Τροττοτιοίηση περ. α Παρ. ό άρθρου 206 ν.
4820/2021

1. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 6 του
άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)
προστίθενται δύο νέα εδάψια και η περ. α
διαμορψώνεται ως εξής:
«α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε
ψορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια
της περ. (α) της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α· 143), που εμπίπτουν στο
πεδίο εψαρμογής του παρόντος, με
απόψαση του επικεψαλής του ψορέα
επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό
διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων
για επιτακτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής
καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως
χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,
δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την
πραγματοποίηση της πρώτης ή της
μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με
όμοια απόψαση του ψορέα, υπό την
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του
εμβολιαστικού κύκλου, σύμψωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο. Στους εργαζόμενους,
στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της

υπαλλήλων της Ε.Υ.Π., που υπηρετούν κατά τη
δημοσίευση του παρόντος στον καταργούμενο
κλάδο ΠΕ Ι «Διοικητικού - Οικονομικού»,
πραγματοποιείται με απόψαση του Διοικητή της
Ε.Υ.Π., αναλόγως των προϋποθέσεων ένταξης στους
ανωτέρω κλάδους ή αναλόγως της προϋπηρεσίας
τους στην Ε.Υ.Π., κατόπιν αίτησης προτίμησης του
ενδιαψερόμενου υπαλλήλου εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Εάν,
συνεπεία των αιτήσεων προτίμησης, δεν
εξασψαλίζεται επαρκής στελέχωση των κλάδων ΠΕ 1
Διοικητικού και ΠΕ 10 Οικονομικού, η στελέχωση
συμπληρώνεται με απόψαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.

«Αρθρο 206

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

1.α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά
του κορωνοϊού ΟνΙ0-19 όλο το προσωπικό των
ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων
ψροντίδας ηλικιωμένων και ψροντίδας ατόμων με
αναπηρία (ιατρικό, παραίατρ ικό, νοσηλευτικό,
διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι:

(α) Κέντρα Αποθεραπείας-Απο κατάστασης Κλε ιστής
Νοσηλείας, Κέντρα Αποθεραπείας- Αποκατάστασης
Ημερήσιας Νοσηλείας και Ελάχιστες Μονάδες
Ιατρικής Αποκατάστασης του άρθρου 15 του π.δ.
395/1993 (Α· 166).

(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με
αναπηρία του άρθρου 30 του ν. 2072/1992.

(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες της απόΦασης του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β· 825).

(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του
άρθρου Ι του ν. 2345/1995 (Α’213).

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ.
631/1974 (Α’27Ι).

αναδιαρθρώνονται, επιλέγονται και

τοποθετούνται προσωρινά, έως την τακτική

επιλογή Προϊσταμένων, με απόΦαση του

Διοικητή, σύμψωνα με την παρ. 4 του

άρθρου 6 του π.δ. 1/2017, με την

προϋπόθεση να έχουν τα τυπικά προσόντα

που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις.

Εντός προθεσμίας δεκαοχτώ (18) μηνών, από

τη δημοσίευση του παρόντος, γίνεται η

επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων των

υπηρεσιακών μονάδων από το αρμόδιο ανά

περίπτωση όργανο, σύμψωνα με τις κείμενες

διατάξεις για την επιλογή και τοποθέτηση

προϊσταμένων της Ε.Υ.Π.».



αναστολής άσκησης καθηκόντων και μέχρι (στ) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του
την άρση αυτού δεν επιτρέπεται η διενέργεια ν. 4109/2013 (Α’1ό), στις οποίες ψιλοξενούνται
οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής, η ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.
άσκηση ή η χορήγηση άδειας για την άσκηση
ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς και η (ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του
χορήγηση πάσης ψύσεως αδειών. Στους άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
εργαζόμενους αυτούς, για το χρονικό της 3Ιης Οκτωβρίου 2018 (Β· 4898).
διάστημα που τελούν σε αναστολή, ισχύουν
οι Περιορισμοί και τα ασυμβίβαστα (η) Οικοτροψεία του άρθρου 30 του Ενιαίου
σύμψωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κανονισμού Παροχών Υγείας.
2. Η παρ. 1 ισχύει αναδρομικά από την
ημερομηνία επιβολής του ειδικού (8) Ειδικά Ιδρύματα του άρθρου ό του ν. 861/1979
διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης (Α’2).
καθηκόντων σε κάθε εργαζόμενο και οι
διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά (ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της
παράβαση αυτής ανακαλούνται. απόψασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό

στοιχεία Π Ιγ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397).

(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της
απόψασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασψαλίσεων υπό στοιχεία Π4α
οικ.4633/1993 (Β’ 789).

(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και
Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του
ν. 4756/2020 (Α·235), και

(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Ι.β. Για επιτακτικούς λόγους Προστασίας της
δη μόσιας υγείας, κάθε νεοεισερχόμενος
ψιλοξενούμενος στις ανωτέρω κλειστές μονάδες και
στις μονάδες των περ. β’ και και κάθε
ωψελούμενος στις ανωτέρω λοιπές ανοιχτές
μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να έχει
πραγματοποιήσει την πρώτη ή τη μοναδική δόση
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19 και να
ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό κύκλο σύμψωνα με
τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο. Από την υποχρέωση του
προηγούμενου εδαψίου εξαιρούνται τα πρόσωπα,
στα οποία παρέχονται υπηρεσίες από τις δομές της
περ. α’ της παρ. Ι.α.

2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά
του κορωνοΙού ςΟνΙΟ-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό,
παραΙατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και



υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές
δομές υγείας (διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρα
αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές
πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας, μονάδες
νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), καθώς και
στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η
υποχρέωση του πρώτου εδαψίου καταλαμβάνει και
τους Φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α’ και β’
κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους
σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματική ς
Κατάρτισης (1ΕΚ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι
συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική
διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε
πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές
υγείας.

3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. Ι και 2 νοείται
κάθε Φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον Φορέα
λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με
επαχθή αιτία ή εθελοντικά ή διεξάγει πρακτική
άσκηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας
προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών
εκπαιδευτικών δομών οποιασδήποτε βαθμίδας, με
Φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς
και κάθε Φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες,
με Φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε
νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος
ο Φορέας λειτουργίας των δομών.

4. «Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. Ι και 2
όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα ενενήντα (90)
ημερών από τη νόσηση και όσοι έχουν
αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη
διενέργεια του εμβολίου.»
Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαψίου, στη βάση

ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς
επιτροπές ανά υγειονομική περιΦέρεια, οι οποίες
αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς. Ειδικώς τα
άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν
στη διαδικασία του εμβολιασμού για
αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζεται με την
πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των
παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις
αυτισμού και επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται



από την υποχρέωση εμβολιασμού, με αιτιολογημένη
εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν
έγκρισης από τις επιτροπές του δεύτερου εδαψίου.

5. Για την εφαρμογή των παρ. Ι και 2 απαιτείται η
επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού ονιο 19 της
Ε.Ε. (Ευ Ο1Ι ωνιο υοςς του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι4ης Ιουνίου
2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’87), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α95) με
πληροψορίες σχετικά με την κατάσταση του ψυσικού
ιτροσώιτου-κατόχου του όσον αφορά στον
εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό ςονιο
19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του
άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α·256), ή βεβαίωσης
θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. Ι του
άρθρου 5 της υπ αρ. 2650/10.4.2020 (Β· 1298)
κοινής απόψασης των Υπουργών Υγείας και
Επικρατείας, ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή
βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή η
βεβαίωση του πρώτου εδαψίου ελέγχεται από τον
εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. Ια του
άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α·118), τηρουμένων
και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.

6. 0 εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας
οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε
πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το
υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη
ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε
ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να
γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες
και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση της
παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει
την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την Ιη
Σεπτεμβρίου 2021, με εξαίρεση τους φοιτητές και
σπουδαστές που πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή
τη μοναδική δόση έως την 30ή Σεπτεμβρίου, η δε
ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να
γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες
και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη
τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι
ακόλουθες συνέπειες:



α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε ψορείς
του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της
Παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), που
εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος, με
απόψαση του επικεψαλής του ψορέα επιβάλλεται,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής
καθ η κόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής
καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής δη μόσιας υπηρεσίας, δεν
καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση
της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή
αίρεται με όμοια απόψαση του ψορέα, υπό την
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού
κύκλου, σύμψωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες
και στον προβλεπόμενο χρόνο.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α) και
μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης ή της
μοναδικής δόσης, όπως επίσης σε περίπτωση μη
ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμψωνα
με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να
μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του
εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη
παροχής εργασίας λόγω εψαρμογής του παρόντος.
Το προηγούμενο εδάψιο εψαρμόζεται και σε
συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών,
καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που
συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη που
απασχολεί προσωπικό ή παρέχει υπηρεσίες σε
ωψελούμενους κατά παράβαση του παρόντος,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο: βα) δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα
χιλιάδων (50000) ευρώ και, ββ) σε περίπτωση
υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο,
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση
και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
Υπόχρεο εργοδότη, για τους σκοπούς εψαρμογής του
παρόντος, συνιστά κάθε εργοδότης για το σύνολο
του προσωπικού του, στο οποίο περιλαμβάνεται και
το δανειζόμενο σε αυτόν ή το απασχολούμενο σε
αυτόν μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης
προσωπικό. Κατ’ εξαίρεση, υπόχρεοι εργοδότες είναι
οι πάροχοι υπηρεσιών-εργολάβοι για το προσωπικό
που απασχολούν σε δομές ή και ψορείς που



εμπίττουν στο πεδίο εψαρμογής του παρόντος, στο
πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

γ) Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται στις
δομές που εντάσσονται στο Πεδίο εψαρμογής του
παρόντος ως ελεύθερο ι επαγγελματίες επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο: α) δέκα χιλιάδων (10000) ευρώ
για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ και, β) σε περίπτωση υποτροπής, που
διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν
υπηρεσίες υγείας στις ανωτέρω δομές, κατά
παράβαση του παρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, σι
ακόλουθες κυρώσεις:

γα) καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το
Δημόσιο, από την ημερομηνία της βεβαίωσης της
παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία μετον
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ) και τα δημόσια ασψαλιστικά ταμεία,

γβ) αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής
συνταγογράψησης του ν. 3892/2010 (Α’ 189), και

γγ) αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης
ηλεκτρονικών συνταγών του ν. 3892/2010.

Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες
σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας
(ιδιωτικά ιατρεία, ψαρμακεία) οψείλουν να
επικολλούν στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραψο
με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι σι
εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί σε
συμμόρψωση με το παρόν. Η παράλειψη της
τήρησης της υποχρέωσης του προηγούμενου
εδαψίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους
τριακοσίων (300) ευρώ.

Οι κυρώσεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν για
παραβάσεις που τελούνται από τη δημοσίευση του
παρόντος.

δ) Στην περίπτωση ψοιτητών, ο επικεψαλής της
ακαδημαϊκής μονάδας και ο διδάσκων κάθε
μαθήματος, καθώς και στην περίπτωση των
σπουδαστών των 1.Ε.Κ. και των Κολλεγίων, οι



Διοικήσεις τους και σι εκπαιδευτές των αντίστοιχων
μαθημάτων υποχρεούνται να μην επιτρέπουν τη
συμμετοχή του ψοιτητή ή του σπουδαστή σε κάθε
είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται
εντός των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των
πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των ιδιωτικών
δομών υγείας.

7. α) Με κοινή απόψαση των Υπουργών Υγείας,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών,
Ψηψιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται
και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων
που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται
η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του
εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η
παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της
συμμόρψωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι
όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και
προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εψαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια
απόψαση δύνανται να εξειδικεύονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις, να καθορίζονται οι
αρμόδιες αρχές για την εψαρμογή του παρόντος και
τα αρμόδια όργανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων,
η διαδικασία ελέγχων και βεβαίωσης των
παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής
κυρώσεων, βεβαίωσης και είσπραξης διοικητικών
προστίμων, ο τρόπος, ο χρόνος και σι συνέπειες
άρσης των κυρώσεων και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.

β) Με απόψαση του Υπουργού Υγείας
εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία
απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για
ιατρικούς λόγους και καθορίζονται άλλες αναγκαίες
λεπτομέρειες για την εψαρμογή της παρ. 4.

8. Η εψαρμογή του παρόντος άρθρου
επαναξιολογείται έως την 31η.12.2021.»

Άρθρο 5 Άρθρο 3
Μετατάξεις μονίμων διοικητικών

υπαλλήλων σε δικαστήρια, εισαγγελίες και Έκταση εψαρμογής
γενικές επιτροπείες της χώρας —

Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 3 ν. 1. Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί
4440/2016 υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού

1. Στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε
(Α’ 224): α) τροποποιείται το πρώτο εδάψιο υπηρεσίες, κεντρικές και περιψερειακές, του



ως προς τις κατηγορίες των υπαλλήλων που
μετατάσσονται, β) προστίθεται νέο Τρίτο
εδάψιο και γ) τροποποιείται το Τέταρτο
εδάψιο ως προς τις εψαρμοζόμενες
διατάξεις, και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως
εξής:
«8. Ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες
και τις γενικές επιτροπείες της χώρας
επιτρέπεται αποκλειστικά η μετάταξη των
μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων,
που ανήκουν οργανικά στους ψορείς της
παρ. 1, μέσω των διαδικασιών των κύκλων
του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
Αρμόδιο όργανο της, κατά το άρθρο 7,
αξιολόγησης των υποψηψίων είναι το κατά
περίπτωση αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο
των ως άνω ψορέων υποδοχής. Οι
διευθύνοντες τα Δικαστήρια ή τις
Εισαγγελίες στα οποία ανήκουν οι εκάστοτε
προκηρυσσόμενες θέσεις, δύνανται να
υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστικό
συμβούλιο γνωμοδότηση επί των
υποβληθεισών αιτήσεων. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης
και την επιλογή όσων υποψηψίων πληρούν
τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση
των οικείων θέσεων μόνιμων δικαστικών
υπαλλήλων, εψαρμοζο μένων αναλόγως των
παρ. 2 έως 4 του άρθρου 7, το αρμόδιο
όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει
πράξη μετάταξης των υπαλλήλων που έχουν
επιλεχθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Μετά
τη δημοσίευσή της στην Εψημερίδα της
Κυβερνήσεως, η πράξη μετάταξης
κοινοποιείται αμελλητί στην υπηρεσία
προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον
ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει
υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο
εντός ενός (1) μηνός από την πιο πάνω
κοινοποίηση.».
2. Η παρ. Ι καταλαμβάνει και τον δεύτερο
κύκλο κινητικότηταςτου 2021.

Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και
βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εψόσον
ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε
οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, στο
πεδίο εψαρμογής του ΕΣΚ υπάγονται οι απόψοιτοι
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του ψορέα
στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

2. Οι Ανεξάρτητες Αρχές συμμετέχουν στο ΕΣΚ μετην
προκήρυξη κενών Θέσεων διοικητικού και ειδικού
επιστημονικού προσωπικού, διατηρώντας τις
διαδικασίες επιλογής που προβλέπουν οι οικείες
διατάξεις και εψόσον δεν υπάρχουν, τις διαδικασίες
επιλογής που προβλέπονται για την πρόσληψη.

3. Διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα μετάταξης και
απόσπασης των υπαλλήλων του Υπουργείου
Εξωτερικών παραμένουν σε ισχύ. Ειδικά όσον αψορά
τη μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
σε ψορείς της παραγράψου Ι εψαρμόζονται οι
διατάξεις του παρόντος, τηρουμένης της
προϋπόθεσης της σύμψωνης γνώμης του οικείου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου
Εξωτερικών της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
3566/2007 (1 117).

«4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι
υπάλληλοι της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας
(Ε.Α.Β. Α.Ε.), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι
των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος
Αγωγής Αρρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων των
κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ, των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου
Εθνικής ‘Αμυνας, καθώς και των στρατιωτικών
νοσοκομείων, οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ, εκτός από
τους διοικητικούς υπαλλήλους καιτους υπαλλήλους
ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη
θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταψέρθηκαν σε
Θέσεις ΒοηΘητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε
νοσοκομεία.»

5. Υπάλληλοι που μετατάχθηκαν σε Καταστήματα
Κράτησης από Θέσεις κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας,



σι οποίες καταργήθηκαν κατ’ εψαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167),
συμμετέχουν στο ΕΣΚ, με αψετηρίατο δεύτερο κύκλο
κινητικότητας του έτους 2018, σύμΦωνα με τις
διατάξεις του άρθρου ό παράγραψος 3.

ό. Ειδικό επιστημονικό προσωπικό δύναται να
μεταταγεί ή να αποσπαστεί σε ψορείς της
παραγράψου 1 μόνο μέσω του ΕΣΚ. Οι εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε Φορείς
της παραγράψου Ι μόνο μέσω του ΕΣΚ, τηρουμένων
των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή
τους από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων.

«7. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροψοριών (Ε.Υ.Π.) δεν
συμμετέχει στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. ‘Οσον
αψοράτην Ε.Υ.Π. εξακολουθούν να εψαρμόζονταιτα
άρθρα 16 και 17 του ν. 3649/2008 (4’
39) καιτο άρθρο 49 του π.δ. 1/2017 (Α Ί).

«8. Ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις
γενικές επιτροπείες της χώρας επιτρέπεται
αποκλειστικά η μετάταξη των υπαλλήλων που
ανήκουν οργανικά στους ψορείς της παρ. 1, μέσω
των διαδικασιών των κύκλων του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας. Αρμόδιο όργανο της κατά
το άρθρο 7 αξιολόγησης των υποψηψίων είναι το
κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο των
ως άνω ψορέων υποδοχής. Μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας αξιολόγησης και την επιλογή όσων
υποψηψίων πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για
την πλήρωση των οικείων θέσεων μόνιμων
δικαστικών υπαλλήλων κατά τη διαδικασία του
άρθρου 223 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, το
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης
εκδίδει πράξη μετάταξης των υπαλλήλων που έχουν
επιλεχθεί από το δικαστικό συμβούλιο. Μετά τη
δημοσίευσή της στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως,
η πράξη μετάταξης κοινοποιείται αμελλητί στην
υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και
στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει
υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός

_____ _______________________________________

(1) μηνός από την πιο πάνω κοινοποίηση.».

30. Κατάργηση διατάξεων



Διατάξεις αξιολογούμενης ρύι9μισης που
Καταρούμενες διατάξεις

προόλέπουν κατάργηση

Η. ‘Εκθεση εψαρμσγήςτης ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ιορέων

Συναρμόδια Υπουργεία —

Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Προοτασ[ας του Πολίτη,

Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάοτευσης
και Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προοτασίας, Υπουργός Επικρατείας,

Ψηψιακής Διακυβέρνησης

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή
επισιτε ύ δον
Υπουργείο ή

υπηρεσία

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προιεσμία)

31.

Σχετική διάταξη
αξιολογού μενης

ρύθμισης
Αντικείμενο συναρμσδιότητας

Εξου σιοδ οτική
Είδος πράξης

διάταξη
Αντικείμενο

Άρθρο 3 Υπουργική Εσωτερικών Παράταση ισχύος
απόψαση ρύθμισης

Καθορισμός των ωρών

Άρθρο ό Απόψαση οικείος της απογευματινής

Δήμαρχος υπερωριακής
απασχόλησης των
υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.
του οικείου Δήμου
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Αριθμ. 10 /1/ 2022

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου Του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την
ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν.3959/2011 και ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της ΙΙης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές
ανταγωνισμού των Κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν
αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς>.

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται Θέματα
αρμοδιότητας διαφόρων Υπουργείων και συγκεκριμένα:

1.α. Διευκρινίζεται ότι, για τις διοικήσεις των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. που
επιλέγονται από την Κυβέρνηση, εξακολουθεί να τηρείται, στις περιπτώσεις που
προβλέπεται, η διαδικασία κοινοβουλευτικής ακρόασης (άρΘρο 20 του
ν. 4735/2 02 0)

β. Επανακαθορίζεται, προσαυξανόμενη στους δεκαοχτώ (18) μήνες (αντί έξι
μηνών που προβλέπεται) από τη δημοσίευση του π.δ.96/2020 (20.11.2020), η
προθεσμία επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) από το κατά νόμο αρμόδιο
όργανο.

2.α. Επεκτείνεται η χορήγηση των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη
νομοθεσία (άρθρο 5Α της από 11.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν.4682/2020), διευκολύνσεων (παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή εργασία σε
διαφορετικό χρόνο ή με μειωμένο ωράριο ή χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού) και
στους γονείς υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων,
ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. φορέων Γενικής Κυβέρνησης, των
οποίων τα τέκνα νοσούν με κορωνοΙό ίΞΟνΙΟ-19, με την προσκόμιση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών.

β. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού
σε γονείς τέκνων, βρεφών νηπίων και μαθητών έως και την Γ’ Τάξη Γυμνασίου
που νοσούν με κορωνοΙού και καθορίζεται ειδική διαδικασία χορήγησης της εν
λόγω άδειας για τις οριζόμενες κατηγορίες υπαλλήλων (εκπαιδευτικούς,
προσωπικό των Υπουργείων Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου, των Ενόπλων
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των καταστημάτων κράτησης).

3. Συμπληρώνεται το άρθρο 206 του ν.4820/2021 σχετικά με την
υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και ειδικότερα, προβλέπεται ότι, στους
εργαζομένους σε φορείς του δημοσίου Τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί
αναστολή άσκησης καθηκόντων και μέχρι την άρση αυτής, δεν επιτρέπεται η

Ι
ΤροπΥΠΕΣ_υπερωρίΕς ΚΕΠ κ.λπ.ΣΔ



διενέργεια οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής, η άσκηση ή/και η χορήγηση
άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή καθώς και η χορήγηση πάσης
φύσεως αδειών.

4.α. Επανακαθορίζεται η διαδικασία μετάταξης μονίμων πολιτικών διοικητικών
υπαλλήλων φορέων του δημοσίου τομέα ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες
και τις γενικές επιτροπείες της χώρας για την πλήρωση των οικείων θέσεων
μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (άρθρο 7 παρ. 2 έως 4 του ν.4440/2016), αντί
του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως Ισχύει.

β. Η κατά τα ανωτέρω προτεινόμενη διαδικασία μετάταξης υπαλλήλων
καταλαμβάνει και τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας του 2021.

5. Καθορίζεται, με απόφαση του οικείου δημάρχου και για το χρονικό
διάστημα από την Γ Ιανουαρίου 2022 έως την 3Γ Μαρτίου 2022, έως σαράντα
(40) ώρες μηνιαίως, ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 20 του
ν.434/2015) αριθμός ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του
κορωνοΙού ονΙ]Ξ-19, υπό τις ειδικότερα οριζόμενες προϋποθέσεις.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται σε βάρος των
προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ βαθμού (φορείς Γενικής Κυβέρνησης), τρέχοντος
οικονομικού έτους, δαπάνη από τη χορήγηση στους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π.
πρόσθετης αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, λόγω καθορισμού του
προβλεπόμενου αριθ μού ωρών απογευ ματινής υπερωριακής απασχόλησης αυτών,
έως σαράντα (40) ώρες μηνιαίως, κατά το χρονικό διάστημα από την Γ
Ιανουαρίου 2022 έως την 311 Μαρτίου 2022, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που
σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοΙού ιΞονι]

19.
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά

(αριθμός υπαλλήλων, ωρών υπερωριακής απασχόλησης κ.λπ.).

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΙ3ΕΙΑ ΑΚΜΑί3ΟΙ)
18.01.2022 19:02

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου
«Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή -

Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/Ι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΙης
Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές
ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν
αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυΟμης
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλείται σε βάρος
των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ βαθμού (φορείς Γενικής Κυβέρνησης),
τρέχοντος οικονομικού έτους, δαπάνη από τη χορήγηση στους υπαλλήλους των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε. Π.) πρόσθετης αποζημίωσης
υπερωριακής απασχόλησης, λόγω καθορισμού του προβλεπόμενου αριθμού
ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης αυτών, έως σαράντα (40) ώρες
μηνιαίως, Κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η

Μαρτίου 2022, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοΙού ίΞΞ’ΟνΙΠ-19.

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά
(αριθμός υπαλλήλων, ωρών υπερωριακής απασχόλησης κ.λπ.) και θα
αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικείων ο.τ.α. α’
βαθμού.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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