ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής
διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων
της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας
Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Με το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο επέρχονται µεταρρυθµίσεις
στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας µε κύριο σκοπό την επιτάχυνση στην εξέταση των αιτήσεων πολιτογράφησης και τη διασφάλιση της αντικειµενικότητας της διαδικασίας και της ενιαίας µεταχείρισης των αιτούντων. Περαιτέρω, ρυθµίζονται, ιδίως, επιµέρους ζητήµατα που αφορούν την οργάνωση, τη
λειτουργία και το προσωπικό των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των φορέων τους, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας
τους και της προώθηση της αναπτυξιακής τους προοπτικής.
Το νοµοσχέδιο, µετά την επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αποτελείται από οκτώ Κεφάλαια (Α΄-Η΄) και πενήντα επτά (57) άρθρα.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 έως 19), υπό τον τίτλο «Ρύθµιση Θεµάτων Ιθαγένειας», επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, όπως ισχύει). Τα άρθρα 1 και 2 ορίζουν το αντικείµενο και τους σκοπούς που επιδιώκονται µε τις οικείες τροποποιήσεις.
Το άρθρο 3 ρυθµίζει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης, ώστε η
προϋπόθεση γνώσης της ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας, του πολιτισµού
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και των θεσµών του πολιτεύµατος να αποκτήσει διακριτό χαρακτήρα από
την ένταξη του αλλοδαπού στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας.
Με το άρθρο 4 ρυθµίζονται οι λόγοι ασφαλείας που αποκλείουν την πολιτογράφηση και η διαδικασία διαπίστωσης της συνδροµής τους. Με το άρθρο 5
ορίζεται ως απαιτούµενο δικαιολογητικό για την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση, µε
το οποίο πιστοποιείται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και των
στοιχείων ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας, πολιτισµού και θεσµών του πολιτεύµατος. Το άρθρο 6 αφορά τη διαδικασία πολιτογράφησης και ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι η πιστοποίηση γίνεται κατόπιν γραπτής δοκιµασίας, προσδιορίζεται δε το απαιτούµενο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Αναδιατυπώνεται το άρθρο 7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου. Το άρθρο 8 ορίζει τα δικαιολογητικά για
την αίτηση πολιτογράφησης οµογενών και το άρθρο 9 ρυθµίζει την κτήση ιθαγένειας από τέκνο πολιτογραφηθέντος που διαµένει στη χώρα. Με τα άρθρα 10 και 11 αναδιαρθρώνεται η διαδικασία διαπίστωσης και αµφισβήτησης
ιθαγένειας, και µε το άρθρο 12 προσδιορίζεται ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από τα εξέταστρα για το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων που θεσπίζεται µε το άρθρο 5. Με το άρθρο 13 συνιστάται Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας και µε το άρθρο 14 επέρχονται τροποποιήσεις στη διάρθρωση της οικείας Γενικής Γραµµατείας. Με το άρθρο 15
αναδιαρθρώνονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας και µε το άρθρο 16 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στις δαπάνες τους. Με το άρθρο
17 συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας.
Τέλος, το άρθρο 18 θέτει µεταβατικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή των νέων
κανόνων πολιτογράφησης και το άρθρο 19 περιέχει καταργούµενες διατάξεις.
Με το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 20-23), υπό τον τίτλο «Επιλογή Διοικήσεων
στον Δηµόσιο Τοµέα», καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής
των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνόντων ή Εντεταλµένων Συµβούλων των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ.
των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, µε εξαίρεση τους φορείς που
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (δηµόσιες επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο) και του άρθρου
13α ν. 4310/2014 (δηλαδή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα και τους Τεχνολογικούς Φορείς της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας), ορίζεται η θητεία τους, η οποία είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης για
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µια ακόµη τριετία (άρθρο 22) και θεσπίζονται τελικές διατάξεις (άρθρο 23).
Το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 24-27), υπό τον τίτλο «Ρύθµιση ζητηµάτων Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιας Διοίκησης αναφορικά µε
προσωπικό εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραµµάτων, κινητικότητα προσωπικού ΔΕΥΑ, έκτακτο προσωπικό ΟΤΑ, διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου», εισάγει, µεταξύ άλλων, ρυθµίσεις για
το προσωπικό της παρ. 3 του άρθρου 21 ν. 2190/1994, ορίζοντας ιδίως ότι οι
συµβάσεις του έχουν διάρκεια έως 12 µήνες µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του προγράµµατος ή του έργου ή την εκπλήρωση
της υποχρέωσης για την οποία έχουν προσληφθεί µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (άρθρο 24). Επίσης, θεσπίζει ρυθµίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (εφεξής Δ.Ε.Υ.Α., άρθρο 25). Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του
Κεφαλαίου αυτού ορίζεται η ανώτατη διάρκεια της σύµβασης των χειριστών
µηχανηµάτων έργου που απασχολούνται ως έκτακτο προσωπικό ισχύει τόσο για τους ΟΤΑ α΄ βαθµού όσο και για τους ΟΤΑ β΄ βαθµού (άρθρο 26), και
εισάγεται η δυνατότητα διαλειτουργικότητας του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών µε το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (άρθρο 27).
Με το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρο 28), υπό τον τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων
Κώδικα Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ΝΠΔΔ», καθορίζεται εκ νέου, κατά τροποποίηση του άρθρου 86 παρ. 2 ν.
3528/2007, η σύνθεση των Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων (εφεξής:
Σ.Ε.Π.) και θεσπίζονται ειδικές ρυθµίσεις για τα Σ.Ε.Π. των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του Υπουργείου Υγείας και για το Σ.Ε.Π. του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους.
Με το Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρο 29), υπό τον τίτλο «Ειδικές ρυθµίσεις για το
Πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι”», ορίζεται ότι παρατείνεται το Πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι» από τη λήξη του έως τη δηµοσίευση του διορισµού των
επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020
στις αντίστοιχες θέσεις και ρυθµίζονται θέµατα χρηµατοδότησής του και
διαχείρισης των σχετικών πιστώσεων.
Με το Κεφάλαιο ΣΤ΄(άρθρα 30-52), υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης», ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήµατα: Παρέχεται η δυνατότητα στους Ειδικούς Συµβούλους, τους Ειδικούς Συνεργάτες
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και τους Επιστηµονικούς Συνεργάτες να συντάσσουν µελέτες και τεύχη διαγωνισµών για έργα, υπηρεσίες και προµήθειες του Δήµου, εφόσον κατέχουν
τον απαιτούµενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά αναγκαία προσόντα (άρθρο
30), προσδιορίζονται εκ νέου οι αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθµού
(άρθρο 31), και ορίζεται ότι το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στους
Αναπτυξιακούς Οργανισµούς των ΟΤΑ και οι µηχανικοί της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (εφεξής: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)
µπορούν να συντάσσουν µελέτες έργων και υπηρεσιών και τεύχη δηµόσιων
διαγωνισµών υπό τη διεύθυνση Προϊσταµένου της οικείας Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς και ότι, για τη δαπάνη που γεννάται από προγραµµατική σύµβαση, η απόφαση ανάληψης εκδίδεται από τον Δήµαρχο ή τον Περιφερειάρχη,
κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 32).
Περαιτέρω, τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν τα νοµικά πρόσωπα των
ΟΤΑ και ιδίως τις αρµοδιότητες και τις αµοιβές της Διοίκησης των Αναπτυξιακών Οργανισµών, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών
να ρυθµίζει θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας τους και να καθορίζει τα αποφαινόµενα όργανα για τις δηµόσιες συµβάσεις σύµφωνα µε τον ν.
4412/2016, καθορίζονται εκ νέου οι αρµοδιότητες της ανώνυµης εταιρείας
ΟΤΑ µε την επωνυµία «Εθνικός Κήπος-Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.» και
προσδιορίζεται εκ νέου το µετοχικό της κεφάλαιο (άρθρο 33), ρυθµίζονται
θέµατα λειτουργίας και στελέχωσης των Υπηρεσιών Δόµησης των Δήµων
(άρθρο 34), επεκτείνεται, για το οριζόµενο χρονικό διάστηµα, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώµατος επαγγελµατικής µίσθωσης σε κοινόχρηστους χώρους των ΟΤΑ και των νοµικών
τους προσώπων, και σε κοινόχρηστους χώρους κτηρίων που στεγάζουν ΟΤΑ ή νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ, µε την εξαίρεση των κυλικείων εντός δηµόσιων σχολείων (άρθρο 35), καταργείται η τρίµηνη αποκλειστική προθεσµία
για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 123 ν.
4674/2020 (άρθρο 36), εισάγονται µεταβατικές διατάξεις αναφορικά µε την
οικονοµική λειτουργία Δήµων που ιδρύθηκαν µε τον ν. 4600/2019 (άρθρο
37), καθίσταται δυνητική η επιχορήγηση των δήµων για την αποπληρωµή υποχρεώσεών τους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής, και παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών να αυξάνει,
µε απόφασή του, τον προϋπολογισµό του σχετικού προγράµµατος (άρθρο
38), τροποποιούνται οι διατάξεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συµβουλίων των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (άρθρο
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39), ρυθµίζονται θέµατα κίνησης των υπηρεσιακών οχηµάτων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ (άρθρο 40) και διοικητικής τακτοποίησης του αρχείου οχηµάτων των ΟΤΑ (άρθρο 41), παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών χώρων σε δηµόσιο κτήµα που έχει παραχωρηθεί στον Δήµο Καισαριανής υπό
τις οριζόµενες προϋποθέσεις (άρθρο 42), επεκτείνεται στους αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει για
την παροχή νοµικής υποστήριξης στο ανθρώπινο δυναµικό του δηµόσιου τοµέα (άρθρο 43) και ορίζεται εξάµηνη αποκλειστική προθεσµία για την απογραφή της περιουσίας των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών
(άρθρο 44). Επίσης, συµπληρώνεται το θεσµικό πλαίσιο για την υπαίθρια διαφήµιση, ιδίως µε την απαγόρευσή τους σε πεζοδρόµια και την έκδοση ενιαίας άδειας προβολής υπαίθριας διαφήµισης και τοποθέτησης διαφηµιστικών
πλαισίων µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου (άρθρο 45), διευρύνονται οι κατηγορίες προσωπικού που δικαιούνται δωρεάν σίτιση και κατάλυµα διαµονής από ορεινούς και νησιωτικούς Δήµους, από τα νοµικά τους πρόσωπα και
από τους ΟΤΑ β΄ βαθµού στους οποίους ανήκουν (άρθρο 46), θεσπίζονται
ρυθµίσεις για τη διοίκηση και διαχείριση ορθόδοξων ιερών ναών εντός κοιµητηρίων και για τα οχήµατα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που διατίθενται για την κίνηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς
και για τα λοιπά οριζόµενα οχήµατα (άρθρο 47), καθορίζεται εκ νέου η συγκρότηση του διοικητικού συµβουλίου του νοσοκοµείου «ΕΛΠΙΣ» (άρθρο
48), ορίζεται ότι κάθε υποψήφιος βουλευτής µπορεί να είναι υποψήφιος σε
µια µόνο εκλογική περιφέρεια και να µετέχει σε έναν µόνο συνδυασµό κόµµατος ή συνασπισµό κοµµάτων ή να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος (άρθρο
49), ρυθµίζονται θέµατα της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων (άρθρο 50), ορίζεται ότι τα µέσα ατοµικής
προστασίας του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ, τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιµώνται σε χρήµα που αποδίδεται στους δικαιούχους (άρθρο 51) και διευρύνεται το πεδίο των δράσεων που µπορούν να επιχορηγούνται από το Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης Δήµων (άρθρο 52).
Το Κεφάλαιο Ζ΄(άρθρα 53-56), υπό τον τίτλο «Λοιπές Διατάξεις», περιλαµβάνει ρυθµίσεις θεµάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης (άρθρο 53) και
ρυθµίσεις για την, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, παράταση, για λόγους
δηµόσιας υγείας, της διάρκειας συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου του προσωπικού που απασχολείται την 1.9.2020 για τα ανάγκες καθαριότητες των κτηρίων των οριζόµενων Υπουργείων και άλλων Αρχών και
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φορέων (άρθρο 54). Περαιτέρω, συνιστώνται τρεις θέσεις συνεργατών για
την υποβοήθηση του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Τυπογραφείου (άρθρο
55) και καταργείται, κατά τη διαδικασία πρόσληψης µόνιµου πολιτικού προσωπικού για την κάλυψη εργασιών υποβρυχίων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, η µοριοδότηση εργασιακής εµπειρίας σε αντικείµενο συναφές της
θέσης καθώς και σε υποβρύχια του Πολεµικού Ναυτικού (άρθρο 56).
Με το Κεφάλαιο Η΄ (άρθρο 57) ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 5
Η προτεινόµενη ρύθµιση αναφέρεται, µεταξύ άλλων, σε «πολιτικούς πρόσφυγες». Η διάταξη, όµως, φαίνεται να αναφέρεται σε «πρόσφυγες» κατά
την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης της Γενεύης «Περί της νοµικής καταστάσεως των προσφύγων», η οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου
1951 και κυρώθηκε µε το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από
το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, το οποίο κυρώθηκε µε τον α.ν. 389/1968 (Α΄ 125). Σηµειώνεται ότι ο όρος «πρόσφυγας» υιοθετείται και από τις Οδηγίες 2013/32/ΕΕ σχετικά µε κοινές διαδικασίες για
τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (EE L
180/60), 2013/33/EE ως προς τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων
διεθνή προστασία (EE L 180/96) και την 2011/95/ΕΚ σχετικά µε τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως
δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτοµα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόµενο της παρεχόµενης προστασίας (EE L 337/9).
2. Επί του άρθρου 9
α) Ο τίτλος της προτεινόµενης ρύθµισης, όπως διαµορφώθηκε µετά από
τη νοµοτεχνική επεξεργασία της αρµόδιας Διαρκούς Επιτροπής, θα µπορούσε να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως: «Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο πολιτογραφηθέντος που διαµένει στη χώρα».
β) Σύµφωνα µε το άρθρο 9, το ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που πολιτογραφείται, γίνεται Έλληνας, χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ηµεροµηνία
ορκωµοσίας του γονέα του διαµένει µόνιµα στη Χώρα. Η έννοια της µόνιµης
διαµονής είναι αόριστη έννοια και, ενόψει των επαγόµενων έννοµων συνε-
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πειών, πρέπει να ορισθούν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της και η διαδικασία
διαπίστωσης της διαµονής στη χώρα.
3. Επί του άρθρου 11
Με το άρθρο 11 του νοµοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον να εγείρει αιτιολογηµένα αµφισβήτηση ως
προς την ιθαγένεια άλλου προσώπου, όπως και σε περίπτωση αµφιβολίας
ως προς τη νοµική βάση κτήσης της, υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα επίλυσης της αµφισβήτησης ενώπιον του αρµόδιου οργάνου. Περαιτέρω ορίζεται
ότι δεν εγείρεται θέµα αµφισβήτησης, όταν υφίσταται λόγος ανάκλησης απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω µη συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για την έκδοσή της.
α) Η προτεινόµενη ρύθµιση χρήζει ενδεχοµένως αναδιατύπωσης, πρώτον,
γιατί δεν είναι σαφής, αφενός, η διάκριση µεταξύ αµφισβήτησης της ιθαγένειας προσώπου και της αµφιβολίας ως προς τη νοµική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, αφετέρου, η σχέση αµφοτέρων ως προς την ανάκληση
απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω µη συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για την έκδοσή της, και, κατά τρίτον, γιατί µε τη διατύπωση της προτεινόµενης ρύθµισης δεν είναι σαφές ποιος εντάσσεται στην
έννοια της φράσης «όποιος έχει έννοµο συµφέρον», δοθέντος ότι αφορά σε
κυριαρχική σχέση του κράτους µε τους πολίτες του.
β) Κατά την προτεινόµενη ρύθµιση, η υπόθεση κοινοποιείται «µε κάθε
πρόσφορο µέσο» στο πρόσωπο του οποίου αµφισβητείται η ιθαγένεια. Όµως, δεδοµένης της φύσεως των επαγόµενων έννοµων συνεπειών (απώλεια ιθαγένειας), δικαιολογείται µόνο η χρήση µέσων που τίθενται στο πλαίσιο συγκεκριµένων διαδικαστικών κανόνων και διασφαλίζουν τη σχετική
πληροφόρηση του ενδιαφεροµένου.
4. Επί του άρθρου 24
α) Σύµφωνα µε την προτεινόµενη ρύθµιση, «Ειδικώς στην περίπτωση του
προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28) η διάρκεια
των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επιτρέπεται
να είναι µέχρι δώδεκα (12) µήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως
το τέλος του προγράµµατος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης». Στην Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 8) αναφέρεται σχετικά ότι «Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4674/2020 αντικαταστάθηκε το πρώ-
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το εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, το οποίο προέβλεπε
ότι για τους σκοπούς της υλοποίησης αναπτυξιακών προγραµµάτων ή έργων που συγχρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή
διεθνείς οργανισµούς κ.λπ. οι συµβάσεις του προσλαµβανόµενου προσωπικού είναι ετήσιας διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης». Προς αποφυγή ερµηνευτικών ζητηµάτων, και για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας και µη ύπαρξης παράλληλων ρυθµίσεων, προτείνεται η αντικατάσταση, µε την προτεινόµενη ρύθµιση, του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 ν.
2190/1994.
β) Περαιτέρω, στην Αιτιολογική Έκθεση γίνεται µνεία του ότι «Η κατάργηση της πρόβλεψης περί ανανέωσης των συµβάσεων προκάλεσε δυσχέρειες
στην εκτέλεση προγραµµάτων που υλοποιούνται επί µακρό χρονικό διάστηµα. Για τον λόγο αυτό, επαναφέρεται το προϊσχύσαν καθεστώς πρόσληψης
προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, σύµφωνα µε το οποίο παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων µέχρι δώδεκα µήνες µε
δυνατότητα ανανέωσης µέχρι το τέλος του προγράµµατος». Ερωτάται αν η
ρύθµιση αυτή περιλαµβάνει συµβάσεις που έχουν λήξει και κρίνεται ότι χρειάζονται ανανέωση.
5. Επί του άρθρου 28
Το ανωτέρω άρθρο περιλαµβάνει τις ακόλουθες ρυθµίσεις: α) Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 86 ν. 3528/2007, όπως ισχύει, β) Ρύθµιση
για το Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων νοσηλευτικών ιδρυµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που έχουν δικό τους Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή συµµετέχουν σε Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο και γ) Ρύθµιση για το
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, θα ήταν χρήσιµη η προσθήκη αυτοτελών παραγράφων για καθένα από τα ανωτέρω ζητήµατα.
6. Επί του άρθρου 30
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι «Προς υποβοήθηση των Υπηρεσιών του Δήµου, οι Ειδικοί Σύµβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούµενο
τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, µπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αµοιβή, µελέτες και τεύχη διαγωνισµών για έργα, υπηρεσίες και προµήθειες του δήµου». Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση, «Η ρύθµι-
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ση κρίνεται σκόπιµη για την υποβοήθηση των τεχνικών υπηρεσιών των δήµων, οι οποίες αντιµετωπίζουν πρόβληµα υποστελέχωσης». Σύµφωνα µε το
άρθρο 163 παρ. 2 ν. 3584/2007, «Οι Ειδικοί Σύµβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες
και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες δεν παρεµβάλλονται στην οργανωτική και
βαθµολογική κλίµακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία µε τις θέσεις
της κλίµακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δηµάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσµου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστηµονικό
Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαµβάνεται σε οργανικές θέσεις για
την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών». Περαιτέρω, η παράγραφος 6 του ίδιου
άρθρου ορίζει ότι «Οι Ειδικοί Σύµβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής. Παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων του
Δήµου ή του Συνδέσµου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το
συµβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήµαρχο, το Δηµοτικό
Συµβούλιο και τη Δηµαρχιακή Επιτροπή ή προς τον Πρόεδρο του Συνδέσµου, το Διοικητικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή, ανάλογα µε
τις αρµοδιότητες τους. Ειδικά οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, µέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, σε εξειδικευµένα επιστηµονικά
και τεχνικά θέµατα, που µπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών,
εκπόνηση µελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων,
επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγµάτωση
των σκοπών του Δήµου ή του Συνδέσµου, παροχή επιστηµονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέµατα που απασχολούν τις οργανωτικές µονάδες
του Δήµου, συστηµατική παρακολούθηση της επιστήµης και τεχνολογίας
στον τοµέα της δραστηριότητας τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων
βιβλιογραφικών δεδοµένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο Δήµαρχο ή τον Πρόεδρο του Συνδέσµου».
Υπό το φως των ανωτέρω, και ενόψει της διατύπωσης που υιοθετείται από
τις παρεµφερούς περιεχοµένου διατάξεις των άρθρου 32 παρ. 1 α και β, ιδίως µετά την επεξεργασία τους από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή, αλλά
και δεδοµένου ότι οι Ειδικοί Σύµβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες αποτελούν µετακλητό προσωπικό, χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες, θα µπορούσε ίσως η προτεινόµενη διάταξη να συµπλη-
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ρωθεί µε τη φράση «υπό τη διεύθυνση του Προϊσταµένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήµου». Σε αυτή την περίπτωση, η φράση «προς υποβοήθηση
των Υπηρεσιών του Δήµου» θα ήταν περιττή.
7. Επί του άρθρου 38
Ο τίτλος του ανωτέρω άρθρου, ο οποίος είναι «Επιχορήγηση δήµων για
την αποπληρωµή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωµής», πρέπει να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως: «Επιχορήγηση δήµων για
την αποπληρωµή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και
διαταγές πληρωµής».
8. Επί του άρθρου 41 παρ. 2
Σύµφωνα µε την προτεινόµενη διάταξη, «Δαπάνες πάσης φύσεως σε βάρος των προϋπολογισµών των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων για τη
συντήρηση, κίνηση και εν γένει λειτουργία των οχηµάτων της παρ. 1, οι οποίες διενεργήθηκαν έως 30.6.2020, θεωρούνται νόµιµες και κανονικές».
Συναφώς επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «[µ]ε το άρθρο 98 παρ. 1 περ. γ΄ του Συντάγµατος καθιερώνεται ο κατασταλτικός έλεγχος των δηµοσίων εν γένει δαπανών και ανατίθεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο κοινός νοµοθέτης, πάντως, δεν κωλύεται
να εξειδικεύσει το περιεχόµενο του ως άνω ελέγχου και να καθορίσει, ακόµη και αναδροµικώς, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησής του. Στη
ρυθµιστική αυτή εξουσία του κοινού νοµοθέτη εµπίπτει και η θέσπιση διατάξεων για τη «νοµιµοποίηση» δαπανών, εφόσον όµως οι σχετικές ρυθµίσεις
δεν είναι τέτοιου είδους και τέτοιας έκτασης ώστε να καταλύεται ουσιαστικώς η ως άνω ελεγκτική αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να αναιρείται, συνακόλουθα, η δυνατότητα αναζήτησης, µέσω αντίστοιχου καταλογισµού, των χρηµατικών ποσών που δαπανήθηκαν παρανόµως» (ΕΣ
706/2018 (Τµ. IV), ΕΣ Ολοµ. 981/2016). Κατά συνέπεια, όπως έχει επισηµανθεί σε παλαιότερη έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας (βλ. την από
28.1.2019 Έκθεση επί του Νσχ «Ενδυνάµωση Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθµιση Δηµόσιας Διοίκησης
και άλλες διατάξεις»), ο έλεγχος της τυχόν “νοµιµοποιητικής” συµβατότητας δαπανών διάταξης προς την προαναφερόµενη συνταγµατική διάταξη
δεν µπορεί να είναι γενικός και αφηρηµένος, δοθέντος ότι συνέχεται µε το
είδος και το ύψος των συγκεκριµένων κάθε φορά δαπανών που επιδιώκεται
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να «νοµιµοποιηθούν», τη σχέση (αναλογία) των δαπανών αυτών µε το σύνολο της οικείας διαχείρισης ή τέλος µε τη βαρύτητα της πληµµέλειας (εύρος
δηµοσιολογιστικής απόκλισης)» (ΕλΣυν Τµ. IV 706/2018).
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