ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο
“Θεσμικό Πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις γιατο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου Τομέα και
άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών”

ΜΕΡΟΣ Α’
Διατάξεις Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Άρθρο Ι
Εισαγωγικός διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Αντικατάσταση των Παρ. 2, 5, 10 και 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007

—

1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 (Α 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή
Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), που συγκροτείται ειδικώς και για κάθε νέο εισαγωγικό διαγωνισμό με απόψαση
του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από δύο λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, βαθμού τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου, εκ των οποίων ο αρχαιότερος στην ιεραρχία
ορίζεται Πρόεδρος, τον Πρόεδρο του Εθνικό Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), τον Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.),
έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,
επτά (7) ειδικούς επιστήμονες με υψηλό κύρος στις ενότητες που καθορίζονται στο άρθρο 18 και δύο
(2) ειδικούς εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας, μόνιμους

ή

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως μέλη. Ολα τα μέλη, πλην των
εισηγητών, ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
β) Ως γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) ορίζονται δύο μόνιμοι

ή

με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ισάριθμοι
αναπληρωτές τους.
γ) Οι δύο (2) λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σι εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π., του
Συνηγόρου του Πολίτη και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καθώς και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το
αρμόδιο όργανο, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Εσωτερικών.
Οι ειδικοί επιστήμονες, οι γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), οι αναπληρωτές
αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων
(Κ.Ε.Ε.) ως ειδικοί εισηγητές επί θεμάτων διαδικασίας, ορίζονται με απόψαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Η παράλειψη

ή

η άρνηση υπόδειξης εκπροσώπου από το Α.Σ.Ε.Π., από τον Συνήγορο του Πολίτη και

την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που τάσοει με το ερώτημά του ο Υπουργός
Εσωτερικών δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της σύνθεσης της Επιτροπής και στο κύρος των
αποψάσεών της.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με αιτόψαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) καθορίζονται οι διαδικασίες: α) για τη
συγκρότηση σώματος βαθμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων

Ι

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αντίστοιχης ειδικότητας, στα οποία, ειδικά για τη βαθμολόγηση των
ξένων γλωσσών, περιλαμβάνονται και τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και β) για τον ορισμό επιτηρητών από δημοσίους υπαλλήλους.»
3. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοί πτυχίου Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), συμπεριλαμβανομένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες στον ν. 3528/2007 (Α26), όπως
εκάστοτε ισχύει, προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της
περίληψης της προκήρυξης, με την επιψύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του ν. 3528/2007 ως προς τον
χρόνο συνδρομής κάποιας επί μέρους προϋπόθεσης, καθώς και οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών,
Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοί πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), συμπεριλαμβανομένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής

ή

ισότιμου της

αλλοδαπής.
Σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και απόψοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της
Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) ή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως
υποψήψιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηψίων ή καθορίζουν ειδικές προσαυξήσεις της
βαθμολογίας δεν έχουν εψαρμογή στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).»
4. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαΘίσταται ως εξής:

«12. Οι υποψήψιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την Τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης. Με
την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση Του ν. 1599/1986 (Α 75)
στην οποία σι υπσψήψιοι δηλώνουν: α. τον Τίτλο σπουδών που κατέχουν, β, την ημερομηνία γέννησής
Τους, γ. τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε

δημόσια Θέση, σύμψωνα με τον ν. 3528/2007. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω
εκτός της περ. γ) και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.
Η αίτηση συμμετοχής και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροψοριακό
σύστημα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που είναι
Οι λεπτομέρειες
ττροσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης
υποβολής καθορίζονται με κοινή απόψαση τωνΥπουργών Εσωτερικών και Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
κατ εψαρμογή της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α·184).».

Άρθρο 2
Στάδια εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. —Αντικατάσταση του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007
Το άρθρο 18 του π.δ. 57/2007 (Α 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 18
α) Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται σε δύο στάδια.
Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηψίων στις ενότητες:
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1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»,
2. «Μικροσικονομική

—

Μακροσικονομική και Δημόσια Οικονομική»,

3. «Γνώσεις και Δεξιότητες», με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει:
1. Γραπτή και προψορική δοκιμασία στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση»,
2. γραπτή δοκιμασία στην αγγλική γλώσσα, για όλους τους υποψηψίους, και επιπλέον στη γαλλική ή
γερμανική, ως δεύτερη ξένη γλώσσα, για τους υποψηψίους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Τμήμα
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων, σύμψωνα με τις οργανικές διατάξεις του Υπουργείου
Εξωτερικών. Με την απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
β), μπορεί να προβλέπεται γραπτή δοκιμασία στη γαλλική ή γερμανική, ως δεύτερη ξένη γλώσσα για
την εισαγωγή και σε άλλα Τμήματα της Σχολής,
3. γραπτή δοκιμασία σε Φάκελο επίκαιρου θέματος σε μία εκ των εξής θεματικών ενοτήτων: 1)
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, 2) Πληροψορική και Ψηψιακός Μετασχηματισμός, 3) Κοινωνική
Πολιτική, 4) Περιψερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη.
β) Με απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθορίζονται τα Θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού και ιδίως η σύσταση
των Επιτροπών Επιλογής Θεμάτων ανά ενότητα, η εξεταστέα ύλη και η διαδικασία εξέτασης των
εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολόγησής τους, οι συντελεστές βαρύτητας
βαθμολογίας που καΘορίζουν τη διαμόρΦωση του τελικού βαθμού, ο αριθμός των υποψηψίων που
προκρίνονται στο β’ στάδιο, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυναμίας γραπτής εξέτασης υποψηψίων και
η διεξαγωγή προψορικής εξέτασης, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος επιλογής και μετάδοσης των
Θεμάτων του Εισαγωγικού Διαγωνισμού, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού, το δικαίωμα πρόσβασης των υποψ ηψίων στα γραπτά, ο ελάχιστος απαιτού μενος χρόνος
τήρησής τους στο αρχείο του ΕΚΔΔΑ και η διαδικασία πλήρωσης τυχόν κενών θέσεων που προκύπτουν
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραψής στη Σχολή των επιτυχόντων του εισαγωγικού
διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με την ίδια απόψαση μπορούν να
αντιστοιχίζονται βάσει της συνάψειας του γνωστικού αντικειμένου οι Θεματικές ενότητες του ψακέλου
επίκαιρου Θέματος με το Τμήμα ή τα Τμήματα στα οποία δύνανται να εισαχθούν οι υποψήψιοι.»
Άρθρο 3
Δήλωση προτίμησης

—

κατανομή σε Τμήματα

—

Τροποποίηση των παρ. Ι και 2 του άρθρου 19 του

π.δ. 57/2007

1. Οι παρ. Ι και 2 του άρθρου 19 του π.δ. 57/2007 (Α 59) τροποποιούνται ως εξής:
«1. Οι δυνητικά εισαγόμενοι στη Σχολή οψείλουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να
υποβάλουν γραπτή δήλωση στον Διευθυντή της Σχολής, με την οποία προσδιορίζουν τη σειρά
προτεραιότητας των Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν.
2. Η δήλωση μπορεί να αψορά Τμήμα ή Τμήματα για τα οποία οι δυνητικά εισαγόμενοι πληρούν τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις εισαγωγής.)).

Άρθρο 4
Μεταβατική διάταξη
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Ειδικά για τον ΚΗ εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α, μετην απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών,
που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007 (Α59), όπως αντικαθίσταται με το
άρθρο 2 του παρόντος, μπορεί να ορίζεται γραπτή δοκιμασία και στην ιταλική ή ισπανική, ως δεύτερη
ξένη γλώσσα, για την εισαγωγή σε Τμήματα της ΕΣ.ΔΔ.Α..
ΜΕΡΟΣ Β’
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
Γραμματείας
Γενικής
Διατάξεις αρμοδιότητας
Άρθρο 5
υπαλλήλων
του Δημοσίου Τροποποίηση της περ. α) της παρ.
Ρυθμίσεις για την κινητικότητα των
2 και της παρ. 4 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 6 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του ν.
—

4440/2016

1. Το προσωπικό που ανήκει οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις εξαιρείται από τις διαδικασίες
συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας που διενεργούνται με τις διατάξεις του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016, Α’ 224). Η εξαίρεση του πρώτου εδαψίου αίρεται με
απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών.
2. α) Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 προστίθεται εδάψιο και η περ.
α) διαμορψώνεται ως εξής:
«α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εψόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω
εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση παραμονής
αψορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παράγραψος Β περίπτωση ιδ) του ν. 2190/1994)
είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε
υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου υψίοταται η δέσμευση, εψόσον ο υπάλληλος έχει
συμπληρώσει τσ ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Ειδικά στην περίπτωση της
συνυπηρέτησης συζύγων, σύμψωνα με το άρθρο 11, επιτρέπεται η μετάταξη ή η απόσπαση σε
υπηρεσία άλλης περιοχής του άρθρου 8, εψόοον σ υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του
υποχρεωτικού χρόνου παραμονής. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό για τους
υπαλλήλους που αποσπώνται για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας σύμψωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 7, καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης σύμψωνα με το άρθρο 11, με την επιψύλαξη ότι ο
διορισμός δεν έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας».
β) Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται το πέμπτο εδάψιο και η παρ. 4
διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον ψορέα
προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά ταν χρόνο έκδοσης της απόψασης, πρέπει
να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών
θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, σι οποίοι
απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως Ιδίως άνευ αποδοχών, υτιηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι
αποσπασμένοι σε άλλον ψορέα. Επίσης, πρέπει σ αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που
υπηρετεί στον οικείο κλάδο Τόσο κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον
χρόνο έκδοσης της απόψασης απόσπασης ή μετάταξης. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ.
α’ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Ειδικά για τη
μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ. α’ και β· βαθμού και των Υπηρεσιών
Δόμησης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού απαιτείται η σύμψωνη γνώμη του αρμόδιου για τον διοριομό οργάνου.
Ειδικά για υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν μέρει σε νησιωτικές περιοχές ή σρεινές ή
παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για τις υπηρεσίες που έχουν αποκεντρωμένες ή περιφερειακές
υπηρεσίες σε άλλη περιψερειακή ενότητα από την έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας, η κάλυψη του
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προβλεπόμενου ποσοστού υπολογίζεται βάσει του πρώτου εδάψιου και επιπλέον βάσει της οικείας
απόψασης κατανομής θέσεων, εψόσον υπάρχει, ή της τοποθέτησης των υπαλλήλων στην έδρα της
υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, ο οποίος μετέχει στην κινητικότητα, για την κατηγορία και
κλάδο του οποίου πραγματοποιείται ο υπολογισμός. Για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης
εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης της απόψασης απόσπασης ή μετάταξης, σε
περίπτωση που συγκρίνονται περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί
προς μετακίνηση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εψόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση
αυτή γιατο σύνολο των ουγκρινόμενων υπαλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδρομής της
προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι εκείνοι που έχουν διανύσει εν τοις πράγμασι τον περισσότερο
χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης και, σε περίπτωση που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο
υπηρεσίας, η σχετική βεβαίωση συνδρομής της προυπόθεσης αυτής χορηγείται μόνο για όσους
υπαλλήλους κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να μετακινηθούν κατόπιν
αιτιολογημένης απόψασης του αρμόδιου προς διορισμού οργάνου του ψορέα προέλευσης.».
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 προστίθεται τρίτο εδάψιο και η παρ. 5 διαμορψώνεται
ως εξής:
«5. Τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία
βάση δεδομένων (Πίνακας) για τις προσψερόμενες διαθέσιμες Θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο. Ο
Πίνακας για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας εκάστου έτους δημοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου
κάθε έτους, με την ανάρτησή του σε ειδική ηλεκτρονική εψαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών. Για την αξιολόγηση των αιτημάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας
λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως το ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου βάσει των στοιχείων
που παρατίθενται στην παρ. 2, η έδρα της Υπηρεσίας, το εν τοις πράγμασι υπηρετούν προσωπικό, οι
προβλεπόμενες αποχωρήσεις που δηλώνονται με την έκθεση της παρ. 2 και οι προτεραιότητες
δημόσιας πολιτικής.».
-

4. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός
τριών (3) ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του, καλώντας τους
να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης μετάταξης ή απόσπασης,
εψόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί οε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. Σε περίπτωση που εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο υποψήψιος παραιτείται
ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η
υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των
νομίμων προϋποθέσεων για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του ψορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί
το τριμελές όργανο του άρθρου 7 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύμψωνα με το
πρακτικό επιλογής της παρ. 3. Κατόπιν, η πράξη μετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται αμελλητί από το
αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής και κοινοποιείται επίσης αμελλητί στην
υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει
υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση. Σε περίπτωση απόσπασης ή
μετάταξης υπαλλήλου από ΚΕΠ η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την
κοινοποίηση, διάστημα εντός του οποίου ο οικείος Δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη της κενωΘείσας
θέσης, προκειμένου να μην μειωθεί ο αριθμόςτων υπηρετούντων υπαλλήλων. Αν υπάλληλος παραβεί
την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας εντός της ως άνω κατά περίπτωση προβλεπόμενης
αποκλειστικής προθεσμίας ή η απόψαση μετακίνησης ανακληθεί κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου
για λόγους που δεν αψορούν τη νομιμότητα της πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να
μεταταχθεί με γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας της
αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με
εξαίρεση τους λόγους υγείας της παρ. 5 του άρθρου 7.».
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5. Το Πρώτο εδάψιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται και η παρ. 5
διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Η πράξη αττόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους
υγείας του ιδίου, ουζύγου ή συμβιούντος ή προοώπου με α’ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα ή
προσώπου του οποίου ο αιτών μετά τον διοριομό ή την πρόσληψη του, διορίζεται δικαστικός
συμπαραστάτης και του ανατίθεται δικαστικώς Και η επιμέλεια, εψόσον η καθημερινή Φροντίδα του
προσώπου αυτού δεν Παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και ψορείς Κοινωνικής προοτασίας, εκδίδεται
από το αρμόδιο για διοριομό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από σύμψωνη γνώμη της
Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αψορούν σε γονέα, απαιτείται
βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό
αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπεινα είναι ειδικώς
αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόοπαση ή μετάταξη
και των λόγων υγείας. Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίοτου
χρόνου, εψόσον δεν υψίσταται Κενή θέση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο
υπάλληλος δύναται να μεταταχθεί/μεταψερθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού,
για όσο χρόνο υΦίσταται η προσωποπαγής θέση. Το Προσωπικό που ανήκει σργανικά σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ. α βαθμού δύναται να αιτηθεί απόοπαση ή μετάταξη για λόγους
υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ. α’ βαθμού. Αποσπάσεις, οι οποίες
διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόψαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του
Φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες ψσρές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υψίστανται οι
λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύμψωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα παράγραψο.».
Άρθρο ό
Μεταβατικές Τελικές διατάξεις
-

1. Οι παρ. 1, η περ. β) της παρ. 2 και η παρ. 4 του άρθρου 5 εψαρμόζονται και για τον πρώτο κύκλο
κινητικότηταςτου έτους 2021.
2. Η περ. α) της παρ. του άρθρου 5 εψαρμόζεται αναδρομικά σε όλες τις αποσπάσεις δοκίμων
υπαλλήλων που έχουν διενεργηθεί ή εκκρεμούν προς υλοποίηση μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
3. Οι αποψάσεις απόσπασης των υπαλλήλων στο πλαίσιο του Α κύκλου κινητικότητας 2021
εκδίδονται αποκλειστικά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Εντός της ίδιας προθεσμίας δημοσιεύονται

αντιστοίχως ή έχουν λάβει κωδικό αριθμό δημοσίευσης οι αποψάσεις μετάταξης στο πλαίσιο του
ίδιου κύκλου.
Άρθρο 7
Θητεία αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Η ισχύς της παρ. Ι του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), όπως παρατάθηκε με την παρ. Ι του
άρθρου 489 του ν. 4781/2021 (Α 231), παρατείνεται εκ νέου έως την 31η Οκτωβρίου 2021.

ό
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Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικων στο σχεδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό
πλαίσιο τηλεργασίας, &ατάξεις γιατο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου Τομέα
και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»»

Επισιτεύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας: Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Γεν. Γραμματέας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Βασιλική Σπηλιοπούλου, νομικός συνεργάτης της ΓΓΑΔΔΤ
τηλ. επικοινωνίας: 2131313482/-486/-489
—

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοιέτησης
οτους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενηςρύιμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ι

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
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Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νσμσθέτησης 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.
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επέρχονται τροποποιήσεις σε υψιστάμενες
διατάξεις του π.δ. 57/2007 (Α 59) που αψορούν στον εισαγωγικό διαγωνισμό της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.ΔΑ.), προκειμένου να
εκσυγχρσνιστεί και να καταστεί πιο αποτελεσματικός και απσδστικός,
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:
ενισχύεται το β στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού με την αύξηση των
εξεταζσμένων ενστήτων,
στο σώμα των βαθμσλογητών Θα μετέχει και Ειδικό Εκπαιδευτικό
Προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δεδομένης
της εισαγωγής της εξέτασης ξένων γλωσσών στον διαγωνισμό,
καθορίζεται ρητά ότι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ,Ε.Ε.) συγκροτείται
για κάθε ένα εισαγωγικό διαγωνισμό,
για λόγους ενότητας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου διευ κρινίζεται ότι
στα Α.Ε.Ι. συμπεριλαμβάνονται τα πρώην Τ.Ε.Ι./Α,ΤΕ.Ι.,
επέρχονται νσμστεχνικές βελτιώσεις προς άρση ερμηνευτικών ζητημάτων
του άρθρου 19 του π.δ. 57/2007.
Περαιτέρω, τιρσωθσύνται διατάξεις που άπτονται του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας (ΕΣΚ) (ν. 4440/2016, Α 224) με τις οποίες αντιμετωπίζονται
τα κάτωθι:
κινητικότητα του προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
αποσπάσεις δοκίμων υπαλλήλων για λόγους υγείας,
κινητικότητα σε ορεινές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές,
αξιολόγηση αιτη μάτων κινητικότητας,
Θέση αποκλειστικής προθεσμίας ανάληψης καθηκόντων μετά την
ολοκλήρωση της κινητικότητας,
κινητικότητα_υπαλλήλων που έχουν_ορισθεί_δικαστικοί_συμπαραστάτες.
-

-

-

-.

-

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Οι προτεινόμενες διατάξεις ενισχύσυν το κύρος του εισαγωγικού διαγωνισμού της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και τον
εναρμσνίζουν με τις σύγχρονες απαιτήσεις της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για
μετασχηματισμό των δεξιοτήτων στο δημόσιο τομέα. Περαιτέρω οι προτεινόμενες
ρυθμίσεις είναι απαραίτητες, ώστε να μην εξακολουθήσουν να υψίστανται τα
ερμηνευτικά προβλήματα ως διαλαμβάνονται στην κατ’ άρθρον ανάλυση του
παρόντος. Εάν δεν ρυθμιστούν τα ζητήματα των αποσπάσεων δοκίμων υπαλλήλων
για λόγους υγείας, της κινητικότητας σε ορεινές, νησιωτικές και παραμεθόριες
περιοχές, της αξιολόγησης αιτημάτων κινητικότητας, καθώς και τα ζητήματα της
κινητικότητας υπαλλήλων που έχουν ορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες, καθώς και
9

της θητείας αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων, Θα προκληθούν
προβλήματα για τις σχετικές κατηγορίες υταλλήλων, ενώ Θα στερηθεί τσ
υιβιστάμενσ Ε.Σ.Κ. της ευελιξίας που συνεπάγονται σι αξιολογούμενες ρυθμίσεις.
Επιπροσθέτως, η μη χορήγηση παράτασης στη θητεία των μελών των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων συνεπάγεται πρόβλημα στην ομαλή και συνεχή λειτουργία τους.

3.

Ποιους ψορείς

ή ιτληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψσρούν οτα όργανα που εμπλέκονται στη διενέργεια
του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., καθώς και στους υποψηιίους
διαγωνιζομένους σε αυτόν.
Οι διατάξεις περί κινητικότηεας αήορούν στο σύνολο των υπαλλήλων στους οποίους
απευθύνονται, ενώ η διάταξη για τα υπηρεσιακά συμβούλια στα μέλη αυτών και
κατ’ επέκταση στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η αναγκαιότητα της αξιολσγούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωτιιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ χ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τσ ζήτημα;
Το π.δ. 57/2007 (Ν 59)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υιβιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξη ς;

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερ μηνε υτική ς
προσέγγισης της
υιβιστάμενης
νομοθεσίας;

Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση των υπό κρίση
ζητημάτων
καθόσον
δεν
υψίσταται
σχετική
εξουσιοδοτική διάταξη προς έκδοση πδ. ή υπουργικής
απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης που Θα
μπορούσαν να ρυθμίσουν τα εν λόγω ζητήματα.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν δύνανται να λάβουν
ερμηνεντική προσέγγιση, με αποτέλεσμα να απαιτείται
η έκδοση τυπικού νόμου.
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11) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Ομοίως, δεν δύνανται υα αντιμετωπιστούν τα εν λόγω
ζητήματα με διάθεση περισσοτέρων ανθρώττινων ή
υλικών πόρων καθώς επιδέχονται αποκλειστικά
νσμοθετικής αντιμετώπισης.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές;

ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

1) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

11

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
ετιιδιώκσνται με την αξισλσγσύμενη ρύθμιση

7

Ι14 ΓΙ

ΓΙ

χ

ΓΙ

[ΠΙ

ΓΙΙί1ΓΙ
π

ΓΙ

ΕΊΞ
ΓΙ

ΓΙ

ΓΙ

8.

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξισλσγσύμενης ρύθμισης;

.

ι) βραχυπροθεσμοι:

ι) μακρσπρόθεσμοι:
Ι__________

9.

-·

Με τις προωθσύμενες διατάξεις επιδιώκεται
να εκσυγχρσνιοτεί σ εισαγωγικός διαγωνισμός
της
ενισχύοντας
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,
τον
μετασχηματισμό των δεξιοτήτων στο Δημόσιο
βασει των συγχρονων αναγκων διοικησης.

Περαιτέρω. επιδιώκεται να καταστεί το Ε.Σ.Κ.
περισσότερο ευέλικτο και προσαρμοσμένο
στις πραγματικές ανάγκες των υπαλλήλων και
των ευαίσθητων περιοχών όπου εδρεύουν
δημόσιες υπηρεσίες καιτέλος να διασαλιστεί
η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιακών
συμβουλίων.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

ΙΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσ4ιατα
στοιχεια

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για

την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξιοποιήθηκαν
και της ΕΛΣΤΑΤ

οι

βάσεις

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ
12

Π0ανννά απνήινένων ρβαθρινν αανναίδεοαης Που βρίναναν
αρμονία οίον Τομέα Των ρνννδών νους εντός ό μηνών ννό νην
έναρξη αναζήνησης
Αριθμός πιαπναννηρένων Πανανιναηίιιανων αχνλών (ΙΣΟ κλν(
Αριθμός ννμμαννχών ον πραρράμμανα [ρννννς, Ταχννλνρέας &
Καιννπνμίας (5;αθνή & αθνικά(, ανά Τνναπιναημιαιιή Σχολή
Αριθμός έρμο -ι/ραλννών Παν έχουν αναννθαί από ταν ιδιωτικό
Τομέα, ανά Πανανιανημιννή / Ταχννλνμινή Σχαλη
Δαπάνη ανά ι4ινινηνή ιριινβάθριας ανναίδνναης ανά ΑΕΙ
ΕΙνονανό ανηλένων (ανα ανννλν ανν αναρρνό πληθννμνέ( πνν
ανμμαπέχννν ον νραρράρανα δια βίαν ακπαίδανοης
Β. ΠΟΙΧΕΙΟΔΗΣ

/ ΛΑΜΙΑ Ι Β’ΘΜΙΑ

εκπλιΔερΣΗ

ραααανό αναλι4ιάβηιων/αέννλν ινληθναμαό

Αριθμός ανόμων Παν αμααναλαίνννν να αηνλαίν πριν νην
αλαιλήρωση νης β’ βάρριας Και α’ βάθριας ανπαέδνναης / ένας
Αριθμός δια·πνλινιαριαών αχαλαέων ανά Παριψέρνια (παανανό
μαθηνών ανα αόναλα νων ραθινών( Που όνιπνέν αα
διαπολινιαρικά αηνλνία
Πνανανό αλλοδαπών ραθηνών ανα νόναλα (Των μαθηνών(
ΚαΤανομή ανά παριήνέραια

—

Αριθμός αλνήμαρων / αννρανμανινών αχαλαέων Ται αριθμός
ραθηπών ανα ιίινιννέν αα ανιά
Μέαας όρος ναδηηνων
Μέαας όρος θ/Υ

/

/ αέναλα ραθηνών

αέανλν ραθηνών

Αριθμός ραρηνών παα απωήινδνένται
ινιαχννικής ανπαέδαααης / ένας

από

πρνμράμμανα

Δαπάνη ανά ραθηνή ανά βαθμίδα (Αθμια, θ’θμια( ανναέδαναης

.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

.

εξελιξη τηα παλεαταια 5ανια

Πρόσιτατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόα4ιατα
στοιχεια

Επιόιιικόμενος
στόχος (3επια)

Πραρμαναπυιηθαίαας ανααααι>ιές, Κανά αώος ια, ανοναλοαρονα,
ιαιαριθρός ανρςμάνων
αρημαναλνιήααις ανανιαήιών,
διανέθιέναα
Πιννώααις μια
Αρχαιννι(νων

ανννααήιές,

Κανά ήινρέα,

πνν

διανέθηκαν

και πααα

αα

παν

Εήινρνέας

Κήρνξη αρχαινλνρινών χώρων, μνηρνιων, ναραδναιανών Και
ινναρικών αικιαρών
Πραρρανυπνιηθαίανς
Ται
απαλλαιριώννις
ναναβληθιίαας
απνζηριώααις, ρια ανένη Τα αρχαινλα ριναν ννλιαήιέραατος
άαπάαας έρρων παν έχουν αινναλααθαί αα ρνηραία Και
αρχαιαλαρικνές χώρους, ναι δαπάαας έργων Που βρίακναναν αα
αξέλιξη
Δαπάαας έργων νου έχουν ανναλναθαί αα ρονααία και λοιπά
καίρια και δαπάνας έργων παν βρίνανυται αα αξνλιξη
Αριθμός βιβλιαθηαώα πανά νομική μνρήιή ναι είδος
βιβδιυθήαης, ααάλνρα ρα Τα θέμα, ιανό ραωρραψιαά
διαρέριαμα

,‘

,-

Εΰνική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολονική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξέλιξη τηα τελευταΙα δετία

Δναθαριανν αρχώριν προιόα αα αγοραιας Τιμές (Σια)
ρυθμός μαναβνλής ΑΕΠ αα αναθαρας Τιμές
Ίανζέρια νραχνναών ανναλλαρώα (% ΔΕΠ)
Ίαοζόρια ρααικής κνβέρνηαης (χωρίς Τις νγάπαζας, % ΑΕΠ)
δρέας ρααινής κνβέραηαης (κανά Μάαανριχα, % ΔΕΠ>
θρωννρανές αλαόαααρα >ως ‘,έ ΔΕΠ)
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Ι

Εοαρμυοισμέους δείκΤης Τιμώο Καταναλωτή

Τ6Ο0Τ6

Ι
Εξέλιξη την τελευταία θετία

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φονολογιυά έσοδα ως

Ι

Ι
Πρόσ4κατα

Επώιωκόμενσς

στοιχεια

στόχος (3ετια)

Του ΑΕΠ

Ανυλυμια άμεσης ναι έμμεσης υμσλογίας
Ποσά Που εισποάττυνται μέχρι σήμερα ατό τον ιβάμσ ή τοος
όροος στους οποίους αορυόν νι διαταξεις Του νομοσχεδίου
Ποσά Που οισπράνθηοαν από ψομολσμιυυύς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικηιιοοό νμνσδιοριομού ψόρου
επιβολής προστίμωυ Που ακυμώθηκαν ευ μέρει ή ον όλω απο Τα

δικαστήρια

Κοινωνική πολιτική:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Εττιδιωιιόμενος

στόχος (3τια)

Πυποσοό ανεργίας
Ποσοστό μακροχμόοια ανερμων
Ποσοστό αοεμρίας υέωο
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραψική περιψέμιια
Ποσοστό ανεργίας βάσει ρορψωτικνύ επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / ΔείκΤης ωρών εργασίας / Δείκτης αμοιβών
(ανά βασικό Τομέα της υικυοορίας π.χ. μεταποίηση, κιιιαοκευ ές
κ.λν.(
Μερική απασχόληοη ως ποσοστά της συονλικής απασχόλησης (στο
σόυολσ του πληθοσρυό Και ειδικότερα μια νέους)
Ποσοστό απασχολνυμέοων με αόρβειοη υμιομένου χρόνου (στο
οοοοοσ του ικυηπκομοπ Και οιοικυοεμα μια νευυς)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταια 5ετία

Πμύυψεκιια
στοιχεια

!κιιδιιυικώμνιιαη

οτοχος (3ετια)

Αριθμός επιηειμησιακών, κλαδικών και υροιοειταμρνλρικτιοών
συμβάσεων (και ε.γ σ.σ.ε. εάν συοήιιθη τοσυγκεκριμένο έτος) και
αριθμός/ποσοστό_εργαζομένων ποο κσλόπτονναι από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σον. που συοήψθησαν χωρίς πρσσψνμή σε
διαμεσολάβηση
Αγιθρός/πσσυστό σ.σ.ε. που σνυήιιθηοαο χωρίς προοψυγή σο
διαινησία
Μέσος χρόννς ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδιοααίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια οσε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά και
πραγματική με την όνσοια της ααρόιασης μετά τη υνμβυιική τους
λήξη(
‘Προς

εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα Ται ανά κλόδο οικονομίας

Αριθρυς σμειβόμενιυιν οπεμωριών
ιρμαζόρενο και κλάδο οικονομίας

(συν

δηλώθηκαυ(

ανά

Αριθμός αικτημάνωο ανά κλάδο οικονομίας και αρθμυς/πνσνοιο
ατυχηράνωυ που πρυκ:άλοσαα θάνατο ή αναπηρία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Γιροσφατα
στοιχεια

Ετιιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)
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Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά αοήιαλιστική ομάδα (μισθωτοί
του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες και
έμποροι, αγρότες( Και ανά έτη σνννλικι(ς σσ4ιάλισης Και
αντίστοιχες δαπάνες
Υψνς αοιβαλιοτικώυ ειοιίιορώυ αυά αοψαλιστική ομάδα (μισθωτοί
του ιδιωτικού τομέα, δημόσισι υπάλληλοι, επαγγελματίες Και
έμποροι, αμρότες( και αντίστοιχα έσοδα νου ΕΦΚΑ
Ηλικία (ττραγμακική( συνταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
Και έτη ουνοδικής ααι4ιάλισης
Μέσος γρόσος απονομής σύνταξης
Ποσοστό ουεταξιυδυτικής δαπάνης επί Τον ΑΕΠ
Ποσοστό προσι4ιυμών σχετικά ρε τησ απονομή σύνταξης που
γίνονται κν μέρει ήτο όλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενσς
στσχσς (3ετια)

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσιιατα
στοιχεια

Εττώιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία θετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενσς
στοχσς (3ετια)

Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία

Ποσοστό πληθνσμσό σο καθεστώς ψτώχεισς, νε Κίνδυνο ι4ικώχειας
σκ κοισωνικό αποκλεισμό
Ποσοστό υλικής ντύρηοης οκ τέσσερα ή Περισσότερα βασικά αγαθά
ή_υπηρεσίες
Ποσοστό ννικυκκμιώσ στο σύσολε Του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουο δκσκολία αντιμετώπισης έκτακτωο αναγκών
Ποσυστό πληθυσμοό Που λαμβάνει επιδόματα και η αντίσκοτχη
κρατική_θαπάση_(σοσολικά κοι ανά επίδομσ(
Αριθμός παιδιώυ σο σρψανυτροήιεία
Αριθμός αστέρωο (εκτίρηοη( που σιτίζονται από δήμσσς και άλλες
υπηρεσίες
Ποσνστό πληθυσμσό ποο ρέσει σο προσωρινή ρσρψι( κατοικίας
λόγω_Κρίσης_(π.χ_σεισμός,_πνμκυγιά(
Κάστας κατ’ άτομο ανά πρόγραμμα ήιρυστίδας (μητρύτητας,
θσοκολίες μάθησης κλπ(

.

ΥΓΕΙΑ
Αριθμός εσωτερικών! εξωτερικών σσθευών ανά έτος
Ποσοστά πσιλικής θνησιμότητας
Συνολικές δα πάνες υγείας οστά κει4ιαλή
δσπάνες ήταρ ράκωυ

Κατά

κεψυλή

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατνίσσνς
Αριθμός συσυκομεισκών κλινών ανά 1000 κατοίκους
Μεση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νυσηλ ευτικές υσηρεοίες: εσωτερικοί αογεοείς (απόλυτος
αριθμός Και ανά διαθεσιγιν κρνβάτι(, μέση παρσμννή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα περιοτατιπά(
Αγιθμύς ασθενών που περιμένουν μια Χ μήοες να εξυπηρετηθούν
(για μη επείγνυσα νοσηλεία,

ή για μννογερή περίθαλψη ή

γιο την

πρώτη_εξέταση(
Αριθμός νυσηλειών ανά 1000 καινίκυνς
Αριθμός κλινών ανά οσσηλευκισή υπηρεοίσ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό απασχόλησης ανά ήιύλν

ανά περιψέρεια
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Ι

ανά κλάδο οικονομίας

ανα

Ι

ηλικιακη ομαδα

Πσσσκτό ανεργίας ανά ψύλσ

ανά περιΦέρεια
ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλνκ,κοή ομάδα
Ποσοστό αντνααασχολνύμεοων ανά Φύλο
Ποσοστό εργοδοτών ανά ψύλσ
Ποσοστό μελών ΔΣ. εταιρειών ανά ψόλο
Ποσοστό μελών Κοιννβννλίνσ, τκοριψερειακώο και δημοκικων
σνμβννλίων ανά ψόλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αιτήματα ασόλον

—

Ποσοστό αποδοχής

—

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα

Ειτιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Μέσος χρόνος εκδναης

απνάσεων
Μοκαναοκννκος

ρ νές

ανα

κκόλη

προέλεοσητ/

κινόδον/χώρα

ηλιιιιαιιή νμάλσ/ιόλο
σκκ_λάοτων

Αριθμός

ανά

Χώρο

εκρνέλοοοης

κοιν

απολαννομόνων/-αιτία ασέλσσης
Μονάδες

ψιλολτνίας

μεταναστών

(σχέση

δοναμικότηκας

και

σρσμμιττικοόσριθμνό ψιλοξννοορονωνί
Περιστατικά Και είδος παραβατικότητας ανά μοναδα ιιιλοξενίας

Προφανώς,

στο

πεδίο αυτώ δα νσά,νχουν ναι σενιχεία παν αφορνόι’ τους αλλοδαπούς σον προέρχονται από άλλους Δείκτες

(σποιτχόληοη, ευιιοίδευικη, οσρσόιιτινόιηεο κλπ)

Δημόσια Διοίκηση

,‘

—

Δημόσια τάξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

—

Δικαιοσύνη:
Εξέλιξη την τελευταία Σετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετιο)

ΊΙρόσ4ιατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων οπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α)

μοοίμων/ιδσχ β(

ιδοη

και ρ)

μεκιτελητών

ονιτλλήλων
Αναλογία οπανιήλων ανά τμήμα, δικόθνινση, γονική διεύθονση
Ποσοστό οπσλλήλων μο πρόσβαση στν ΙΝΤΕδΝΕΤ
Αριθμός οπηρεσιών ρε οσωτεριεή λιετόωοη (ίκχκστοχ(
Αναλογία δ/Υ οκά θέοη κργοοίας
Αριθμός ισκοσελίδων δημόσιων οπηρνοιών και Φορέων! σόνολα
δημονίων_νπηρκσιώο Και ψορέων
Αριθμός

Κέντρων

περιψερειακό,

πληροήιάρησης

νομαρχιακό

Και τοπικο

πολιτών,
επίπεδο

σο

κεντρικό,

καθως

Και

οκ

κπίπνδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων σον κξοπηρεκσόοκοι από τιχ δηροοινς οπηρεσίες
ανα έτος Και ανά οπηρεσία
Κόστος τροσωπικνό (λασάνος μισθοδσσίας Και πρόσθετες δααάοες
ως ποσοσκό επί της οσνολικής δαπάνης ανά αποορρείσ)
Κόατος

διαχείρισης

θεμάτι.ιν

νρνπωπικνύ

δαπάνες

μονάδων

πριταωπικνό ως ποσοστά της οονολικης_δαπαοης ανά οκοορνειο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

Δτοπραχδέοαα αδικήμακα, δμάακες αδικημάτων και αναλογια ανα

1ΟΟΟΟδ κατοίκοος
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα Κατά καοημνρίο ςκαι κακά γν ωγραφεή
περιοχή

Δισαραχθέντα αδικήμα οο και θεωρούμενοι ως δράοκες αντων κατά
εθνικόκηκα, ψύλο και τάήεις ηλικιών
Εκήαισ στατιστική ανεικόιιση των αδινημό των Και αξιόσο,νωο
οομσκμιήιο ρών που πμοεαλοόν κν Κοινό αίσθημα (ανμρωποκκννίες,
ληνκοίκς, κλοπές

—

διαμμήξκις)
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Αδικήματα Που αψορούο ατην Παράνομη κίανδο κοι ποραμονή στη
Χώρο
Σνχνώτηυα εγκλημάτων ανά τάΠα εγκλήματος
Χνοοιττό υγνλημεττικώο ατριαοώυεων αοο εξιρνιάοτηκαο στο
σύνοδο των εγνδημάτωο
δύννδο εργαζομένων ακη δημώοια ααψάδετυ
ώριθμνς εακοίκων ανα αοκνννμαά, Ποά αττεννμιαά Τμήμα και ανά
Περιοχή

αστννάμενσης

-____________________

Αναδνμίααοκνεομικώο αοά ΙΧΧΧ κατοικοκς υοαδογια κατοίκων
ανά ααοεοομτκά_τμήμα ται Περιοχή_αουυοάμκνοης
—

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες μια αοτονομικές αειηρεαίες
Κατανομή Πόρων για την αντιρεεώττιση της παραβατικής
ονμτεριήιοράς ονά Τομείς (οχ. εμολήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρνωτικά, τροχαία, κλοπές, ερονοτρατια)

Αμιθμάς ειοερχάμενων
θιαι4ιορών

αοτικώο,

Εξελιξη Την τελευταια θετια

Πρύοψατα
στοιχεια

Ετιιδιωνόμενος
σ·τοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία θετία

Πρόαψατα
στοιχεια

Ειτιδιισκόμενος
ατοχος (3ετια)

ΓΙρόοι$ικετα

Επιδιωκέμενος

στοιχεια

αταχας (3ετια)

,

ΔΙΚΛΙαΣΥΝΗ
εμ ματιοώο

και

εμπορικών

Αριθράς ειακρχάρενωο διοικητικών ΠεριΠτώσεων
δνεολικος χρέους Παν αΠαιτείται για την εαίδνα η αοτικωε,
εμπορικών, τμρατικώο, δινικητικώα και άλλων νααδέατων
Μέαος χράεος έκδοοης διτααοιτών ααοψάαεων (γιρηνεδιτεία,
Πρωτοδικεία,_Εετεία,_Αρειος_Χάγος/δνρβοόλιο_Εειιτγονείας(
Μέαας άγος των νανθέαεωο αεά δικαστή (Ποινικά, τινδιτιτά και
διοικητικά_δικαατήμτα(
Πναυστά διταυτικών ατινψάαεωο αντ αονμώνονναι μτνά από
έήιεαη_ή_αεαίρκνη
θμιθμάς ναεθέακω—ν Που καιδόαντατ μτ το αόστημα τον
κξωδικασεικοά οσμβιβαομσό
ΑξιοΠοίηση εοαλδακτικών μεθόδωο ταώταης διαψομών, αχ
διαμκαοδαβηαη
ιτημιξη των ατόμων Παν χρήζουν αμνοτααίας αλλα δκτ διαδετονο
κορννς_(οομική_αρνσταυια(

Κάατος αρνσψνγής οτη δικαιναύνη
Είοαοατά ηλεκτρονικής νοοβνδής δικνγράήιων
Ποσνοτά δτεοανρατουρένων κατ’ έτος νανρκοκων έναντι κεκμκιων
(σε ετήσια και ονυνδική βάοη εκκρερατήτων(
Ιίναοστά Ποινικών υποθέσεων, ον ετηαια βααη, για τις οονιες
κατβδήθηκαν_ονιοές_μττατμέψιμκς_Πε_χρηρα
Μέσο κάαΧος οωήιρονιπτιαοέ αοοτήματος ανά εγοτννρενα
Ανσδνγία πγνσωαικνά ψέδαξης (ψοδάκων) ανά τγσννόρςνο

,-

Ανάπτυξη

—

Επενδυτική δρηιηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΓΙΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Αείκτης ααμκάογιας ανταγωνισττκότητας
Εατνδέαεις ως

Αρχ

Αγτοτς ξένος εατνδάαεις ως % ΑΕΠ
Αγιθμάς καιχκιμήοτων Που ανοίγ νου ανα κλάδο ται ττκριψέγκια και
αντίοτνιχας_αμιθμάς_ααυσχοδονμένωο ον αυτές
Αριθμός εΠιχειρήσεων αον τδείοοον ανά κλάδο και αεγιψέγνιακαι
οντίοτνιχνς_αριδράς_αααοηοδονμένων ον αυτές
Αιοιοητικά ιέοτος σέσταοης εοιχτιμήανων
Μέσος χράνος οέστααης ταιγειμήατωο

ΠΕΡΙΕΑΛΛΟΝ
Μονάδες

-

—

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία Εκτία

Ετήσιες εκατμαές αερίων ακμννψαιρικής ρότατοης κατά

νκήιαδη
Πναοστά τον αδηθοομκά αασ κξοαηγκτκίτοι ανά βινδογιτεός
καθαμ,οροές
ΓΙοσοατό κων ακτών Που κρίοννται καταδδηθκς για κνδόμβηση οκ
αχέοη μετα πένοδο των δννάρενωτ να χρςαι-,ιοαοιηθοόο ακτώο
Αριθρος ελέγχων νστ-αλληδόνητος δικτύου άδρτνκης κατ έτος
Ποτνατό οικιακών·

ε

ον ά_λτς χμήανις
διτταο ρατοκν ίχοη(

βινμηχαν,κών ααομμιμρά κων Που διατέθηκαν

(π.χ.

ανσοάκδωαη,

Παραγωγή

κνέργκιας,

Ποονοτά διατιθέρενων αΠορμιμάτωο σο δνΤΑ
θνονοτά δασικών εκτάσεων παν τοτσστράψηυσν απά πνρκαμιά /
σέονδα δασικών εττάσεων
Πνανακά αναδααωθκιαώα με ήινοικά ή τκχνητά τγόπν( εκτάσεων
/υέναδο_κατκοτραρρέοων δαοών Πά Πυρκαγιές
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Ποσοστό ττροσοαοευόμενων σεριοχων σε σχεση με Την συνολική
έκοαση της χώραν
Ποσοστό

του ττροόπολογισμσύ
Προστασίας περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας

Κατά

Που

διατίθεται

για

Θέματα

κειαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μσριιή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες τηρές ενέργειας Κατά
κεψαλή
Ποσοστά μειωσης ενσθμΤτών αεμιον θερμοτηπίνυ ανα τριεεια

ΑΛΛΟί ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Ψη4ιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού ατην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ ΓΙ
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ
1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Ί> Εάν Είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.

-

Το προβλεπόμενο πληροήοριακό σύστημα είναι συμβατό μετην εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Γνίετασχηματισμού);
ΝΑΙ__ΓΙ

ΟΧΙ__ΓΙ

Εξηγήστε:

12

Διαοψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΓΙ
ΟΧΙ ΓΙ

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13

‘Εχει προηγηθεί
συστήματος;

μελέτι

-

βιωσιμότητας του
ΝΑΙ ΓΙ
ΟΧΙ

προβλεπόμενου
ΓΙ

πληροφοριακού
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Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

ΆρΟρο

Στόχος

Ι

Με το εν λόγω άρθρο, για λόγους μεγαλύτερης σαψήνειας,
ορίζεται ρητά ότι η Κεντρική Εττιτροπή Εξετάσεων (Κ.ΕΕ.)
συγκροτείται ειδικώς για κάθε νέο διαγωνισμό.

Εισαγωγικός
διαγωνισμός της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Αντικατάσταση
των παρ. 2, 5, 10
και 12 του
άρθρου 17 του
ττδ. 57/2007
—

Στο σύνολο του άρθρου αντικαθίσταται ο «Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηοης»
(και το αντίστοιχο Υπουργείο) με τη ψράση «ο Υπουργός
Εσωτερικών»
Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τους ειοηγητές, καίτοι
περιλαμβάνονται στα μέλη της ΚΕΕ., δεν ορίζονται
αναπληρωτές, δεδομένου ότι κρίνεται επαρκές να ορίζονται
δύο μόνο εισηγητές, σι οποίοι μπορούν να εναλλάσσονται στις
συνεδριάσεις της Κ ΕΕ..
Η ρύθμιση για τη συγκρότηση του σώματος βαθμολογητών
κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να διευρυνθεί, ειδικά για τις
ξένες γλώσσες, η εξέταση των οποίων εισάγεται εκ νέου στον
εισαγωγικό διαγωνισμό, το σώμα των βαθμολογητών, με τη
συμπερίληψη σε αυτό, πέρα των μελών του διδακτικού
προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ),
και μελών της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ.) των ΑΕΙ., που επίσης παρέχουν τα
εχέγγυα γιατην άσκηση των σχετικών καθηκόντων.
Η αντικατάσταση της διατύπωσης «κάτοχοι πτυχίου
Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.» με τη διατύπωση «κάτοχοι
πτυχίου Ανώτατου
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
(ΑΕΙ),
συμπεριλαμβανομένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.» κρίνεται
σκόπιμη, προκειμένου να συμβαδίζει με το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς ταυτόχρονα
υα αποκλείονται υποψήψιοι οι οποίοι κατέστησαν πτυχιούχοι
υπό προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. Επίσης, κρίνεται
σκόπιμη η ρητή σύνδεση των προϋποθέσεων διορισμού με τις
εκάστοτε ισχύουσες αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3528/2007
(Α26) καιτις αποκλίσεις που αυτές μπορεί να προβλέπουν ως
προς τον χρόνο συνδρομής των εν λόγω προϋποθέσεων, για
λόγους συνοχής με την παρ. 12 που πδ. 57/2007 (Α’59), όπως
αυτή αιτιολογείται κατωτέρω.
Επιπρόσθετα, καταργείται η κατάθεση πιστοποιητικού άριοτης
γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
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ισπανικής γλώσσας ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό, με δεδομένη την εκ νέου εισαγωγή στον
διαγωνισμό της ενότητας της γραπτής εξέτασης της ξένης
γλώσσας (ή ξένων γλωσσών όπου απαιτείται), από όπου και Θα
προκύπτει το επίπεδο γλωσοσμάθειας των υποψηψίων, το
οποίο Θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι υψηλό, ώστε να
ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες υψηλές και εξειδικευμένες
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.ΣΔΔΑ.)
Για τους ίδιους λόγους για τους οποίους έχει θεσπιστεί ο
αποκλεισμός από τη συμμετοχή στον εισαγωγικά διαγωνισμό
των αποψοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
(Ε.ΣΔ.Δ.), της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ.)
και της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., προτείνεται να μην έχουν τη δυνατότητα
συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό σι σπουδαστές, οι
οποίοι ψοιτούν στην Ε.Σ.ΔΔΑ. κατά τον χρόνο υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό. Οι σπουδαστές, οι
οποίοι ήδη έχουν καταλάβει μία Θέση στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., που Θα
παρέμενε κενή σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής τους σε
επόμενο διαγωνισμό, έχουν τη δυνατότητα, μετά την
αποψοίτησή τους από τη Ε.Σ.ΔΔ.Α,, εψόσον αυτό επιθυμούν,
να αλλάξουν Θέση εργασίας, σύμψωνα με τα τιροβλεπόμενα
στο νομοθετικό πλαίσιο Περί υπηρεσιακών μεταβολών και δη
μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
Κρίνεται σκόπιμη η ρητή σύνδεση του περιεχομένου της
υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλουν σι υποψήψισι για τις
προϋποθέσεις διορισμού με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και
τις αποκλίσεις που αυτές μπορεί να προβλέπουν ως προς τον
χρόνο συνδρομής των εν λόγω προϋποθέσεων. Επί
παραδείγματι, με το άρθρο 29 του ν. 4440/2016 (Α224)
προστέθηκε εδάψιο στην παρ. Ι του ν. 3528/2007, σύμψωνα με
το οποίο η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
αποτελεί κώλυμα διορισμού, εψόσον αυτές δεν έχουν
εκπληρωθεί μόνο κατά τον χρόνο δισρισμού του υπαλλήλου,
2
Στάδια
εισαγωγικού
διαγωνισμού της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Αντικατάσταση
του άρθρου 18
του π.δ. 57/2007

Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. έχει επιτύχει
να καθιερωθεί στη συνείδηση των υποψηψίων καιτων πολιτών
ως αδιάβλητος και αξιοκρατικός. Στόχος των νομοθετικών
διατάξεων που διέπουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι η
διασψάλιοη και ενίσχυση αυτού του αξιοκρατικού χαρακτήρα
του, κυρίως μέσω ρυθμίσεων που συνέχσνται με το
περιεχόμενο και τον τρόπο εξέτασης των υποψηψίων στα
επιμέρους στάδια και τις επιμέρους ενότητες του διαγωνισμού,
ώστε να επιτυγχάνεται η εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ. εκείνων των
υποψηψίων που κατά τον χρόνο του διαγωνισμού
διαπιστώνεται κατά τον αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο ότι
υπερτερούν των ουνυπσψήψιων τους σε γνώσεις και
δεξιότητες που η σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση απαιτεί από τα
μελλοντικά στελέχη της.
Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι ως παράγοντας του
αδιάβλητου και αξιοκρατικού χαρακτήρα του διαγωνισμού έχει
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αναδειχθεί η διεξαγωγή του σε δύο στάδια, προτείνεται η
διατήρηση των δύο αυτών σταδίων,
Ως προς το πρώτο στάδιο, τιροτείνεται η διατήρηση της γραιττής
εξέτασης στις ισχύουσες ενότητες.
Οι ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους)> και
«Μικροσικονομική
Μακροοικσνσμική
και Δημόσια
Οικονομική» συντίθενται από επιστημονικά πεδία, όπως
Δημόσιο Δίκαιο, Πολιτική Επιστήμη, Δίκαιο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική, τα οποία
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το προψίλ των σπουδαστών της
ΕΣ.Δ.Δ.Α, και μελλοντικών στελεχών μιας κατηρτισμένης και
αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης.
·

Στο δεύτερο στάδιο πρστείνεται η αύξηση των ενοτήτων στις
σπσίες εξετάζονται οι υποψήψιοι, πρσκειμένσυ να υπάρχει
διαβάθμιση και Περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής
και διαδικασιών μεταξύ των δύο σταδίων, λόγω της
διαψορετικής τους οτόχευσης. Οι θεσττιζόμενες ρυθμίσεις
στοχεύουν στην αναβάθμιση του δεύτερου σταδίου,
μειώνοντας την έμιβαση που δίνεται στην επαλήθευση
γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν ήδη διαπιστωθεί κατά την
εξέταση του πρώτου σταδίου, ώστε μέσω της τελικής
δοκιμασίας, να προκρίνονται εκείνοι σι υτιοψήψιοι που,
επιπλέον των τυτιικών πρσσόντων, διαθέτουν τις ετιιθυμητές
γνώσεις και δεξιότητες, την εμπειρία, την αντιληπτική
ικανότητα, την ικανότητα λήψης απόψποης και την ικανότητα
διαχείρισης και σύνθεσης των γνώσεων οε περιορισμένο χρόνο.
Ειδικότερα, προτείνεται η γραπτή και ιτροψορική εξέταση στην
ενότητα ιιΔημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση».
Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αποδίδεται έμψαση στην
ανίχνευση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας των
υποψηψίων και ενισχύεται η πολιτική μετασχηματισμού των
δεξιστήτων στο δημόσιο, βάσει των σύγχρονων αναγκών
διοίκησης. Κρίνεται Πράγματι σημαντικό σι συμμετέχοντες στο
τελικό στάδιο του διαγωνισμού να εξετάζονται τόσο γραπτά
όσο και προψορικά σε ζητήματα Δημόσιας Διοίκησης και
Διακυβέρνησης, Προκειμένου να προσδοθεί στον εισα’γωγικό
διαγωνισμό ένας πιο επιχειρησιακός προσανατολισμός.
Προτείνεται, επίσης, η εκ νέου εισαγωγή της εξέτασης της ξένης
γλώσσας (ή των ξένων γλωσσών), δεδομένου ότι στο Πλαίσιο
των καθηκόντων των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης
περιλαμβάνονται η ανταπόκριση στις απαιτήσεις ενός
πολύγλωοσσυ
επαγγελματικού
περιβάλλοντος
(Π.χ.
εκπροσώπηση
δημόσιων
οργανισμών)
επίσημες
οε
συναντήσεις στο Πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ή σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και εν
γένει ο χειρισμός ζητημάτων που προκύπτουν από τη
συνεργασία με ψορείς του εξωτερικού. Κατά συνέπεια, κρίνεται
σκόπιμο να αξισλσγείται η ικανότητα κατανόησης, χρήσης και
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παραγωγής λόγου των υποψηψίων ατην ξένη γλώσσα. Ως
πρώτη γλώσσα επιλέγεται να εξετάζεται αποκλειστικά η
αγγλική, η οποία είναι πλέον η βασική γλώσσα επικοινωνίας για
τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης στο σύγχρονο επιτελικό
κράτος και στη διαρκή του αλληλεπίδραση με την ευρωπαϊκή
Δημόσια Διοίκηση
στο σύστημα της πολυεπίττεδης
διακυβέρνηοης.
Ως δεύτερη γλώσσα επιλέγεται η γραπτή εξέταση στη γαλλική
ή γερμανική, γιο τους υποψηψίους που επιθυμούν να
ενταχθούν στο Τμήμα Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων,
σύμψωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών
(άρΘρο 376 ν. 4781/2021, Α’31).
Σε ό,τι αώορά στην ενότητα «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος»,
κρίνεται οκότιιμος ο προσδιορισμός συγκεκριμένων θεματικών
ενοτήτων στην εξέταση του ψακέλου επίκαιρου θέματος στο
δεύτερο στάδιο, καθώς και η δυνατότητα επιλογής για τον
υποψήψιο μίας εκ των εξής θεματικών: 1. Διεθνείς Οικονομικές
Σχέσεις, 2. Πληροψορική και Ψηψιακός Μετασχηματισμός, 3.
Κοινωνική Πολιτική και4. Περιψερειακή Πολιτική καιλνάτττυξη,
Η εισαγωγή των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων επιχειρεί να
ενθαρρύνει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηψίων με
μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση σε
κρίσιμους για τη Δημόσια Διοίκηση τομείς, όπως της ψηψιακής
τεχνολογίας και της περιψερειακής ανάπτυξης.
Με την παρ. β) του άρθρου 18 δίνεται εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του
ΕΚΔ. ΔΑ. νο ρυθμίσει Θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Η διατήρηση και διεύρυνση της κανονιστικής
αυτής αρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών κρίνεται
σκόπιμη, ενόψει της ευελιξίας που είναι απαραίτητο να
υπάρχει για τη ρύθμιση Θεμάτων που συνέχονται ιδίως με την
εξέλιξη στα εξεταζόμενα επιστη μσνικά πεδία (περιεχόμενο
εξεταζόμενων ενοτήτων) και την ανάγκη προσαρμογή ς στο
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και τεχνολογικό πλαίσιο που
διέπει διαδικαστικά και τεχνικά ζητήματα.
διαίτερα
σημαντικό κρίνεται ότι με την απόψαοη του
Υπουργού Εσωτερικών, μπορούν να αντιστοιχίζονται οι
θεματικές ενότητες του ψακέλου με το αντικείμενο του
Τμήματος ή των Τμημάτων στα οποία δύνανται να εισαχθούν οι
υποψήψιοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασψαλίζεται ότι σε
κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης Θα εισάγονται σε
συγκεκριμένα Τμήματα Εξειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σπουδαστές
που Θα έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε ψάκελο με αντικείμενο
συναψές με αυτό του Τμήματος, κάτι που Θα λαμβάνεται
υπόψη και στο περιεχόμενο και τον βαθμό δυσκολίας των
μαθημάτων στις ειδικές ψάσεις σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
3

Δήλωση
προτίμησης

—

Κρίνονται σκόπιμες βελτιώσεις στη διατύπωση και ειδικότερα:
α) η προσθήκη της λέξης ιιδυνηπκά» ώστε να καταστεί σαψές
ότι Πρόκειται γιο εν δυνάμει και όχι απαραίτητα τελικά
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κατανομή σε
τμήματα
Τροποποίηση
των παρ. Ι και 2
του άρθρου 19
του π.δ. 57/2007

εισαγομένους στη Σχολή, β) η αντικατάσταση της ψράσης
«απαιτούμενα τυπικά προσόντα» με τη ψράση «απαιτούμενες
προύποΰέσεις εισαωμής)),

4

Για λόγους χρηστής διοίκησης και μη αιιβνιδιασμού των
υποψηψίων, προβλέπεται ότι ειδικά και μόνο για τον επόμενο
ΚΗ εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με την απόψαση του
Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του
άρΘρου 18 του ειδ. 57/2007 (Α’59) μπορεί να ορίζεται γραπτή
δοκιμασία και στην ιταλική ή ισπανική, ως δεύτερη ξένη
γλώσσα, για την εισαγωγή σε Τμήματα της Ε.ΣΔ.Δ.Α.

Μεταβατική
διάταξη

5

Ρυθμίσεις για την
κινητικότητα των

Παρ. 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση διαοψαλίζεται η επαρκής
στελέχωση των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Δισικήσεων.

υπαλλήλων του
Δημοσίου
Τροποποίηση της
περ. α) της παρ.

2

και της Παρ.

του άρθρου

4

4,

της Παρ. 5 του
άρθρου ό και

των παρ. 4 και 5
του άρθρου 7
του ν. 4440/20 Ιό

Παρ.2: α) Οι προτεινόμενες διατάξεις εναρμονίζονται με τη
προβλεπόμενη συνταγματική προστασία της υγείας και της
οικογένειας και ορίζεται ότι είναι δυνατή η ατιόσπαση κατά τη
δόκιμη περίοδο για σοβαρούς λόγους υγείας ή συνυπηρέτησης
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7
καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4440/2016. β)
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασψαλίζεται η στελέχωση των
νησιωτικών, ορεινών, παραμεθορίων περιοχών και των
αιτοκεντρωμένων ή περιψερειακών υπηρεσιών που εδρεύουν
σε άλλο νομό από την έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς για
τον υπολογισμό του προβλεπόμενου ποσοστού κάλυψης
εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) Θα λαμβάνεται υπόψη η
προβλεπόμενη από τις οικείες οργανικές διατάξεις κάλυψη του
οικείου κλάδου τόσο στο σύνολο του ψορέα, όσο και στην
υπηρεσία που εδρεύει σε νησιωτική, ορεινή, παραμεθόρια
περιοχή ή είναι αποκεντρωμένη ή περιψερειακή υπηρεσία σε
άλλη περιψερειακή ενότητα από την έδρα της Κεντρικής
Υπηρεσίας.
Παρ. 3: Με τις διατάξεις αυτές αποσαψηνίζεται ο τρόπος
αξιολόγηση ς των αιτημάτων που υποβάλλονται προς έγκριση
στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας με την πρόβλεψη
ενδεικτικών κριτηρίων.
ΓΙαρ. 4: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εξορθολογίζονται σι
διατάξεις που αψορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
κινητικότητας των υπαλλήλων και διασψαλίζονται τόσο τα
δικαιώματα των συμμετεχόντων υπαλλήλων όσο και το
δημόσιο συμψέρον, καθώς προβλέπονται αποκλειστικές
προθεσμίες για την ανάληψη υπηρεσίας των υπαλλήλων ενώ
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σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, η οποία Θα
ήταν δυνατόν να εκκινήσει πειθαρχική διαδικασία,
προβλέπεται απαγόρευση συμμετοχής των υπαλλήλων αυτών
σε διαδικασίες κινητικότητας.
Παρ. 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνεται το πεδίο
εψαρμογής της διάταξης κατά το μέρος που αψορά σε
υπάλληλο που ορίζεται δικαστικός συμπαράστασης καιτου έχει
ανατεθεί επιμέλεια προσώπου μετά τον διορισμό του, καθώς
κρίνεται ότι συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας.

ό
Μεταβατικές
Τελικές
διατάξεις

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις ρυθμίζονται Θέματα
μεταβατικής ψύσεως που ανακύπτουν από την εψαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 5.

7

Με την εν λόγω ρύθμιση παρατείνεται εκ νέου η θητεία των
αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ώστε να
διασψαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους δεδομένων των
εκτακτών συνθηκών λόγω της πανδημίας του κορωνοΙού ςον
19.

Θητεία αιρετών
μελών
Υπηρεσιακών
Συμβουλίων

Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένη.

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένη.
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Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξισλσγσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητο /
ατιοιελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλα

Εχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις το όψελος είναι έγκειται στον εκσυγχρονισμό του εισαγωγικού διαγωνισμού
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Περαιτέρω, όψελος προκύπτει και από πιο αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΚ ΤΟ ΟπΟίΟ προσαρμόζεται στις
ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου αλλά και στις ανάγκες των ευαίσθητων περιοχών όπου
εδρεύουν δημόσιες υπηρεσίες (ορεινές, νησιωτικές κ.λπ.).
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19.

Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

Θ ΕΣ Μ ΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Α Ν ΤΑΓΩ Ν ΊΣ ΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙ ΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη Και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠ ΟΔΟΣ Η
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση:

20.

Κίνδυνοι αξισλσγούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
ενταπισμος
κινδύνου

26

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

‘Αλλο

Πιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
Την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
‘Αλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν καταγράψσνται κίνδυνοι από την προτεινόμενη ρύθμιση νια τον Φορέα, την ανορά. την κοινωνία και το

περιβάλλον.

Γνώμες

ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλε/τρσνική

επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολονία σε περίπτωση σημαντικής απόκλιοης μεταξύ της γνωμσδότησης
καιτης αξιολοούμενης ρύθμισης.

Δεν υψίστανται.
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Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

π

(συμττεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

ΓΙ

Οδηγία

ΓΙ

Από4αση

ΓΙ
26.

Συναψείς διατάξεις

διεθνών

συνθηκών

ή

συμφωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

ΓΙ

των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

ΓΙ

Διεθνείς

συμβάσεις

Συναψής νομολογία των

ανωτάτων

και

άλλων εθνικών

δικαστηρίων,

καθώς και

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

28

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

ΊΙ

Νομολογία Δικαστηρίου
ΕΕ.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
‘Αλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

Ζ. Πίνακας τροποττοιούμενων

ή

29.

-

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

αντικατάσταση

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
π.δ. 57/2007 (Α’ 59)
Εισαγωικός διαγωνισμός της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης
Αντικατάσταση των παρ. 2, 5, 10
και 12 του άρθρου 17 του π.δ.
57/2007

άρθρο 17
παρ. 2 «2. Υπεύθυνο όργανο για τη
διενέργεια

του

εισαγωγικού

διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή
Εξετάσεων (ΚΕΕ), που ουγκροτείται από:
α)

Δύο

του

Νομικού

Κράτους,

βαθμού

λειτουργούς

1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του πδ.
57/2007 (Α 59) αντικαθίσταται ως

Συμβουλίου

εξής:

τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου, εκ

του
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ιι2. α) Υπεύθυνο όργανο για τη

των

διενέργεια

ιεραρχία

του

εισαγωγικού

διαγωνισμού

είναι η Κεντρική
Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε), που
συγκροτείται ειδικώς και για κάθε

νέο εισαγωγικό διαγωνισμό με
απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών

οποίων

ο

αρχαιότερος

ορίζεται

ατην

Πρόεδρος,

τον

Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τον Διευθυντή
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., έναν εκπρόσωπο του
Υπουργείου

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής

δύο

Διακυβέρνησης, έναν εκπρόσωπο του

του
Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, βαθμού
τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου, εκ

ΑΣΕΠ, έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου

και

αποτελείται

από

λειτουργούς

των οποίων ο αρχαιότερσς στην
ιεραρχία ορίζεται Π ρόεδρος, τον
Πρόεδρο
Εθνικό
του
Κέντρου
Δημόσιας

Διοίκησης

Αυτοδιοίκηση ς
Διευθυντή

και

(Ε Κ Δ.Δ, Α.),
Εθνικής

της

τον
Σχολής

Δημόσιας

Διοίκησης
Αυτοδιοίκησης (Ε Σ. Δ. Δ.Α.),
Εκπρόσωπο

του

του Πολίτη, έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ
και επτά (7) ειδικούς επιστήμονες με
υψηλό κύρος στα γνωστικά πεδία τα
οποία

καθορίζονται

ιτροβλειτόμενη

με

την

διαδικασία

στην

παράγραψο 12 του επόμενου άρθρου
και δύο (2) ειδικούς εισηγητές επί

και

Θεμάτων

έναν

αορίστου

διαδικασίας,

μόνιμους

χρόνου

ή

υπαλλήλους

Υπουργείου

κατηγορίας ΠΕ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως μέλη.

Εσωεερικών, έναν εκπρόσωπο του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής

‘Ολα τα μέλη ορίζονται με τους νόμιμους

Προσωπικού
εκπρόσωπο
Πολίτη,

(Α.Σ.Ε.Π.),
του

έναν

ΑΔΕΔΥ.,

επτά

έναν

Συνηγόρου

του

εκπρόσωπο
(7)

της
ειδικούς

επιστήμονες με υψηλό κύρος στις
που καθορίζονται στο
άρΘρο 18 και δύο (2) ειδικούς
ενότητες

εισηγητές επί Θεμάτων διαδικασίας,
μόνιμους ή με σχέση εργαοίας
ιδιωτικού δικαίου ασρίστσυ χρόνου
υπαλλήλους

κατηγορίας

ΠΕ

του

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως μέλη. Όλα τα μέλη,
πλην των εισηγητών, ορίζονται με
τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
β) Ως γραμματείς της Κεντρικής
Επιτροπής
Εξετάσεων
(Κ.Ε.Ε.)
ορίζονται δύο μόνιμοι ή με σχέση
Εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
αορίστου χρόνου υπάλληλοι που
υπηρετούν

στο

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ισάριθμοι αναπληρωτές τους.

και

αναπληρωτές τους.
της

Κεντρικής

β) Ως γραμματείς

Επιτροπής

(ΚΕΕ) ορίζονται δύο μόνιμοι

Εξετάσεων

ή

αορίστου

χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στο
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ισάριθμοι αναπληρωτές
τους. γ) Οι δύο (2) λειτουργοί του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σι
εκπρόσωποι

του

ΑΣΕΠ

και

του

Συνηγόρου του Πολίτη και της ΑΔΕΔΥ
και

οι

αναπληρωτές

τους

υποδεικνύονται

από

το

όργανο,

από

ερώτημα του

ύστερα

αρμόδιο

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι
ειδικοί επιστήμονες, οι γραμματείς της
Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ),
οι αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι
υπάλληλοι

του

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,

που

συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή
Εξετάσεων (ΚΕΕ) ως ειδικοί εισηγητές
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γ) Οι δύο (2) λειτουργοί του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι

επί Θεμάτων διαδικασίας, ορίζονται με

Εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π., του
Συνηγόρου του Πολίτη και της
ΑΔΕΔΥ.,
καθώς
και
οι
αναπληρωτές τους υποδεικνύονται

Μεταρρύθμισης

από το αρμόδιο όργανο, ύστερα από
ερώτημα του Υπουργού Εσωτερικών.
Οι

ειδικοί

επιστήμονες,

σι
γραμματείς της Κεντρικής Επιτροπής

απόψαση του Υπουργού Διοικητικής
και

Διακυβέρνησης,

Ηλεκτρονικής

ύστερα

από

γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Κεντρική

Επιτροπή

συγκροτείται

με

Η

Εξετάσεων

απόψαση

του

Υπουργού Δισικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ή

Εξετάσεων (Κ.ΕΕ), οι αναπληρωτές

παράλειψη

αυτών, καθώς και σι υπάλληλοι του
ΕΚΔ,ΔΑ,, που συμμετέχουν στην

εκπροσώπου από το ΑΣΕΠ και από τον
Συνήγορο του Πολίτη και την ΑΔΕΔΥ

Κεντρική

Εξετάσεων

μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που

(ΚΕΕ.) ως Ειδικοί εισηγητές επί
Θεμάτων διαδικασίας, ορίζονται με
απόψαση
του
Υπουργού

τάσσει με το ερώτημα του ο Υπουργός

Επιτροπή

Εσωτερικών,
ύστερα
από
γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.ΔΑ.
Η παράλειψη ή η άρνηση υπόδειξης
εκπροσώπου από το ΑΣ.Ε.Π., από
τον Συνήγορο του Πολίτη και την
ΑΔΕΔΥ. μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα που τάσσει με το ερώτημά

άρνηση

Η

η

Διοικητικής

υπόδειξης

Μεταρρύθμισης

και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν ασκεί
επιρροή στη νομιμότητα της σύνθεσης
της

Επιτροπής

και

στο

κύρος των

αποψάσεων της.”.
παρ. 5, 10, 12
“5.

Με

απόψαση

της

Κεντρικής

ωυ ο Υπουργός Εσωτερικών δεν
ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της
σύνθεσης της Επιτροπής και στο

διαδικασίες για τη συγκρότηση του

κύρος των ατιοψάσεών της»

σώματος βαθμολογητών από μέλη του

2. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του πδ.
57/2007 αντικαΘίσταται ως εξής:
«5. Με απόψαση της Κεντρικής
Επιτροπής
Εξετάσεων
(Κ.Ε.Ε.)
καθορίζονται οι διαδικασίες: α) για
τη
συγκρότηση
βαθμολογητών από
διδακτικού
Ανώτατων
Ιδρυμάτων

διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχης
ειδικότητας

και

επιτηρητών

για

τον

από

ορισμό

δημοσίους

υπαλλήλους.

σώματος

μέλη
προσωπικού

του
των

Εκπαιδευτικών
(ΑΕΙ.)

Επιτροπής Εξετάσεων καθορίζονται σι

αντίοτοιχης

ειδικότητας, στα οποία, ειδικά για τη
βαθμολόγηση των ξένων γλωοοών,
περιλαμβάνονται και τα μέλη της
κατηγορίας
του
Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
των Α.Ε.Ι. και β) για τον ορισμό

10.

Δικαίωμα

εισαγωγικό

συμμετοχής

διαγωνισμό

έχουν

κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου
της

ή

ημεδαπής

στον

ισότιμου

ή

σι
ΤΕΙ
της

αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν
τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την
ημερομηνία
δημοσίευσης

της
της

τελευταίας
περίληψης

της
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επιτηρητών

δημοσίους

από

υπαλλήλους.»

προκήρυξης και σι υπάλληλοι δημοσίων
υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών
τοπικής

3. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του π.δ.
57/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

αυτοδιοίκησης

που

ή

κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ

ΑΕΙ.

είναι
Για τη

συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται

ή γαλλικής ή
ή ισπανικής

άριστη γνώση αγγλικής

«10. Δικαίωμα συμμετοχής στον
εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι

γερμανικής

κάτοχοι

γλώσσας, που αποδεικνύεται, σύμψωνα

πτυχίου

Εκπαιδευτικού

Ανώτατου

δρύματος

(ΑΕΙ.),
συμπεριλαμβανομένων των πρώην
Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.
ή
της
ημεδαπής

ή

ιταλικής

με το άρθρο 28 του Π.δ.50/2001 (Α’ 38).
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς
και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση

ιοότιμου της αλλοδαπής, οι οτιοίοι
συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες

για την εισαγωγή οε Τμήμα μπορεί να

στον ν.

(Α?.ό), όπως

καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.

ιοχύει,
προϋποθέσεις
διορισ.ιού κατά την ημερομηνία της
τελευταίας
δημοσίευσης
της
περίληψης της προκήρυξης, με την
επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων
του ν. 3528/2007 ως προς τον χρόνο

Ειδικώς για την εισαγωγή στο Τμήμα

3528/2007

εκάστοτε

συνδρομής

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
(ΟΕΥ)

Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

της

συμμετοχής

δικαίωμα

έχουν

αττόψοιτοι

Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας, καθώς και μίας εκ

κάποιας επί μέρους
προϋπόθεσης,
καθώς
και
οι
υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών,

των γαλλικής

Ν.Π.Δ.Δ.

Υπουργείου Εξωτερικών. Αττόψοιτοι της

και Οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι
πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού
δρύματος

(ΑΕΙ.),

συμπεριλαμβανομένων των πρώην
Τ.ΕΙ,/Α.Τ.Ε.1
της
ημεδαπής
ή
ισότιμου της αλλοδατιής,
Σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
και
αττόοιτοι της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της
Εθνικής
Σχολής
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
συμμετοχής
εισαγωγικό

δεν
ως

κατηγορίες
καθορίζουν
της

με τις οικείες οργανικές διατάξεις του
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.)

ή

της Εθνικής Σχολής Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.)
Σχολής

Δημόσιας

ή

της Εθνικής

Διοίκησης

και

Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) δεν μπορούν
να συμμετέχουν ως υποψήψιοι στον
εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»
«Διατάξεις

που

ευνοούν

ή

ειδικές

κατηγορίες υποψηψίων

ή

της

ειδικές προσαυξήσεις της βαθμολογίας

δικαίωμα

δεν έχουν εψαρμογή στον Εισαγωγικό

υποψήψιοι
διαγωνισμό

στον
της

Ε. Σ.Δ. ΔΑ.
Διατάξεις

γερμανικής, σύμψωνα

Τοπικής

)

έχουν

ή

Διαγωνισμό

της

καθορίζουν

Εθνικής

Σχολής

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Ε. Σ. Δ. Δ. Α.)

που

ευνοούν
υποψηψίων

ειδικές
βαθμολογίας

ειδικές
ή

προσαυξήσεις
έχουν
δεν

12.

Ο

υποψήψιος

υποβάλλει

καταχωρίζει

ηλεκτρονικά

την

και

αίτηση

συμμετοχής στο διαγωνισμό και στη
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εφαρμογή
Διαγωνισμό

στον

Εθνικής

της

Δημόσιας

Εισαγωγικό
Σχολής

Διοίκησης

και

Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).»

συνέχεια ταχυδρομεί επί αποδείξει στο
Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής
Υποστήριξης

της

Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,

την

εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση
συμμετοχής

στο

διαγωνισμό,

εντός

4. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του π.δ.

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)

57/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

ημερών από την τελευταία δημοσίευση
της περίληψης της προκήρυξης. Με την

«12. Οι υποψήψιοι υποβάλλουν την
αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι

(20)

ημερών

δημοσίευση

από

την

τελευταία

περίληψης

της

της
την
αίτηση
συνυποβάλλεται
απαραιτήτως
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 (Α 75) στην οποία οι
υποψήΦιοι δηλώνουν: α. τον τίτλο
σπουδών που
β. την
κατέχουν,
ημερομηνία γέννησής τους, γ. τη
συνδρομή των νόμιμων ττροοόντων και
την έλλειψη κωλύματος για διορισμό
τους σε δημόσια Θέση, σύμόωνα με τον
ν. 3528/2007. Οι δημόσιοι υπάλληλοι
δηλώνουν όλα τα παραπάνω Εκτός της
Περ. γ) και επιπλέον δηλώνουν την
υπαλληλική τους ιδιότητα.

Με

προκήρυξης.

Η αίτηση συμμετοχής και η υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
πλη ροψοριακά σύστημα του Εθνικού
Κέντρου
Δημόσιας
Διοίκησης
κοι
Αυτσδιοίκηοης (Ε.ΚΔΔΑ.) που είναι
προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής

αίτηση συνυτισβάλλεται απαραιτήτως
υπεύθυνη δήλωση του

Ν.1599/1986

στην οποία σι ιδιώτες δηλώνουν: α. τον
τίτλο σπουδών που κατέχουν, β. την
γέννησής

ημερομηνία

τους,

την

γ.

κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης
της αγγλικής

ή

ιταλικής
τυχόν

ή

γαλλικής

ή

γερμανικής

ή

ισπανικής γλώσσας και της

οριζόμενης

με

την

οικεία

προκήρυξη δεύτερης ξένης γλώσσας
σύμψωνα

με

Π.δ.50/2001,

το
όπως

άρθρο
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ισχύει,

του
τη

δ.

συνδρομή των νόμιμων προσόντων και
την έλλειψη κωλύματος για δισρισμό
τους σε δημόσια θέση, και ε. για τους
άνδρες υποψηψίους, την εκπλήρωση
των στρατιωτικών υποχρεώσεων

ή

τη

νόμιμη απαλλαγή από αυτές, το δήμο
την

κοινότητα

Μητρώα

εγγραψής

Αρρένων

και

τους

τον

ή

στα

Αριθμό

Οι

Στρατολογικού Μητρώου. Οι δημόσιοι

λεπτομέρειες υποβολής καθορίζονται με
Κοινή
απόψοοη
των
Υπουργών

υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω

Πύλης της δημόσιας διοίκησης

Εσωτερικών

και

Ψηψιακής

Διακυβέρνησης, κατ εψαρμογή της παρ.
19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020

εκτός των περιπτώσεων δ’ και ε’ και
επιπλέον δηλώνουν την

υπαλληλική

τους ιδιότητα.»

(Α 184).».

Άρθρο 2
π.δ. 57/2007
Στάδια εισαγωγικού διαγωνισμού

της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

—

Αντικατάσταση του

Άρθρο 18

άρθρου 18 του π.δ. 57/2007
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Το άρθρο 18 του π.δ. 57/2007 (Α 59)
αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 18

α) Ο διαγωνισμός για την

εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας

«Αρθρο 18

Διοίκησης

α) Ο διαγωνισμός νια την εισαγωγή
Σχολή
Δημόσιας
στην
Εθνική

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται σε δύο στάδια.
Το Πρώτο περιλαμβάνει υποχρεωτική

Διοίκησης

γραπτή δοκιμασία των υποψηψίων στις

και

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Αυτοδιοίκησης

διενεργείται

σε

δύο

στάδια.
Το

στάδιο

πρώτο

περιλαμβάνει

στις ενότητες:

Κράτους>),
«Μικροοικονομική

Μακροσικονομική

και

—

Δημόσια

Οικονομική»,
και Δεξιότητες»,

με

1. Γραπτή και προψορική δοκιμασία
στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και

2. γραπτή δοκιμασία στην αγγλική
για

ή

Οικονομική, 3. Γνώσεις και Δεξιότητες,

δεύτερο

περιλαμβάνει
Θέματος,

Φάκελο

με γραπτή

και

προψορική δοκιμασία. β) Με απόψαση
του

Υπουργού

Εσωτερικών

και

εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΔΣ του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ρυθμίζονται

οργάνωσης

και

Θέματα

διεξαγωγής

του

και

η

διαδικασία

εξέτασης

των

εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο
τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών

Διακυβέρνηση»,

υποψηψίους,

Δημόσια

διαγωνισμού, και ιδίως το περιεχόμενο

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει:

γλώσσα,

και

-

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

γαλλική

Μακροσικονομική

Επίκαιρου

«Γνώσεις

2. Μικροσικονομική

με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Το

1. «Οργάνωση και Λειτουργία του

3.

Αυτοδιοίκησης

ενότητες: 1. «Οργάνωση και Λειτουργία
του Κράτους»,

γραπτή δοκιμασία των υποψηψίων

2.

και

και

όλους

τους

επιπλέον

στη

γερμανική, ως δεύτερη

δοκιμίων

των

συντελεστές

τυχόν

υποψηψίων,

βαρύτητας βαθμολογίας

που καθορίζουν τη διαμόρψωση του
τελικού

βαθμού,

ο

αριθμός

των

ξένη γλώσσα, για τους υτιοψηψίους

υποψηψίων που προκρίνονται στο β’

που επιθυμούν να ενταχθούν στο

στάδιο,

Τμήμα Εμττορικών και Οικονομικών

αδυναμίας

Υποθέσεων,

σύμψωνα

με

τις

οργανικές διατάξεις του Υπουργείου
Εξωτερικών. Με την απόψαοη του
Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηοη της παρ.
μπορεί

να

προβλέπεται

β),

γραπτή

ο

τρόπος

υποψηψίων

της

διαπίστωσης της
γραπτής

και

η

εξέτασης
διεξαγωγή

προψορικής εξέτασης, τα εξεταστικά
κέντρα,

ο

τρόπος

επιλογής

και

μετάδοσης

των

Εισαγωγικού

διαγωνισμού, ο τρόπος

Θεμάτων

του

δοκιμασία στη γαλλική ή γερμανική,

ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του

ως δεύτερη ξένη γλώσσα για την

παραπάνω διαγωνισμού, το δικαίωμα

εισαγωγή και σε άλλα Τμήματα της
Σχολής,

πρόσβασης των υποψηψίων στα γραπτά
δοκίμια και ο ελάχιστος απαιτούμενος
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3. γρατττή δοκιμασία σε Φάκελο
επίκαιρου Θέματος σε μία εκ των
ενοτήτων:
εξής
θεματικών
1)
Διεθνείς

Οικονομικές

Πληροψορική

και

Σχέσεις,

2)

Ψηψιακός

Μ ετασχη ματισμός,

χρόνος τήρησής τους στο αρχείο του
ΕΚΔΔΑ και η διαδικασία πλήρωσης
τυχόν κενών θέσεων που προκύπτουν
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραψής στη Σχολή των ετιιτυχόντων

3) Κοινωνική
Πολιτική, 4) Περιιβερειακή Πολιτική

του Εισαγωγικού διαγωνισμού και κάθε

και Ανάπτυξη.

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

β)

Με

απόψαση

του

Υπουργού

Εσωτερικών,

η οποία εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του ΔΣ. του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθορίζονται τα Θέματα
οργάνωσης

και

διεξαγωγής

του

διαγωνιομού και ιδίως η σύσταση
των Επιτροπών Επιλογής Θεμάτων
ανά ενότητα, η εξεταστέα ύλη και η
διαδικασία
εξέτασης
των
εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα
και ο τρόπος βαθμολόγησής τους, οι
συντελεστές
βαθμολογίας

που

βαρύτητας
καθορίζουν τη

διαμόρψωση του τελικού βαθμού, ο
αριθμός

των

υποψηψίων

που

προκρίνονταιοτο β στάδιο, ο τρόπος
διαπίστωση ς της αδ υναμίας γραπτής
εξέτασης
υποψηψίων
και
η
διεξαγωγή προψορικής εξέτασης, τα
εξεταστικά
κέντρα,
σ
τρόπος
επιλογής

και

μετάδοσης

των

Θεμάτων
Εισαγωγικού
του
Διαγωνισμού, ο τρόπος ανακοίνωσης
των
αποτελεσμάτων
του
διαγωνισμού,
πρόσβασης των

το
δικαίωμα
υποψηψίων στα

γραπτά, ο ελάχιστος απαιτούμενος
χρόνος τήρησής τους στο αρχείο του
ΕΚΔΔΑ και η διαδικασία πλήρωσης
τυχόν
κενών
Θέσεων
που
προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας εγγραψής στη Σχολή
των επιτυχόντων του εισαγωγικού
διαγωνισμού, καΘώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Με την ίδια
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απόψαση

μπορούν

αντιστοιχίζονται

να

βάσει

της
συνάειας
του
γνωστικσύ
αντικειμένου σι θεματικές ενότητες
του ακέλου επίκαιρου θέματος με
το Τμήμα ή τα Τμήματα στα οποία
δύνανται

να

εισαχθούν

σι

υποψήφιοι. »

Άρθρο 3
π.δ. 57/2007
Δήλωση προτίμησης
Τμήματα

—

Κατανομή σε

Τροποποίηση των παρ.
1 και 2 του άρθρου 19 του π.δ.
—

57/2007

Άρθρο 19 παρ. 1, 2
«1. Οι εισαγόμενοι στη Σχολή οψείλουν
μετά

Ι. Οι Παρ. Ι και 2 του άρθρου Ιθ του

την

ανακοίνωση

των

αποτελεσμάτων να υποβάλουν γραπτή

π.δ. 57/2007 (Α 59) τροποποιούνται

δήλωση στο διευθυντή της Σχολής, με

ως εξής:

την

οποία προσδιορίζουν τη

σειρά

προτεραιότητας των τμημάτων που
«Ι. Οι δυνητικά εισαγόμενοι στη

επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Σχολή
οψείλουν
μετά
την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να

δήλωση μπορεί να αψορά τμήμα

υποβάλουν γραπτή δήλωση οτον
Διευθυντή της Σχολής, με την οποία
προσδιορίζουν

τη

σειρά

2. Η

ή

τμήματα για να οποία οι εισαγόμενοι
έχουν

τα

απαιτούμενα

τυπικά

προσόντα.”.

προτεραιότητας των Τμημάτων στα
οποία επιθυμούν να εισαχθούν.

2. Η δήλωση μπσρείνααψοράΤμήμα
ή Τμήματα για τα οποία οι δυνητικά
πληρούν
εισαγόμενοι
τις
απαιτούμενες
εισαγωγής.».

προϋποθέσεις

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για την κινητικότητα των
υπαλλήλων του Δημοσίου
—

Τροποποίηση της περ. α) της Παρ. 2
και της Παρ. 4 του άρθρου 4, της
παρ. 5 του άρθρου ό και των Παρ. 4
και 5 του άρθρου 7 του ν.
4440/2016

ν. 4440/16
Άρθρο 3 παρ. 6
«6.

Ειδικό επιστημονικό προσωπικό

δύναται να μεταταγεί

ή

να αποσπαστεί

σε ψορείςτηςπαραγράψου Ι μόνα μέσω
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του
1.

ΕΣΚ.

Το πρσσωιτικό που ανήκει
οργανικά
Αποκεντρωμένες
στις

πρωτοβάθμιας

Διοικήσεις

εξαιρείται

να

κύκλους

κινητικότητας

από
τις
διαδικασίες συμμετοχής του στους
που

διενεργούνται με τις διατάξεις του
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Οι

εκπαιδευτικοί

και

δευτεροβάθμιας

ή

εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν
ατιοσπαστούν

σε

της

ψσρείς

παραγράψου Ι μόνο μέσω του ΕΣΚ,
τηρουμένων των ισχυο υσών διατάξεων
για την αποδέσμευσή τους από την

(ν. 4440/2016, Α’ 224). Η εξαίρεση

άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων.».

του πρώτου εδαψίου αίρεται με
απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών

Ά. 4 παρ. 2α και 4

2. α) Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 4440/2016
προστίθεται εδάψιο και η περ. α)
διαμορψώνεται ως εξής:
«α) Η συμπλήρωση διετίας από το
διορισμό ή, εψόσον ο διορισμός
έγινε
μοριοδότηση
λόγω
με

«2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των
υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:
α)

Η

συμπλήρωση

διορισμό

διετίας

από το

ή, εψόσον ο διορισμός έγινε με

μοριοδότηση

λόγω

συμπλήρωση

του

εντοπιότητας,

η

προβλεπόμενου

εντοπιότητας, η συμπλήρωση του
προβλεπόμενου χρόνου παραμονής.

χρόνου παραμονής. Αν η υποχρέωση

Αν η υποχρέωση παραμονής αψορά
νομό, νησί ή παραμεθόριο Περιοχή

παραμεθόριο

(άρθρο 17 παράγραψος 8 περίπτωση
ιό) του ν. 2190/1994) Είναι δυνατή η

2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή

συμμετοχή

του

υπαλλήλου

σε

παραμονής

αψορά

νομό,

περιοχή

ή

νησί

(άρθρο

17

παράγραΦος 8 περίπτωση ιδ· του ν.
του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής

ή

διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή
απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των

για μετάταξη

ορίων της περιοχής όπου υψίοταται
η δέσμευση, εψόσον ο υπάλληλος

υψίσταται

έχει συμπληρώσει το ήμισυ του
υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.
Ειδικά
στην
περίπτωση
της

του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.

συνυπηρέτησης συζύγων, σύμψωνα
με το άρθρο 11, επιτρέπεται η
μετάταξη ή η απόσπαοη σε υπηρεσία
άλλης
εψόσον

περιοχής
ο

συμπληρώσει

απόσπαση σε υπηρεσίες

εντός των ορίων της περιοχής όπου
δέσμευση,

η

εψόσον

ο

υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ
Ειδικά

στην

περίπτωση

της

ουνυπηρέτηοης συζύγων, σύμψωνα με
το άρθρο 11, επιτρέπεται η μετάταξη
η

απόσπαση

σε

υπηρεσία

ή

άλλης

του άρθρου 8,
υπάλληλος
έχει

περιοχής του άρθρου 8, εψόσον ο

το

του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.

ήμισυ

του

υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.
Δεν απαιτείται η συμπλήρωση
διετίας από τον διορισμό για τους
υπαλλήλους που αποοπώνται για
ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας

υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ

4.

Για

τη

διενέργεια

μετάταξης

ή

απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των
θέσεων στο ψορέα προέλευσης του
κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος,
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σύμψωνα με την παρ. 5 του άρθρου
και
7,
καθώς
για
λόγους

υποβολής

συνυτιηρέτησης

διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά το

σύμψωνα με το
άρθρο 11, με την επιψύλαξη ότι ο
διορισμός δεν έγινε με μοριοδότηση
λόγω εντοπιότητας».

κατά

την

καταληκτική
των

ημερομηνία

αιτήσεων

τη

για

χρόνο έκδοσης της απόψασης, πρέπει
να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον
εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του
συνόλου των οργανικών θέσεων του εν

β) Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
4440/2016 αντικαθίσταται το πέμπτο

λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν

εδάψιο και η παρ. 4 διπμορψώνεται

συμπεριλαμβάνονται

ως εξής:

οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια

«4. Για τη διενέργεια μετάταξης

ή

απόοπαοης το ποσοστό κάλυψης
των θέσεων στον ψορέα προέλευσης
του κλάδου στον οποίο ανήκει ο
υπάλληλος, κατά την καταληκτική

σι

υπάλληλοι,

άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών,
υπηρεσιακής

ή

εκπαίδευσης

είναι

αποσπασμένοι σε άλλον ψορέα. Επίσης,
πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
γιο τη διαδικασία επιλογής, καθώς

ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο

και Κατά τον χρόνο έκδοσης της
απόψασης, πρέπει να ανέρχεται σε
ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε

υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά

τοις εκατό (65%) επί του συνόλου
των οργανικών θέσεων του εν λόγω
κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν
συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι
οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια
άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών,

ή

κλάδο τόσο κατά τη λήξη προθεσμίας
τον

χρόνο

απόσπασης

έκδοσης

ή

απόψασης

της

μετάταξης. Ειδικά για τη

μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ. &
βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη
του αρμόδιου γιατο διορισμό οργάνου.
Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των
Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ. & και

είναι

βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης

ψορέα.
Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος
να μην είναι ο μοναδικός που
υτιηρετεί στον οικείο κλάδο Τόσο
κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων όσο και κατάτον χρόνο
έκδοσης της απόψασης απόσπαοης ή

των ΟΤΑ. & βαθμού απαιτείται η

μετάταξης. Ειδικά για τη μετάταξη
υπαλλήλου από ΟΤΑ. α βαθμού

υπολογίζεται

υπηρεσιακής εκπαίδευσης
αποοπασμένοι σε άλλον

απαιτείται επιπλέον η γνώμη του
αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.
Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων
των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ.
α’ και β’ βαθμού και των Υπηρεσιών
Δόμησης των

ΟΤΑ.

α’

βαθμού

απαιτείται η σύμψωνη γνώμη του
αρμόδιου γιατον διορισμό οργάνου.

σύμψωνη γνώμη του αρμόδιου για τον
διορισμό οργάνου.Ειδικά για υπηρεσίες
που εδρεύουν εν όλω

ή

εν μέρει σε

νησιωτικές περιοχές ο υπολογισμός του
προβλεπόμενου

ποσοστού,
βάσει

της

οικείας

απόψασης κατανομής θέσεων και της
τοποθέτησης των υπαλλήλων στην έδρα
της

υπηρεσίας,

στην

οποία

έχει

τοποθετηθεί ο υπάλληλος, ο οποίος
μετέχει στην
κατηγορία

και

κινητικότητα,
κλάδο

του

για την
οποίου

πραγματοποιείται ο υπολογισμός. Για
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Ειδικά για υπηρεσίες που εδρεύουν
εν όλω
περιοχές

ή
ή

περιοχές,

εν μέρει σε νησιωτικές
ορεινές ή παραμεθόριες
καθώς και νια τις

έχουν
που
αποκεντρωμένες ή περιψερειακές
υπηρεσίες

τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης
εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον
χρόνο

έκδοσης

απόσπαοης
που

ή

της

απόψασης

μετάταξης, σε περίπτωση

συγκρίνονται

περισσότεροι

υπηρεσίες οκ άλλη περιφερειακή

υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι

ενότητα από την έδρα της Κεντρικής
Υπηρεσίας,
κάλυψη
του
η

έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση στο

ποσοστού
υπολογίζεται βάσει του πρώτου
εδάψιου και επιπλέον βάσει της
οικείας
απόψασης
κατανομής
θέσεων, εψόσον υπάρχει, ή της
τοποθέτησης των υπαλλήλων στην
έδρα της υπηρεσίας, όπου υπηρετεί
ο υπάλληλος, ο οποίος μετέχει στην
κινητικότητα, για την κατηγορία και
κλάδο του οποίου πραγματοποιείται
ο υπολογισμός. Για τον υπολογισμό
του τιοσοστού κάλυψης εξήντα πέντε
τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο
έκδοσης της απόψασης αττόσπασης ή
μετάταξης, σε περίπτωση που
συγκρίνονται
περισσότεροι
υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, σι
επιλεγεί
οποίοι
έχουν
προς
μετακίνηση στο Πλαίσιο του ίδιου
κύκλου κινητικότητας, εψόσον δεν
πληρούται η προϋπόθεση αυτή για
το σύνολο των συγκρινόμενων
υπαλλήλων, ττροτάσσονται προς
βεβαίωση της συνδρομής της
προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι
εκείνοι που έχουν διανύσει εν τοις
πράγμασι τον περισσότερο χρόνο
στην
υπηρεσία
υπηρεσίας
προέλευσης και, σε περίπτωση που
έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο
υπηρεσίας, ιι σχετική βεβαίωση
συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής
μόνο
όσους
χορηγείται
για
υπαλλήλους κατόπιν εκτίμησης των
υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να
μετακινηθούν
κατόπιν
προβλεπόμενου

πλαίσιοτου ίδιου κύκλου κινητικότητας,
εψόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση
αυτή για το σύνολο των συγκρινόμενων
υπαλλήλων,

προτάσσονται

βεβαίωση

συνδρομής

της

προϋπόθεσης

αυτής

οι

προς
της

υπάλληλοι

εκείνοι που έχουν διανύσει εν τοις
πράγμασι

τον

περισσότερο

χρόνο

υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης
και, σε περίπτωση που έχουν διανύσει
τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η σχετική
βεβαίωση συνδρομής της προϋπόθεσης
αυτής

χορηγείται

υπαλλήλους

για

κατόπιν

όσους

μόνο

εκτίμησης των

υπηρεσιακών αναγκών, μπορούν να
μετακινηθούν κατόπιν αιτιολογημένης
απόψασης

του

διορισμού

οργάνου

αρμόδιου
του

προς
ψορέα

προέλευσης».

Άρθρο ό παρ. 5
«5. Τα αιτήματα αξιολογούνται από την
Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και
εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων
(Πίνακας) για τις προσψερόμενες
διαθέσιμες Θέσεις και ανάγκες στο
Δημόσιο. Ο Πίνακας για τον πρώτο
κύκλο κινητικότητας εκάστου έτους
20
δημοσιοποιείται
έως
τις
Φεβρουαρίου κάθε έτους, με την
ανάρτησή του σε ειδική ηλεκτρονική
στην
εψαρμογή
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου Εσωτερικών.»
-
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αιτιολογημένης

απόψασης

του

αρμόδιου προς διορισμού οργάνου

Άρθρο 7 παρ. 4

του ψορέα προέλευσης.».
«4.
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.
4440/2016 προστίθεται τρίτο εδάψιο

Μετά

την

ολοκλήρωση

της

διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία
υποδοχής Ενημερώνει εντός τριών (3)

και η παρ. 5 διαμσρψώνεται ως εξής:

ημερών

«5. Τα αιτήματα αξιολσγσύνται από
την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας

καθώς και την υπηρεσία ιτροέλευσής
του, καλώντας τους να υποβάλλουν τα

και

αναγκαία

εισάγονται

δεδομένων

σε

ενιαία

(Πίνακας>

βάοη

για

τις

προσψερόμενες

διαθέσιμες Θέσεις
και ανάγκες στσ Δημόσιο. Ο Πίνακας

για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας
εκάστου έτους δημσσιοπσιείται έως
τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, με
την

ανάρτησή

ηλεκτρονική

του

ειδική

σε

εψαρμσγή
στην
του
Υπουργείου

ιστοσελίδα

Εσωτερικών. Για την αξιολόγηση των
αιτημάτων

από

Επιτροπή

την

Κεντρική

Κινητικότητας

λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως

τον

έκδοση

επιλεγέντα

υπάλληλο,

δικαιολογητικά
της

πράξης

για

την

μετάταξης

ή

απόσπασης, εψόσον αυτά δεν έχουν
υποβληθεί σε προηγούμενο στάδιο της
διαδικασίας. Σε περίπτωση που εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο
υποψήψιος

ή

παραιτείται

προσκομίζει

τα

δεν

απαιτούμενα

δικαιολογητικά για την απόδειξη των
τυπικών του προσόντων

ή

προέλευσης

η υπηρεσία
προσκομίσει

δικαιολογητικά,

από

κλάδου βάσει των στοιχείων που

βεβαιώνεται

μη

παρατίθενται στην παρ. 2, η έδρα της

προϋποθέσεων των ιταραγράψων 2, 3

Υπηρεσίας, το εν τοις πράγμασι

και 4 του άρθρου 4 του παρόντος για τον

υπηρετούν

επιλεγέντα,

το ποσοστό κάλυψης του οικείου

προσωπικό,

οι

προβλεπόμενες αποχωρήσεις που
δηλώνονται με την έκθεση της παρ. 2
και οι προτεραιότητες
πολιτικής,».

δημόσιος

η

οποία

πλήρωση

των

υπηρεσία του ψορέα

η

υποδοχής

τα

ενημερώνει

αμελλητί

το

τριμελές όργανο του άρθρου 7 του ν.
4440/2016

για

την

υπόδειξη

του

εττικρατέστερου επιλαχόντα σύμψωνα
με

Πρακτικό

ΤΟ

επιλογής

της

4. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.
4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

προηγούμενης παραγράψσυ. Κατόπιν, η

«4.

πράξη

Μετά

την

ολοκλήρωση

της

ή

μετάταξης

απόοπασης

διαδικασίας
αξιολόγησης
η
υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει

εκδίδεται

από

διορισμό

όργανο

εντός

υποδοχής εντός των οριζόμενων στην

τριών

(3) ημερών τον
επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την
υπηρεσία
προέλευσής
του,
καλώντας τους να υποβάλλουν τα
αναγκαία δικαιολογητικά για την
έκδοση της πράξης μετάταξης

ή

παράγραψο

3

το

αρμόδιο
της

του

προς

υπηρεσίας

άρθρου

ό

προθεσμιών και κοινοποιείται αμέσως
στην

υπηρεσία

προέλευσης

του

υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, σ
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απόσπασης, εψόσον αυτά δεν έχουν

οποίος

υποβληθεί σε προηγούμενο στάδιο
της διαδικασίας. Σε περίπτωση που

υπηρεσία στη νέα του Θέση το αργότερο

εντός

αποκλειστικής

προθεσμίας

τριών (3) ημερών από την ανωτέρω
υτιοψήψιος
ενημέρωση
ο

υποχρεούται

να

αναλάβει

εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω
κοινοποίηση. Σε περίπτωση απόσπαοης

ή

μετάταξης υπαλλήλου από ΚΕΠ η

προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι

παραιτείται ή δεν Γιροσκομίζει τα
απαιτού μενα δικαιολογητικά για την
των
τυπικών
απόδειξη
του
ή
προσόντων
υπηρεσία
η

Δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη της

προσκομίσει

κενωθείσας θέσης, Προκειμένου να μην

από τα οποία
βεβαιώνεται η μη πλήρωση των
νομίμων προϋποθέσεων για τον

μειωθεί ο αριθμός των υιτηρετούντων

προέλευσης
δικαιολογητικά,

εττιλεγέντα, η υπηρεσία του ψορέα
υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το
τριμελές όργανο του άρθρου 7 για

δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση,
διάστημα εντός του οποίου ο οικείος

υπαλλήλων.

Πράξεις

ή

μετάταξης

απόοπασης που εκδίδονται σύμψωνα
με

τα

οριζόμενα

στην

παρούσα

παράγραψο ανακαλούνται μετά την

την υπόδειξη του επικρατέοτερου
ειτιλαχόντα ούμψωνα με το πρακτικό

έκδοσή τους μόνο για λόγους που

επιλογής της παρ. 3. Κατόπιν, η
πράξη μετάταξης ή απόσπασης

προϋποθέσεων των παραγράψων 2 και

αψορούν

τη

συνδρομή

μη

των

3 του άρθρου 4.»

εκδίδεται αμελλητί από το αρμόδιο
προς

διορισμό

όργανο

της

υποδοχής
και
υπηρεσίας
κοινοποιείται επίσης αμελλητί στην
προέλευσης
υπηρεσία
του
υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο
οποίος υποχρεούται να αναλάβει
υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών
από την ως άνω κοινοποίηση. Σε

Πρώτο εδάψιο της

Παρ.

5 του άρθρου 7

«5. Η πράξη απόσπασης
υπαλλήλου

ή

μετάταξης

αποδεδειγμένα

για

ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας
του ιδίου, συζύγου

ή

συμβιούντος

ή

προσώπου με α βαθμό συγγένειας

περίπτωση απόσπασης ή μετάταξης
υπαλλήλου από ΚΕΠ η προθεσμία

προς τον αιτούντα, εκδίδεται από ιο

ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2)
μήνες
την
κοινοποίηση,
από
διάστημα εντός του οποίου ο οικείος

υπηρεσίας

αρμόδιο

για

διορισμό
υποδοχής,

όργανο

της

μετά

από

γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής
Κιν ητικότητας.

Δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη
της κενωθείοας θέσης, προκειμένου
να μην μειωθεί ο αριθμός των
υπηρετούντων
υπαλλήλων.
Αν
υπάλληλος παραβεί την υποχρέωση
ανάληψης υπηρεσίας εντός της ως
κατά
άνω
περίπτωση
προβλεπόμενης
προθεσμίας
μετακίνησης

αποκλειστικής
ή

η
απόψαση
ανακληθεί κατόπιν
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αιτήσεως του υπαλλήλου νια λόγους
που δεν αψορσύν τη νομιμότητα της
δεν
πράξης,
να
επιτρέπεται
αττοσπαστεί ή να μεταταχθεί με
γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της
παρόδου δύο (2) ετών από το πέρας
αποκλειστικής
της
προθεσμίας
ανάληψης

ή

από την ημερομηνία

υποβολής της αίτησης ανάκλησης, με
εξαίρεση τους λόγους υγείας της
παρ. 5του άρθρου 7».

5. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 5 του
άρθρου 7 του ν. 4440/2016
αντικαθίσταται και η παρ. 5
διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης
υπαλλήλου
αποδεδειγμένα
για
ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας
του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή
προσώπου με α’ βαθμό συγγένειας
προς τον αιτούντα ή προσώπου του
οποίου ο αιτών μετά τον διορισμό ή
την πρόσληψη του, διορίζεται
δικαστικός συμπαραστάτης και του
ανατίθεται
δικαστικώς
και
η
επιμέλεια, εψόοον η καθημερινή
ψροντίδα του προσώπου αυτού δεν
παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα
και ψορείς κοινωνικής προστασίας,
εκδίδεται από το αρμόδιο για
διορισμό όργανο της υπηρεσίας
υποδοχής, μετά από σύμψωνη
γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής
Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι
λόγοι υγείας αψορούν σε γονέα,
απαιτείται
βεβαίωση
από
το
αρμόδιο
Κέντρο
Πιστοποίησης
(ΚΕ.Π.Α.)
Αναπηρίας
να
που
πιστοποιεί
ποσοστό
αναπηρίας
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση
πρέπει
να
είναι
ειδικώς
αιτιολογημένη και να προκύπτει
αιτιώδης
σύνδεσμος
της
αναγκαιότητας για απόσπαση ή
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μετάταξη και των λόγων υγείας. Στην
περίπτωση υπαλλήλων με σχέση
ιδιωτικού
δικαίου
εργασίας
αορίστσυ χρόνου, εφόσον δεν
υψίσταται κενή Θέση προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
δύναται
ο
να
υπάλληλος
μεταταχθεί/μεταψερθεί
σε
συνιστώμενη προσωποπαγή Θέση με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
με παράλληλη δέσμευση κενής
Θέσης
μόνιμου
οργανικής
χρόνο
προσωπικού,
για
όσο
υΦίσταται η τιροσωιτοιταγής Θέση.
Το Προσωπικό που ανήκει οργανικά
ανταποδοτικού
σε
υπηρεσίες
χαρακτήρα των ΟΤΑ, α βαθμού
δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή
μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε
υπηρεσίες
ανταιτοδοτικού
χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ. α βαθμού.
Αποσπάσεις,
σι
οποίες
διενεργούνται για λόγους υγείας
ανανεώνονται με απόψαση του
αρμόδιου για διορισμό οργάνου του
ψορέα υποδοχής για μια ή και
περισσότερες ψορές και για όσο
χρόνο εξακολουθούν να υψίστανται
οι λόγοι υγείας για τους οποίους
έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται
σύμψωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα παράγραψο.)>.
30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης

Καταριούμενες διατάξεις

που προόλέπουν καταρηση

Δεν

υψίστανται

καταργούμενες

διατάξεις

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης
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31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμιση ς

32.

/ υπηρεσιών / ψορέων

Συναρμόδια Υπουργεία
Συναρμόδιες υπηρεσίες

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

/ ψορείς

Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διαταξη
Παρ.
12
του
άρθρου 17 του
π.δ. 57/2θ07

Είδος
πραξης
Υπουργική
απόαοη

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργειο η
υπηρεσία
Εσωτερικών
και Ψηψιακής
Διακυβέρνησης

Χρονοδιάγραμμα
(ενδ&κτική ή
αποκλειστι.κη
προεσμία)

Αντικειμενο

Καθορισμός
λεπτομερειών
υποβολής
αίτηση ς
συμμετοχής και
υπεύθυνης
δήλωσης

στο

πληροψοριακό
του Ε.Κ.Δ,Δ.Α.
Εσωτερική Παρ.
Β του άρθρου 18
του π.δ. 57/2007

Υπουργική
απόψαση

Εσωτερικών

Να καθορίζονται
τα

Θέματα

οργάνωσης

Δεν
υψίσταται
χρονοδιάγραμμα

και

διεξαγωγής του
διαγωνισμού και
ιδίως η σύσταση
των

Επιτροπών

Επιλογής
Θεμάτων

ανά

ενότητα,

η

εξεταστέα

ύλη

και η διαδικασία
εξέτασης

των

εξεταζό μενων
ενοτήτων,
κλίμακα

η
και

ο

τρόπος
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βαθ μολόγη σή ς
τους,
σι
συντελεστές
βαρύτητας
βαθμολογίας
που καθορίζουν
τη διαμόρψωση
του
τελικού
βαθμού,
ο
αριθμός
των
υποψηψίων που
προκρίνονται
στο β’ στάδιο, ο
τρόπος
διαπίστωσης της
αδυναμίας της
γραπτής
εξέτασης
υποψηψίων και
η
διεξαγωγή
προψορικής
εξέτασης,
τα
ε ξεταστικά
κέντρα, ο τρόπος
επιλογής
και
μετάδοσης των
Θεμάτων
του
εισαγωγικού
διαγωνισμού, Ο
τρόπος
ανακοίνωσης
των
αποτελεσμάτων
του
διαγωνισμού, το
δικαίωμα
πρόσβασης των
υποψηψίων οτα
γραπτά,
ο
ελάχιστος
απαιτούμενος
χρόνος τήρησής
τους στο αρχείο
του
Ε.ΚΔΔΑ.
και η διαδικασία
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πλήρωσης τυχόν
κενών
θέσεων
που προκύπτουν
μετά
την
ολοκλήρωση της
διαδικασίας
εγγραψής
στη
Σχολή
των
επιτυχόντων του
εισαγωγικού
5 ιαγων ισμο ύ,
καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Με
την
ίδια
απόψαση
μπορούν
να
αντιοτο ιχίζονται,
βάσει
συνάήειας

της
του

γνωστικο ύ
αντικειμένου, οι
θεματικές
ενότητες
του
ψα κέλο υ
επίκαιρο υ
θέματος με το
Τμήμα
ή τα
Τμήματα
στα
οποία δύνανται
να εισαχθούν σι
υποιήιοι.
Επίσης, μπορεί
να προβλέπεται
γραπτή
δοκιμασία

στη

γαλλική
ή
γερμανική.
ως
δεύτερη
ξένη
γλώσσα για την
εισαγωγή και σε
άλλα Τμήματα
της Σχολής

46

Ειδικά γιατο ΚΗ

εισαγωγικό
διαγωνισμό της
Ε.ΣΔ.ΔΑ,
μπορεί

να

ορίζεται γραπτή

και
δοκιμασία
στην ιταλική ή
ισπανική,

ως
ξένη

δεύτερη
γλώσσα, για την
εισαγωγή
οε
της
Τμήματα
Ε.Σ.ΔΔΑ.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας

ή

δημόσιας

υπηρεσίας
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Οι διατάξεις των αξιολογούμενων ρυθμίσεων δεν προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας.

34.

Γιατί ιτροτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υψιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρ ύ Θ μια ης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου
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‘Εχει νίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του νέου
ΝΑ 1
ΟΧ!
Ι
ορνάνου;
36.
Εάν ΝΑΙ, να ειτισυναψθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας

ή ονομασία και νομική

ή δημόσιας υπηρεσίας

37.

Επωνυμία

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου ορνάνου

39.

Διασφάλιση ειταρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου ορνάνου

μοριή
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Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021
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Αριθμ. 161 / 13 / 2021
ΓΕΝΚ0 ΛΟΓ1ΣΤΗέίΊ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστη ρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό
πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό ΤΟΙ) δημοσίου
Τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Α.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας. προβιέπονται

τα

ιικόιοπΟιι:

1.α.
Τροποποιούνται διατάξεις του π.δ.57/2Ο07 αναφορικά με την 1·θνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ. Δ. ι\.) και συγκεκριμένιι.:
Ορίζεται ότι. η Κεντρική Επιτροπή Εετάσεων. ι)ς υπεύθυνο όργανο για τη
διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ι.Σ.ΔΔ.Δ.. συγκροτείται ειιικώι και
για κάθε νέο διαγωνισμό. με απόφαση του Υπουργού Εσι’τερικών.
Διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με Τη συγκρότηση του σωματος των
β αθμολογητών του εισαγωγικού διαγωνισμού Ι μέλη του διδα κτι κοι 7τροσι)πικοϊ) τι)ν
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αντίστοιχης ειδικότητας Ι
Προβλέπεται ότι. οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.\.Α. δεν έχουν όικυίιομα
συμμετοχής ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό αυτής.
Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο τη υπεύΟυνη δήλι’σης του ν. 1599/1 96
που συνυποβάλλεται με την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Επανακαθορίζονται οι δοκιμασίε που περιλιιμβά\’οντιιι στο δεύτερο στάδιο
του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (γραπτή όοκιμιισίιι σε Ξένες γλωσσες.
γραπτή και προφορική δοκιμασία στιιν ενότητα «Δημόσιιι Διοίκηση και
Διακυβέρνηση) καθώς και το περιεχόμενο της απόιρασης του Υπουργου Ι σι’περικών
που καθορίζει τα σχετικά με τη διενέργεια του εισαγωγικου ιιιιγιονισμού.
β.
Εισάγεται μεταβατικής ισχύος διάται και προ[ .έπετιιι ότι. ειδικά για τον
ΚΗ’ εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. μπορεί νιι ορίι:ετιιι γραπτή δοκιμασία
και στην ιταλική ή ισπανική. ως δεύτερη ένη γλώσσιι..
—

—

-

—

—

Τροποποιούνται διατάξεις του ι’.4440!201 ό αναφορικά με την κινητικότητα
των υπαλλήλων του Δημοσίου και συγκεκρ ιμένιι.:
α.
Εξαιρείται από τις διαδικασίες συμμετοχής στους κύκ,ους κΙνητικότητας το
προσωπικό που ανήκει οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσει.
β.
Καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα ανιιιρορικά με Τις προϋποΟέσεις
συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας. τη διαδικασίιι. διενέργεια καθώς και τη
διαδικασία αξιολόγησης από την υπηρεσία υποδοχή τι’)\ υποιιιιιφιι)ν για κάλυψη
θέσης με μετάταξη ή απόσπαση.
Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάεις κιι.ι ειδικότεριι προβ,έπεται ότι:
γ.
δεν απαιτείται η συμπλήρωση διετίας από τον ιιορισμό γιιι. τις αποσπάσεις
δοκίμων υπαλλήλων για ιδιαίτερα σοβαρούς λογους υγειας ή για λόγους
συνυπηρέτησης.
2.

—
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στο πλαίσιο του Α’ κύκλου κινητικότητας 2021 και αποκιειστικιι. μέχρι 15-92021 πρέπει να έχουν εκδοθεί σι αποφάσεις απόσπι/ση υπαλληλιν και α έχουν
δημοσιευθεί ή να έχουν λάβει κωδικό αριθμό δημοσίευση σι αποιράσει μετάταξης.
-

Παρατείνεται έως 3 1 - 10-2021 (λήγει στις 30-6-2021 ). η ί)1τία των αιρετών
3.
μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων. για τις περιΊιτσει που δεν
πραγματοποιήθηκαν εκλογές ανάδειξης των υιρετών ;κπροσώπιν σι νεπεία των
μέτρων έναντι του κορωνοϊσύ (άρθρο 1 78 του ν.4764120()).

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις. προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Δημόσια Διοίκηση και Αυτούιοικησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α./φορέας Γενικής Κυβέρνησης). από την κάλυψη τη ιι.μοιβής των
βαθμολογητών και επιτηρητών που θα απαιτηθούν κατά το δεύτερο στάδιο του
εισαγωγικού διαγωνισμού. λόγω της υποχρει’ιτική γριιπτή ι)οκιμιισιι/.ς σε ξένες
γλώσσες και στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση».
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά
(αριθμός βαθμολογητών. επιτηρητών. αριθμός υποιιηφίων κ.λπ.).

Αθήνα,
Η Γενιι

ΙΟΙ) λία

Ιουνίου 2021
Διευθύντρια

Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου
«Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό
του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού
του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ. Δ. Δ .Α./φορέας Γενικής Κυβέρνησης), από την κάλυψη
της αμοιβής των βαθμολογητών και επιτηρητών που Θα απαιτηθούν κατά το
δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού. λόγω της υποχρεωτικής
γραπτής δοκιμασίας σε ξένες γλώσσες και στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση
και Διακυβέρνηση».
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά
(αριθμός βαθμολογητών. επιτηρητών. αριθμός υποψηφίων κ.λπ.) και Θα
αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α./φορέας Γενικής
Κυβέρνησης).

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΗΙΙΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Μ.\νκΟί1ιΙ’\Ο[ΙΙΙ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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