ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς ψορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της
ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
—

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1.
Διαδικασία πολιτογράφησης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 3284/2004
-

Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004 (Α’ 217) «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» τροποποιείται ως προς
την προέλευση του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων και διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Για τους αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια που έχουν υπερβεί το 62ο έτος της ηλικίας, για όσους έχουν
πιστοποιηθεί με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς
και για όσους αδυνατούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία λόγω διαγνωσμένης από τις αρμόδιες
μονάδες διάγνωσης και έκθεσης πιστοποιητικών μαθησιακών δυσκολιών του Υπουργείου Υγείας,
οποιασδήποτε μορψής μαθησιακής δυσκολίας, η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α’ και β’ του
άρθρου 5Α πιστοποιείται με προψορική δοκιμασία ενώπιον Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων, η
οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο, και δύο εκπαιδευτικούς
της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές τους.»

Άρθρο 2
Πολιτογράψηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό

—

Προσθήκη Παρ. 4 στο άρθρο 10 ν. 3284/2004

Στο άρθρο 10 του ν. 3284/2004 (Α’ 217) ιιΚώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Τέκνο ομογενούς, ο οποίος αποκτά την ελληνική ιθαγένεια κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
καθίσταται’Ελληνας χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από
τον γονέα του είναι ανήλικο και άγαμο.»

Διάθεση παραβόλων

—

Άρθρο 3
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 28 ν. 3838/2010

Στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α’ 49), α) τροποποιείται το Πρώτο εδάψιο ως προς τα
παράβολα που εντάσσονται στο πεδίο εψαρμογής της διάταξης, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάψιο ως
προς τον τρόπο αναφοράς του Ειδικού Λογαριασμού και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Το σύνολο των εισπραπόμενων εσόδων από τα παράβολα των αιτήσεων πολιτογράφησης, κτήσης ή
διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και της υποβολής αντιρρήσεων ή προσψυγών, διατίθεται για
την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Οι σχετικές πιστώσεις
εγγράψονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων
(Α.Λ.Ε.) και διατίθενται για τις ανάγκες των ανωτέρω υπηρεσιών, ιδίως για την αναβάθμιση του εξοπλισμού
και των πληροψοριακών συστημάτων, την υλοποίηση επιμορψωτικών σεμιναρίων του προσωπικού, την
έρευνα και τις εκδόσεις σχετικά με την ιθαγένεια, καθώς και για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού
ορισμένου χρόνου, σύμφωνα μετον ν. 3812/2009 (Α’ 234) καιτη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.»
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Άρθρο 4
Δυνατότητα πληρωμής συμβάσεων αναψορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων του Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό του δήμου πίστωση, ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, για τις συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν συναψθεί κατά την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204),
ο προϋπολογισμός αναμορψώνεται κατόπιν σχετικής απόφασης της οικονομικής επιτροπής, η οποία απο
τελεί δεσμευτική εισήγηση προς το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Οι σχετικές δαπάνες μισθοδοσίας, εψόσον
δεν αναλήψθησαν εγκαίρως, δύνανται να πληρωθούν αναδρομικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπο
λογισμού του τρέχοντος ή του επόμενου οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υπο
χρεώσεων διατάξεων, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας.
Άρθρο 5
Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των δήμων Επιτρεπόμενες δαπάνες Τροποποίηση παρ. 2 άρ
θρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν. 3463/2006
-

-

Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)]
τροποποιούνται ως προς τις επιτρεπόμενες δαπάνες μετά την πάροδο του τριμήνου και η παρ. 2 διαμορ
φώνεται ως εξής:
«2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογι
σμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αψορούν: α) τις αποδοχές του προσωπικού και την καταβολή
των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισψορών, β) την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους και
γ) τις περ. δ’, η’, ιδ’ και ιζ’ της παρ. Ι του άρθρου 158.»
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Τροπολογία Προσθήκη του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου:
«Ενίσχυση διαψάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς ψορείς της Πολιτείας,
αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές
διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
—

Ετιισπεύδον Υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Στοιχεία επικοινωνίας: Μπαλέρμτιας Αθανάσιος, Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας τηλ.
επικοινωνίας: 2131364985 4986 4991, τιΙ: 8.ΙΙθΓυρ5@γρθ5.
—

—

Βρίκος Χρήστος Νομικός Σύμβουλος, τηλ. Επικοινωνίας 2131313712 θΓΤ1Ι:
νΗΙ(ο5ι8ν@1τιιΙ.ςοτι

Ν

Επέλέξατε από τον παρακάτω κατάλο’ο τον Τομέα τους τομείς νομοάέτηση7Ι
Ι
στουςοττοίους αφορούν σι 8ασικέςδιτάξειςτηςαξιολονούμενηςρύμισ7
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ
Ν

Ι

Τομέας νομοθέτησης ειτί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νσμσθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ιι,

Ί

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με τα άρθρα 1-3 επέρχονται τροποποιήσεις σε υψιστάμενες διατάξεις του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας που αψορούν στη ρύθμιση ζητημάτων αναψορικά με τη
διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για
Πολιτογράψηση (Π.Ε.Γ.Π.), προκειμένου ο θεσμός να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί
πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός, καθώς και στη ρύθμιση ζητημάτων αναψορικά
με κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα ομογενών που αποκτούν την ελληνική
ιθαγένεια ως κάτοικοι εξωτερικού και ζητημάτων αναψορικά με την είσπραξη
παραβόλων.
Πιο συγκεκριμένα, ως προς το άρθρο 1, επαναδιατυπώνεται η ρύθμιση που αψορά
στη συγκρότηση των Ειδικών Τριμελών Επιτροπών οι οποίες διεξάγουν την
προψορική δοκιμασία ατόμων που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 7
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και ορίζεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής
προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. ‘Οσον αψορά στο άρθρο 2,
αντιμετωπίζεται το ζήτημα της κτήσης ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα και άγαμα
τέκνα ομογενών κατοίκων εξωτερικού για λόγους ενότητας και ισονομίας του
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Με το άρθρο 3, επαναδιατυπώνεται η ρύθμιση
που αψορά στην είσπραξη παραβόλων όλων των υποθέσεων ιθαγένειας, με την
προσθήκη περαιτέρω περιπτώσεων στις οποίες προβλέπεται η καταβολή
παραβόλων, προς άρση ερμηνευτικών ζητημάτων του άρθρου 28 παρ. 2 ν.
3838/2010 (Ν 49). Επιπλέον, με το άρθρο 4 ρυθμίζεται η δυνατότητα πληρωμής
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου αναψορικά με την εκκαθάριση των
δηλώσεων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). Τέλος, μετο άρθρο 5 παρέχεται
η δυνατότητα στους δήμους που δεν έχουν ψηψισμένο ή/και επικυρωμένο
προϋπολογισμό γιατο εκάστοτε τρέχον έτος, να μπορούν να καλύψουν με βάση τον
προϋπολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους, απολύτως απαραίτητες
δαπάνες για τη λειτουργία τους, αλλά και δαπάνες βαρύνουσας κοινωνικής
σημασίας.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

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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Άρθρο 1: Η μη ρύθμιση των ζητημάτων που επιχειρείται με το προτεινόμενο άρθρο
Θα στερήσει από τον διαγωνισμό για Τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επάρκειας

Γνώσεων για την Πολιτογράψηση (Π.ΕΓ.Π.), τη δυνατότητα να ανταποκριθεί άμεσα
στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης διαδικασίας.
ΆρΘρο 2: Τροποποιείται το άρθρο 10 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και προστίθεται
παρ. 4 με την οποία προβλέπεται η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο και
άγαμο τέκνο ομογενούς που διαμένει στο εξωτερικό κατ’ αναλογική εψαρμογή του
άρθρου 11 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ώστε να μην προκαλούνται ερμηνευτικά
προβλήματα.
Άρθρο 3: Επαναδιατυπώνεται η ρύθμιση που αψορά στην είσπραξη παραβόλων,
προκειμένου να εναρμονίζεται με όλους τους τύπους παραβόλων που
προβλέπονται για ζητήματα αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.
Άρθρο 4: Λόγω της παράτασης των προθεσμιών για την εκκαθάριση των δηλώσεων
για τον καθορισμό της επιψάνειας, ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού
ψόρων, τελών και εισψορών προς τους ΟΤΑ. α’ βαθμού δεν υπήρξαν
εγγεγραμμένες πιστώσεις στους οικείους προϋπολογισμούς τους ή αυτές δεν
επαρκούσαν για την κάλυψη του συνόλου των πληρωμών των συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου που είχαν συναψθεί δυνάμει του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’
204).
Άρθρο 5: Δήμοι που δεν έχουν ψηψισμένο ή/και επικυρωμένο προϋπολογισμό για
το εκάστοτε τρέχον έτος, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απολύτως
απαραίτητες δαπάνες για τη λειτουργία τους, αλλά και για δαπάνες βαρύνουσας
Κοινωνικής σημασίας. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση Θα μπορούν να καλύψουν με
βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους τις σχετικές,
απολύτως απαραίτητες, δαπάνες.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Τα όργανα που εμπλέκονται στη διενέργεια των εξετάσεων για την
απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράψηση (Π.Ε.Γ.Π.).
Άρθρο 2: Το σύνολο των ατόμων που δύνανται να πολιτογραψηθούν.
Άρθρο 3: Τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας και κατ επέκταση και το προσωπικό
που υπηρετεί σε αυτή.
Άρθρο 4: Τους Ο.Τ.Α α’ βαθμού και τους συμβασιούχους εργαζόμενους στους
Δήμους.
Άρθρο 5: Τους Ο.Τ.Α α’ βαθμού που εμπίπτουν στην αξιολογούμενη ρύθμιση, τους
εργαζομένους τους και κατ’ επέκταση το σύνολο των δημοτών και πολιτών που ζουν
και δραστηριοποιούνται στους οικείους δήμους.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4·

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ 1
Οχι
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό Πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
ν. 3284/2004 (Α’ 217), ν. 3838/2010 (Α’ 49), ν. 4332/2015 (Α’ 76)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

)

με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιοτικής
πράξης;

1) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης
της
υψιστάμενης

Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση των υπό κρίση
ζητημάτων
καθόσον
δεν
υψίσταται
σχετική
εξουσιοδοτική διάταξη προς έκδοση π.δ. ή υπουργικής
απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης που θα
μπορουσαν να ρυθμίσουν τα εν λόγω ζητήματα.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν δύνανται να λάβουν
ερμηνευτική προσέγγιση. Απαιτείται η έκδοση τυπικού
νόμου.

νομοθεσίας;

ΙΊΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

6.

Ομοίως, δεν δύνανται να αντιμετωπιοτούν τα
αξιολογούμενα ζητήματα με διάθεση περισσοτέρων
ανθρώπινων ή υλικών πόρων καθώς επιδέχονται
αποκλειστικά νομοθετική αντιμετώπιση.

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Οχι

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ή

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση;

Ί

Π

Π

8.

Π

Π

Γ Ι—1

Π

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι:

Με το άρθρο Ι επιδιώκεται να βελτιωθούν οι διαδικασίες
εξέτασης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας
Γνώσεων για την Πολιτογράψηση (Π.Ε.Γ.Π.) και να επιλυθούν

ζητήματα του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας με τη θέσπιση
ανάλογης νομοθετικής ρύθμισης.
Με το άρθρο 4 επιλύονται άμεσα προβλήματα που
ανέκυψαν στην πληρωμή των συμβάσεωντων εργαζομένων
αναψορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).
Με το άρθρο 5 δύνανται οι δήμοι που δεν έχουν ψηψισμένο
ή/και επικυρωμένο προϋπολογισμό για το εκάστοτε τρέχον
έτος να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις απολύτως
απαραίτητες δαπάνες για τη λειτουργία τους, αλλά και για
δαπάνες βαρύνουσας κοινωνικής σημασίας.

ιι) μακροπροθεσμοι:

Με το άρθρο Ι καθίσταται περισσότερο ευέλικτο και
προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες το σύστημα
εξετάσεων για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επάρκειας
Γνώσεων για Πολιτογράψηση (Π.Ε.Γ.Π.) και αίρονται
ζητηματα εψαρμογης του Κωδικα Ελληνικης Ιθαγενειας, τα
οποία προκαλούν ερμηνευτικά ζητήματα στις αρμόδιες
υπηρεσίες.
Ι

3

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσφατα

Εττιδιωκόμενος

στοιχεία

στόχος (3ετία)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό αποιβοίσων ρβαθμιας εκπαίδευσης Που βρίσκουν
εργασία στου Τομέα των σπουδών τους εντός ό μηνών από τηυ
έναρξη αυαζήτηυης
Αριθμός πιστυποιημέυωυ Πικυεπιστημιανώυ σχολώυ (ΔΩ κλπ)
Αριθμός συμμετοχώυ σε προγράμμαΤα Έρευνας, Τεχυολομίας &
Καιυοτσμίας (διεθυή & εθυικά), αυά Παυεπιστημιακή Σχολή
Αριθμός έρρων/μελετώυ που έχουν ανατεθεί από του ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτυβάθμιας ενπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλώων (στο σύνολο του ευερρσύ πληθνυμνύ) σου
συμμετέχουν σε προρράμματα δια βίου Εκπαίδευσης
Β. ΣΤ0ΙΧΕΙΩΔΗΣ

/ ΑΘΜΙΑ Ι Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΙοαοστό αναλψάβητων/σύνυλυ πληθυπμσύ
Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπνυν ον σχολεία πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιας εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περιφέρεια (Ποσοστό
μαθητών στο σύνολο των μαθητών) σον φοιτσύν οε
διαπολιτισμικά_σχολεία
Ποσοστό αλλυδαπών μαθητών στν σύνολα ίσων μαθητών)
Κατανομή ανά περιφέρεια
Αριθμός σλσήμερων / απνρευμανινών σχυλε[ων εαι αριθμός
μαθητών Που ήιοιτσύν σε αυτά

—

Μέσος όρνς καθηγητών
Μέσος όρος Η/Υ

/ σύνσλσ μαθητών

/ σύνσλσ μαθητών

Αριθμός μαθητών οσο επωφελούνται
ενισχυτικής_εκπαίδευσης / έτσς

από

προρράμματα

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα )Α’θμια, Β’θμια) εκπαίδευσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πραρματυπσιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και οπντελέσματα,
και αριθμός ευρημάτων
Χρηματνδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις μια
Αρχαιοτήτων

ανασκοψές,

που

διατέθηκαν οε

Εφορείες

Κήρυξη αρχαισλσρικών χώρων, μνημείων, παραδοσιαΚών και
ιστορικών σικισμών
Πμαρματσπσιηθείαες απαλλοτριώσεις
και καναβληθείσες
απσζημιώνεις, μια ακίνητα αμχνισλσγικυύ ενδιαφέροντος
Δαπάνες έργων συν έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία Και
αρχαινλυγικυύς χώρννς, Και δασάσες έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεοθεί οε μνοσεία Και λοιπό
κτίρια και δαπάνες έργων Που βρσκννται σε εξέλιξη
Αριθμός βιβλινθηκών κατά ναμιεή μορφή Και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλσρα με το Θέμα, κσνά ρεωρροφινό
διαμέρισμα

‘

Ει9νική άμυνα Εξωτερική πολιτική:
-

Για

την

ενδεικτική

τιαράθεση
υ.Γ1τη)

δεικτών αξιστισιήθηκαν Οι βάσεις
καιτης ΕΛΣΤΑΤ (πϊ://νν.ειτν.εί2ί.υίι’).

(Ο

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του εττισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.
> Οικονομική /Δημοσιονομική /Φορολονική πολιτική:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Ακαθάριστο εγχώριν πρνιόν σε αγσραίες τιμές (δισ
Ροθμός μεταβολής ΑΕΠ ον σταθερές Τιμές
Γιτοζόγιν τρεχονσών σονιιλλαγών

)% ΑΕΠ)

Ισοζύγιν ρεοιιιής ιιιιβέροησης χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενιιιής ιιοβέρνησης κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωτογενές πλεόνεισμα )ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικό έσοδα ως ποσοστό τον ΑΕΠ
Αναλογία άμεσης Και έμμεσης ψορολογίος
Ποσά οσο εισσράττονται μέχρι σήμερα από ιαν ψόγο ή τοος
ψόρονς οτοος οπνίνος αψορνύν νι διατάξεις Του νομτοδεδί0υ
Ποσά σον εισοράχθηκαν από ψνρολσγιιτούς ελέγχους
Ποσοστά οράξεων διοικητικού τιροο&νρισμού ψόρον
επιβολής προστίμων πνο αιιυρώθηκαν κν ιιέρει η ον όλω από τα
δικαστήρια

-

Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΠρόσΦατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών Και ομοισεπαγρελματικών
σομβάσεων )και ε.γ οσε, εάν οονήψθη ον συγκεκριμένο έτος) Και
αριθμός/ποσοστό_εργαζομένων οσο καλύπτονται από αοτές.
Αριθμός/ποσοστό σαε, που οονήψθησαν χωρίς προσψνγή νε
διειμεσνλάβηση
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. οσο νννήψθησαν χωρίς προσψνγή νε
διαιτησία
Μεννς χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεννλάβησης

Μέννς χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάροε.α σ.σ.ε. )προβλεπόμενη στα σχετιτά Κείμενα αλλά και
πραγματική με την έννοια της παράτασης μετά Τη σνμβατική τνος
λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα κα ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αρειβόμενων ντιερωριών
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

)πνν

δηλώθηκαν)

ανά

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και αριθγός/σνσνοεό
ατυχημάτων οσο προκάλεσαν θάνατο ή αναπηρία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙή

Ποσοστό ανεργίας

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα

στοιχεια

Εττιδιωκόμενσς
στοχος (3ετια)

Ποσοστό

μακροχρόνια ανέρρων

Ποσοστό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας ρνναινών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωρραψική περιήιέρεισ
Ποσοστό ανεργίας βάαει μαρψωνικαύ επιπέδαν
Δείκτης σααπχάληπης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης αμνιβών
(ανά βασικό τομέα νης οικανομίας π.χ μεταανίηαη, καναοκννές
κ λσ
Μερική ασασχάληση ωε ποσοστό της ονναλικής απασχόλησης (στν
σύνολα ταν σληθνσμαύ και ειδικόνερα για νέονς(
Πασοστό σσααχαλανμένωα με σύμβαση αριπρέναν χρόνον (στο
σύνολο ταν σληθνσμαύ και ειδικότερα μια νέννς(

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη τησ τελευταία 5ετία

Πρόαψατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
οτοχος (3ετιο)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατο
στοιχεια

Ετιιδιωκόμενος
στοχος (3ετισ)

Πρόσφατο
στοιχεια

Εοτκδιωκόμενος
οτοχος (3ετια)

Πραγματικό ύψος σνντάξεων ανά ασψαλιατινή ομάδα (ρισθωνσί
τον ιδιωτικού τομέα, δημόαιοι νπάλληλσι, εναμρκλρανίες και
έμσνρνι, αρράνες) και ανά έτη σννολικής σνψάλισης και
αντίστοιχες δασόνες
Υψνς σαψαλιατικών εισψορών ανά σοψαλιαεική ομάδα (μισθωτοί
ταν ιδιωεικνν ταμέα, δημόσιοι νπάλληλοι, εταμρνλματιες και
έρπαραι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα ασα ΕκΙιδΔ
Ηλικία (σραρματική) ανσταξιοδάαηαης ανά πληθνομιακή νράδα
και έτη_σνναλικής_ααψάλισης
Μέσος χρόνος αααναμής σύνταξης
Ποσοστά ακσταξιαδντικής δαπάνης καί ταν ΔΕΠ
Ποσοστά αρασψνμών σχετικά με την απσναμτ σύνταξης ταν
μάναναι κν μέρει ή κν άλω δεκτές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Πασαστά πληθναμού νε καθεστώς ψνώχειας. πε κίνδανα ψτώχειας
σε κοινωνικά ασακλειαμά
Ποσοστά νλικής στέρησης σε τέσσερα ή αεριααότερσ βασικά αραδά
ή_κσηρεσίες
Ποσοστά νοικοκαριών οτα σύνολα τοκ τληθνομού ταν
αστιμετωπίζονο δνσκαλία αντιμενώπιπης έκτακτων αναγκών
Ποσαστό πληθναμνύ ανα λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική_δαπάνη_(σννοδικά και ανά εαίδνμα(
Δριδμάς παιδιών αε ορψανοεροψεία
Δριδμάς αστέρων (εκτίμηση) σοκ σιτίζονται αού δήμοας και άλλες
κσηρεαίες
Παποστό πληθναμπύ ταν μένει σε προοωρινή μορψή καενικίας
λόγω_κρίσης_(οχ._ακιομός,_πορκαριά)
εάστος καε άτομο ανά ορόμραμμα ψροστίδας (μητρύεητσς,
δνσκοδίες_μάθησης_κλπ(

ΥΓΕΙΑ

.

Εξελιξη την τελευταια θετιο

Δριθμός εσωτερικών / εξωνερικών ασδενών ανά έτος
Πασοστά ναιδικής δνηνιμόνητας
Σνναλικές δαπάνες νρείας κατά νκψσλή
Δαπάνες ψαρ,ιάκων κανά κεψσλή
Δριδμύς ιατρών ανά χχχχ κατνίκννς
Δριθμός νοσοκαμειακών κλινών ανά χχχχ κσννίκννς
Μέση διάρκεια τσείμπνσας νονηλείας
Ειδικές ναπηλεντικές νπηρεσίες: ενωνερικνί ασθενείς (σοάλντνς
αριθμός και ανά διαδέαιμν κρεβάνι(, μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και ενείμαστα περιντατικά(
Δριθρός ασθενών σον περιμένονν μια ίί μήνες να εξνπηρετηδνύν
(για μη κπείρονσσ νοσηλεία, ή μια μονομερή περίθαλψη ή μια νην
πρώτη_εξέναπη(
Δριθμύς νασηλειών ανά χχχχ κατοίκννς

(9%%

Ι

Αριθμός κλινών ανά νοσηλευτική υπηρεσία

Ι

ΊΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσψατα

Επιόιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Ποσοστό απασχόλησης ανά ψύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό ανεργίας ανά ψύλο
συνολικά
ανά περιψέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό αντοαπασχολούμενων ανά ψύλο
Ποσοστό ερροδοτών ανά ψύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά ψύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβουλίου, περιψερειακών Και δημοτικών
συμβουλίων ανά Φύλο

Αιτήματα ασύλου
αποφάσεων

—

Ποσοστό αποδοχής

—

Πρόσφατα

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Μέυυς χρόνος έκδοσης

Μεταναοοευτικές ροές ανά πόλη εισόδυν/χώρα προέλευσης)
ηλικιακή ομάδα/φύλο
Αριθμός
απελάσεων
ονά
ανελαυνομένων/αιτία ανέλασης

δώρα

Μονάδες ψιλοξενίας μεταναστών (σχέση
τραγμοτικνύ αριθμού ψιλυξενσομένων(

προέλευσης

των

δυναμικότητας

και

Περιστατικά και είδος παραβατικότηυας ανά μονάδα ψώοξενίας
Προφανώς, στν πεδίο αυτό Δα οπάρχουν και στοιχεία
(απασχόληση, ευπαίδεοση, παραόαεικότητα κ.λπ.)

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

—

Που αφορούν

τους αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλους δείκεες

Δικαιοσύνη:
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μυνίμων/ιδαχ β) ιδυχ και ρ) μεπακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υτυλλήλων ανά Τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων ρε πρόσβαση στο ΝΤΕδΝΕΤ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίσιενονι)
Αναλογία Η/Υ ανά Θέση εργασίας
Αριθμός ισονσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και ιιυρέωο/ σόναλο
δημοσίων_υπηρεσιών και Φορέων
Αριθμός
κέντρων πληροφόρησης
πολιτών,
σε
κεντρικό,
περιψερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και ον
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξοπηρετούνται από εις δημόυιες καηρεαίες
ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μιοθοδοσίας και ορόυθενες δαπάνες
ως οσοσονά επί της_συνολικής_δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης Θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής_δαπάνης ανά υπουργείο

(3

Πρόσφατα

στοιχεια

Ετιιδιωκόμενσς
στοχος (3ετία)

.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσ4ιατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσψατα
στοιχεία

Εττιδιωιιόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσιβατα
σταιχιία

Ετιιδιωκόμκνσς
στόχος (δετία)

Πρόσιβατα
στοιχεία

ΕτπιόιιιτκόμΕνσς
στόχος (3κτία)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράατκς αδικημάτων και αναλογία ανά
100 000_κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα Κατά κατηγορίες και Κατά γεωγραφική
αεμιοχή
Διααμαγθέντα αδικήματα Και θτωμνύμκουι ως δράαττς αυτών Κατά
εθνικάτητα,_φύλο Και τάξεις_ηλικιών
Ετήσια στατιστική ανεικάνινη των αδνημάτων Και αξιάνυιυων
συμαεμιαμών ανα αρυκαλούν το κοινά αίαθημα (ανθρωνυκτονίτς,
ληστείες,_κλυαύς
διαγγήξεις(
Αδικήματα αυυ αψυμυάν στην ααμάνυμη τίοολο και ααμαμονή στη
χώμα
—

Συχυάτητα εγκλημάτων ανά τύΠο τμκλήματος
Ποαοστύ εμκλημακιεώυ αεριατώαεων νου εξιςνιάατηκαν οτσ
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημάσια αοάλεια
Αμιθμάς κατοίκων ανά αυτυνεμικά, αυά αντυνυμικά τμήμα και ανά
ττμιοχά_αντυνύμνιαης
Αναλογία αστυνομικών ανά γχχχ κατοίκους αναλογία κατοίκων
ανά αστνοομιοά τμήμα και νεγιοςή αοτυνάμτυσης
—

Κατά κεφαλή καθαμνς δαοάυκς για αστυνομικές υνηγεαίκς
Καταντμή σάρων για την αντιμετώπιση της ααμαβυτικής
συμαεγιφομάς ανά τομείς ίσο. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα,_ναρκωτικά,_εγοχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

,

ΔΙΚΛΙΟΣΥΝΗ
Αγιθμύς ειαερχάμτνωυ
διαήιτρών

αυτινών,

εγγατικών

Εξελκξη την τελευταια Σετια
και

εγανρικών

Αμιθμύς εισεμχάμενων δινινητικών αεριατώυεων
Σννυλικάς χμύοος νυν αναιυείνοι για την ενιλυνη αυτικών,
εμαογιιών, εμματικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος ςμάννς έκδοσης δικαστικών ανοφάσεων )Ειγηντδικεία,

Πμωτολικείυ,_Εφετεία,_Αμειος_Πάγος/Συμβούλιο_Ενικματείας)
Μεαος ορος των υουθέαεων ανά δικαυτή (ποινικά, νυλιτικά και
διοικητικά_δικαοτήμιαί
Πυνυστά δικαστικών ααοήιάοεωυ που ανομώνυνναι μετά ανά

έφεαη_ή_αυαίρεση
Αριθμύς υουδέσεωυ που εαιλύυσται με το σύστημα νυν
εξωλικαστικυύ συμβιβασμυύ
Αξιουυίςυη ευαλλακτικώυ μεθάδων εοίλοοης διαφορών, οχ
διαμενολάβηση
Στήμτξη των ατάμων που χμήζυυν ομοοτανίας αλλά δεν διαθέυουν
νύγους (νομική προατααία)
Κέατυς προσφυγής στη λικαιονύνη
Πυσυατά ηλεκτρονικής υτυβολής λικνγμάφων
Ποαοστύ διεκνεμαιυυμενων κατ’ έτος οουδέοεων έναντι εκεμεμών
(σε_ετήσια και συνολική_βάυη_εκκμεμοτήτων(
Ποαοοτά Ποινικών υποθέσεων, οκ ετήσια βάνη, για τις οποίες
εοιβλήθηκαυ_ουινές_μκταερέφιμες_οκ_χρήμα
Μέυυ κάοτος οωφμυνιυτικυύ αυοτήματυς ανά ογυτυύμενυ
Αναλογία νμοοωοικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κγατνύμενυ

Ανάπτυξη

—

Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ)ΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

.

‚

Εξέλιξη την τκλευταια ΔΕτια

άείκτης ααγκύνμιας ανταγωνιοτικάτητας

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αμεανς ξέυες επκνδύνεις ως % ΑΕΠ
Αμιθμύς καιχειμήνεων νου ανοίγουν ανά κλάδο και ττμιφέμειυ ναι
οντίσττιςυς_αγιθμύς_αοααςολονμένων οκ αυυές
Αγιθμάς ενιχειγήυεων νου κλείνυνν ανά κλάδο και ντρήέμτια κυι
αστίστυιχος αμιθμύς_ανασχυλουμένων οκ αυτές
Αιυικητικά κύστυς σύστασης επιχειρήσεων
λίέσνς χνάνυς σύυταυης ενιχειγήαεων

ΠΕΡίΒΑΜΟΝ

—

ΕΝΕΡΓΕίΑ

Μονάδες Ετήσιες ευυσμνές αεμίων ατμυυφαιμιυής ρύπανσης οστά
-

κεφαλή
Πυοοστύ νου οληδυσμού που εξνπηρντείται ανά βισλομιεούς
καθακισυυέε

.

Εξελιξη την τκλευταια θετισ

Ποσοστό των σετων Που κρίνονται κατάλληλες μια κολύμβηση σε
σχέση μετα σύνολο νων δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν ακτών
Αριθμός ελέρχων καναλληλόνηυας δικτύου ύδρευσης κατ έτος
Πυσοστό τιτιακών & βιομηχανικών ατορριμμάτων Που διατέθηκαν
Πε άλλος χρήσεις (π χ ανακύολωνη, σαρσγωγή ενέργειας,
λιπασματσσοίηση)
Ποσοστό διανιθέμενων αττορριμμάνων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων Που καταστρόψηκαν από πυρκαγιά /
σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωδεισών με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) εκτάσεων
/σόνολο_κατεστραμμέυων δασών από νορκαμιές
Ποσοστό τρνσεανευόμενων νεριτχών σε σχέση με την συνολική
έκταση_της_χώρας
Πυσοστό του προϋπολογισμού Που διατίθεται μια Θέματα
προστασίας_περιβάλλοντος
Κσναοάλωνη ενέργειας κατά κεφαλή
Κοτανάλωνη ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας κατά
κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων Θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΛΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Ετιιδιωκόμενος
στόχος (3ιτία)

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Στόχος
Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζεται ότι ο Πρόεδρος της Ειδικής Τριμελούς
Επιτροπής, η οποία διεξάγει την προψορική δοκιμασία ατόμων που υπάγονται οτη
ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’
217)], είναι υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τροποποιείταιτο άρθρο Ιθτου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004(Α’ 217)1 και
προστίθεται παρ. 4, με την οποία προβλέπεται η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και από
το ανήλικο και άγαμο τέκνο του ομογενούς που διαμένει στο εξωτερικό, όπως γίνεται
ήδη με το τέκνο του πολιτογραψηθέντος αλλοδαπού, σύμψωνα με την πρόβλεψη του
άρθρου 11 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Επομένως, στόχος του προτεινόμενου
άρθρου είναι η άρση ερμηνευτικών προβλημάτων.
Με το προτεινόμενο άρθρο, που αψορά στην είσπραξη παραβόλων, σκοπείται η
εναρμόνιση όλων των τύπων παραβόλων που προβλέπονται για ζητήματα
αρμοδιοτήτων της Γενική ς Γραμματείας Ιθαγένειας.
Το προτεινόμενο άρθρο κρίνεται απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να καταστεί δυνατή
η πληρωμή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν συναψθεί ή
παραταθεί δυνάμει του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) και του άρθρου 91 του ν.
4790/2021 (Α’ 48).
Με το προτεινόμενο άρθρο, οι δήμοι που δεν έχουν ψηψισμένο ή/και επικυρωμένο
προϋπολογισμό για το εκάστοτε τρέχον έτος, μπορούν να διενεργήσουν, βάσει του
προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους, απολύτως απαραίτητες
δαπάνες για την λειτουργία τους, αλλά και δαπάνες βαρύνουσας κοινωνικής σημασίας

(5

(προμήθειες καυσίμων, παροχή δυνατότητας αποκομιδής απορριμμάτων με ίδια μέσα,
γραικής ύλης, τροψίμων για κοινωνικές δομές, δαπάνες προμήθειας και κόστους
επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης
και ηλεκτροψωτισμού, επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών
και των παιδικών χαρών και εν γένει συντήρηση αυτών, δαπάνες για την προστασία του
περιβάλλοντος καιτην πολιτική προστασία κ.α.).

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝ ΤΑ ΓΩ Ν ΙΣ Μ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙ Κ ΕΣ
Ο Μ ΑΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χ

Χ

Χ

ΝΗΣΙ ΟΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜ ΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδατικότητο /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Ε Μ Μ ΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ δισόνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Μετα προτεινόμενα άρθρα, προκύπτει όψελος καθώς επιλύονται νομοθετικά ζητήματα που αψορούν τόσο στη
διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράψηση (Π.Ε.Γ.Π.)
όσο και στην εψαρμογή διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και κατά τούτο εξυπηρετείται
αποτελεσματικότερα το δημόσιο συμψέρον.

Σε ό,τι αψορά στα άρθρα 4 και 5, επιλύεται το ζήτημα πληρωμής των δεδουλευμένων σε συμβασιούχους των
δήμων για την εκκαθάριση των δηλώσεων καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) αλλά και την
αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που έχουν προκύψει ή δύνανται να προκύψουν από τη μη ψήψιση ή τη μη
εττικύρωση του προϋπολογισμού δήμων και αψορούν τις απολύτως απαραίτητες δαπάνες για τη λειτουργία
Τους, αλλά και δαπάνες βαρύνσυσας κοινωνικής σημασίας.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΟΙ ΣΗ
ΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

:
::::

Υποδομή!
εξσπλισμος
ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ ΡΞ Η
Ε ΦΑΡ Μ Ο ΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσληψεις /
κινητικατητα
Ενημέρωση
Εκπαίδευση
εμπλεκομένων

κοΣΤοΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΟΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κοστσς
συμμετσχης
στη νεα
ρυθμιση

Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ι
Ν

ΔΙΟΙΚΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΙΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπιομός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εψσρμογή
Ανόδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της

ρύθμισης

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Συνεχής
οξισλόγηοη
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν καταγράψονται κίνδυνοι από την προτεινόμενη ρύθμιση για τον ψορέα, την αγορά, την κοινωνία και το
περιβάλλον.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

εττισύναψη).
21.
Ειδική αιτισλΟγία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Δεν υψίστανται.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25.

Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

-

δίκαιο

π

(συμπεριλαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Π

Οδηγία

Π

Απόψαση

Π
26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

‘

ή

συμψωνιών

-

των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

ΙΙ

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και

27

άλλων

εθνικών δικαστηρίων,

καθώς και

των Ανεξάρτητων Αρχών
απσψάσεις

Στοιχεία
Ανώτατο

ή άλλο εθνικά

δικαστήριο
Π

(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

Π

(αναψέρατε)

& όασικό περιεχόμενο απόφασης

28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

Ζ. Πίνακας τροττοποισύμενων

ή

ί

Τροποποίηση

-

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύϋμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Άρθρο 7

Διαδικασία πολιτογράψησης Τροποποίηση
-

Διαδικασία πολιτογράψη ση ς

παρ. 3 άρθρου 7 ν. 3284/2004

1. 0 αλλοδαπός που επιθυμεί να
πολιτογραψηθεί ωςΕλληνας καλείταινα
συ μμετάσχει
προκειμένου

σε

γραπτή

να

δοκιμασία,

πιστοποιηθεί

η

συνδρομή των προϋποθέσεων των περ.
α’ και β’ του άρθρου 5Α. Προϋπόθεση
συμμετοχής

στη

γραπτή

δοκιμασία

αποτελεί η καταβολή εξέταστρου ύψους
εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Για την
πιστοποίηση

αυτή,

ο

αλλοδαπός

οψείλει να ανταποκριθεί επιτυχώς σε
εξετάσεις ελληνικής γλώσσας επιπέδου
ανάλογου του ΒΙ στην κατανόηση και
παραγωγή του προψορικού και του
γραπτού λόγου, καθώς και σε εξέταση

γνώσεων στοιχείων ελληνική ς Ιστορίας
και γεωγραψίας, ελληνικού πολιτισμού
και

θεσμών του

πολιτεύματος της

Χώρας. Οι ανωτέρω Θεματικές ενότητες
εξετάζονται μέσω τυχαίας επιλογής από
τράπεζα Θεμάτων τουλάχιστον εκατό
(100) κειμένων με τις ασκήσεις τους ως
προς την κατανόηση και παραγωγή
λόγου και τριακοσίων (300) ερωτήσεωνΘεμάτων για τα υπόλοιπα γνωστικά
αντικείμενα.

Η

τράπεζα

Θεμάτων

δημιουργείται και τηρείται με μέριμνα
και ευθύνη της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας και είναι ανοικτή σε κάθε
ενδιαψερόμενο μέσω του ιστοτόπου
του

Υπουργείου

Εσωτερικών.

Ειδικότερα για τη γλωσσική εξέταση, η
τράπεζα

Θεμάτων

δύναται

να

διαμορψωΘεί με τη συμμετοχή του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
2.

Η

συμμετοχή

στις

εξετάσεις

Θεωρείται επιτυχής, όταν ο υποψήψιος
συγκεντρώσει το εβδομήντα τοις εκατό
(70%)

της

μέγιστης

δυνατής

βαθμολογίας τόσο κατά την εξέταση της
γλώσσας, όσο και κατά την εξέταση των
λοιπών

ενοτήτων

της

παρ.

1.

Επιτυχημένο αποτέλεσμα στη γλωσσική
εξέταση

Θεωρείται

τουλάχιστον

το

ποσοστό 66% και στα λοιπά γνωστικά
αντικείμενα το πενήντα τοις εκατό
(Θ%).

Ο

αλλοδαπός

δύναται

να

συμμετάσχει εκ νέου στην εξέταση σε
περίπτωση αποτυχίας του σ’ αυτήν.
Στον αλλοδαπό που έχει ανταποκριθεί
με επιτυχία στην παραπάνω εξέταση
χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία
Ιθαγένειας

Πιστοποιητικό

Επάρκειας

Γνώσεων για Πολιτογράψηση (Π.Ε.Γ.Π.).

Ως προς την εξέταση της νεοελληνικής
γλώσσας η τράπεζα Θεμάτων δύναται να
Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004 (Α’

διαμορψωθεί. σε συνεργασία με το

217)

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

«Κώδικας

Ελληνικής

Ιθαγένειας»

τροποποιείται ως προς την προέλευση του
Προέδρου

της

Τριμελούς

Επιτροπής

Εξετάσεων και διαμορψώνεται ως εξής:

3. Για τους αιτούντες την ελληνική

«3. Για τους αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια
που έχουν υπερβείτο 62ο έτοςτης ηλικίας, για
όσους

έχουν

αναπηρίας

πιστοποιηθεί

άνω

του

με

67%

ποσοστό

από

Κέντρο

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και
για όσους αδυνατούν να συμμετάσχουν σε
γραπτή δοκιμασία λόγω διαγνωσμένης από τις
αρμόδιες μονάδες διάγνωσης και έκθεσης
πιστοποιητικών μαθησιακών δυσκολιών του
Υπουργείου Υγείας, οποιασδήποτε μορψής
μαθησιακής δυσκολίας,

η

συνδρομή των

προϋποθέσεων των περ. α’ και β’ του άρθρου
5Α πιστοποιείται με προψορική δοκιμασία
ενώπιον

Ειδικής

Τριμελούς

Επιτροπής

Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από έναν (1)
υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών ως
Πρόεδρο,
δημόσιας

και

ή

δύο

εκπαιδευτικούς

της

ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι

ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές τους.»

ιθαγένεια που έχουν υπερβεί το 62ο
έτος της ηλικίας, για όσους έχουν
πιστοποιηθεί με σωματική αναπηρία
άνω του 67% από Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και για
όσους αδυνατούν να συμμετάσχουν σε
γραπτή δοκιμασία λόγω διαγνωσμένης,
από τις αρμόδιες μονάδες διάγνωσης
και

έκθεσης

πιστοποιητικών

μαθησιακών

δυσκολιών

Υπουργείου

Υγείας,

οποιασδήποτε

μαθησιακής

μορψής

του

δυσκολίας,

η

συνδρομή των προϋποθέσεων των περ.
α’ και β’ του άρθρου 5Α πιστοποιείται
με

προψορική

Ειδικής

δοκιμασία

Τριμελούς

ενώπιον
Επιτροπής

Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από
έναν

(1)

υπάλληλο

της

Γενικής

Γραμματείας Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο,
και

δύο

δημόσιας
οποίοι

(2)

ή

εκπαιδευτικούς

της

ιδιωτικής εκπαίδευσης, σι

ορίζονται

με

ισάριθμους

αναπληρωτές τους.
4. Από την υποχρέωση απόκτησης του
Π.Ε.Γ,Π.

απαλλάσσονται

όσοι έχουν

ψοιτήσει σε ελληνικό σχολείο,

ή

σε

σχολείο που ακολουθείτο υποχρεωτικό
ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και
διδασκαλίας,

εψόσον

ολοκληρώσει

επιτυχώς

παρακολούθηση
πρωτοβάθμιας

είτε
και

εννέα

έχουν
την
τάξεων

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

είτε

έξι

τάξεων

της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης,
απαλλάσσονται

όσοι

αποψοιτήσει

από

έχουν

ελληνόγλωσσο

ή

πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ
αποκτήσει

μεταπτυχιακό

ελληνόγλωσσου
ελληνικού

έχουν

προγράμματος

ή

ΑΕΙ

τίτλο

έχουν

εκπονήσει

διδακτορική διατριβή στα ελληνικά σε

ελληνικό ΑΕΙ.
5. Η αρμόδια Περιψερειακή Διεύθυνση
Ιθαγένειας, μετά από την υποβολή της
αίτησης

πολιτογράψησης

προβλεπόμενα

από

με

τον

τα
νόμο

δικαιολογητικά, ελέγχει την πληρότητα
του ψακέλου, καθώς και τη συνδρομή

ή

μη των τυπικών προϋποθέσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας. Στο πλαίσιο αυτό
αναζητεί

αυτεπάγγελτα

μέσω

των

ειδικών εψαρμογών που χειρίζεται, το
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για
δικαστική

χρήση

από την

αρμόδια

υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και

απευθύνει

ερώτημα

προς

τις

αρμόδιες αστυνομικές αρχές, περί του
εάν συντρέχουν

στο

πρόσωπο του

αιτούντος λόγοι δημόσιας τάξης για την
απόρριψη του αιτήματος

ή

αν ο αιτών

τελεί υπό απέλαση. Αν οι οριζόμενες
τυπικές προϋποθέσεις δεν πληρούνται,
ο

προϊστάμενος

της

Περιψερειακής

Διεύθυνσης Ιθαγένειας απορρίπτει την
αίτηση. Γιατη συνδρομή
εθνικής

ασψάλειας

ή μητωνλόγων
διενεργεί.ται,

εψόσον υψίστανται σχετικές ενδείξεις,
εμπιστευτική

αλληλογραψία

με

τις

αρμόδιες αρχές ασψαλείας της Χώρας.
Σε περίπτωση αμψιβολιών ως προς τη
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συνδρομή

ή

μη των ανωτέρω λόγων

ακολουθείται

διαδικασία

η

που

προβλέπεταιστηνπαρ. 2του άρθρου 7Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
6.

Η

Περιψερειακή

Διεύθυνση

Ιθαγένειας στο πλαίσιο διερεύνησης της
συνδρομής των προϋποθέσεων των
περ. γ και δ’ του άρθρου 5Α, καλεί τον
αιτούντα σε συνέντευξη, προκειμένου
να διαπιοτωθούν η επαρκής ένταξή του
στην οικονομική και κοινωνική ζωή της
Χώρας και η δυνατότητα συμμετοχής
του ως πολίτη σε αυτήν. Η κλήση του
αλλοδαπού γίνεται με επί αποδείξει
αλληλογραψία.

Μη

δικαιολογείται

μόνο

εμψάνισή
για

του

λόγους

αντικειμενικής αδυναμίας. Αν η κλήση
του

αλλοδαπού για τη

συνέντευξη

επιστρέψει ανεπίδοτη δύο Φορές
αδικαιολόγητα
εμψανισθεί

αλλοδαπός

ο

σ’

αυτήν,

η

ή

αν
δεν

αίτηση

πολιτογράψησης απορρίπτεται από τον
προϊστάμενο

Περιψερειακής

της

Διεύθυνσης Ιθαγένειας.
7. Η συνέντευξη, πρακτικό της οποίας
διατηρείται στον Φάκελο του αιτούντος
με τους όρους καιτις προϋποθέσεις που
θέτουν ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για

την

προστασία

των

Φυσικών

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη

κυκλοψορία των

δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ ΕΚ, καθώς και ο ν.
4624/2019 (Α’ 137) διενεργείται από
τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε

ή

Τ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας,

-

με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως
εισηγητές, μετά από την ολοκλήρωση
της οποίας διενεργείται η συνολική
αξιολόγηση

του

αιτούντος

και

συντάσσεται αιτιολογημένη εισήγηση

ή

για την αποδοχή
αιτήματος

απόρριψη του

πολιτογράψησης.

Η

απόρριψη της αίτησης προσβάλλεται με
αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά
τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εψετείου.
8. Οι ομογενείς αλλοδαποί που είναι
κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς και
αιτούνται την πολιτογράψησή τους ως
διαμένοντες στη Χώρα, απαλλάσσονται
από τη διακρίβωση της συνδρομής των

προϋποθέσεων που προβλέπονται στις
περ.

α’

και

β

του

άρθρου

5Α.

Εψαρμόζεται όμως και ως προς αυτούς
η διαδικασία των παρ. ό και 7 για τη
διακρίβωση

της

συνδρομής

των

προϋποθέσεων που προβλέπονται στις
περ. γ’ και δ’ του άρθρου 5Α.
9. Από τη διαδικασία του παρόντος
εξαιρούνται
υπάγονται

ομογενείς

οι

Πεδίο

στο

που

εψαρμογής

ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων.
10.

Με

απόψαση

του

Γενικού

Γραμματέα Ιθαγένειας καθορίζονται:
α) η διαμόρψωση και η τήρηση της
τράπεζας θεμάτων, καθώς και οι όροι
δημοσιότητάς της,
β) η διαδικασία, ο τόπος και ο χρόνος
υποβολής της αίτησης, καθώς και οι
προϋποθέσεις
εξετάσεις
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για

συμμετοχής
την

απόκτηση

στις
του

πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για
πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.),
γ) ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των
εξετάσεων,
δ) η πιστοποίηση ειδικών εξεταοτικών
Κέντρων

για

τη

διενέργεια

των

εξετάσεων,
ε)

οι

προδιαγραψές

εξέτασης

για

ειδικές κατηγορίες αιτούντων, καθώς
και κάθε άλλο ειδικότερο Θέμα σχετικό
με την οργάνωση και το περιεχόμενο
των εξετάσεων,
οτ)

τα

Θέματα

λειτουργίας

συγκρότησης

και

ατομικών

και

των

συλλογικών οργάνων για την οργάνωση
και

τη

διεξαγωγή

ύστερα

από

των

εξετάσεων,

εισήγηση

της

επιστημονικής επιτροπής της περ. β’ της
παρ. 12.
11. Η διοργάνωση και διενέργεια των
εξετάσεων
Π.Ε.Γ.Π.

για

την

απόκτηση

πραγματοποιείται

με

του
την

επικουρία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων ως προς τα Θέματα
εξεύρεσης

κατάλληλων

κτιρίων,

επιτηρητών και εξεταστών όπως επίσης
και ως προς τη διάθεση και χρήση του
απαραίτητου

υλικοτεχνικού

εξοπλισμού.
12.

Με

απόψαση

του

Γενικού

Γραμματέα Ιθαγένειας συ στήνονται:
α)

Η

οργανωτική

αρμοδιότητα
διεξαγωγή

των

την

επιτροπή
οργάνωση

εξετάσεων

για

με
και
την

απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π, η οποία έχει

τριετή Θητεία και ενδεκαμελή σύνθεση.
Αποτελείται από ταν Γενικό Γραμματέα
Ιθαγένειας,
στελέχη

ως

Πρόεδρο,

της

Ιθαγένειας,

Γενικής
τρία

πέντε

(5)

Γραμματείας

(3)

στελέχη

του

Υπουργείου

Παιδείας

και

Θρησκευμάτων

και

(2)

δύο

εμπειρογνώμονες. ‘Ενα (1) μέλος της
επιτροπής ορίζεται ως Αναπληρωτής
Πρόεδρος.

Ως

ορίζεται

γραμματέας

υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας.
β)

Η

επιστημονική

επιτροπή

με

αρμοδιότητα την ευθύνη συγκρότησης
και λειτουργίας της τράπεζας Θεμάτων,
την

ανανέωση

και

επιλογή

των

Θεμάτων, την εποπτεία των εξετάσεων
και

την

επίβλεψη

εξεταστικής

της

διαδικασίας ως προς τα επιστημονικά
της αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης
και της διενέργειας των προψορικών
εξετάσεων για τις ειδικές κατηγορίες
που προβλέπονται στις ρυθμίσεις του
παρόντος. Η θητεία της είναι τριετής και
η σύνθεσή της επταμελής. Ως Πρόεδρος
και

Αναπληρωτής

Πρόεδρος

αναλαμβάνουν ομότιμοι

ή

εν ενεργεία

πρωτοβάΘμιοι Καθηγητές ημεδαπού ΑΕΙ
και

τις

υπόλοιπες

επιστήμονες

για

αντικείμενο,

κάτοχο ι

διπλώματος.

Ως

επιτροπής

ειδικοί

Θέσεις
κάθε

γνωστικό

διδακτορικού

γραμματέας

ορίζεται

υπάλληλος

της
της

Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.
13. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών

και

Εσωτερικών

καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη
των επιτροπών των παρ. 3 και 12, τους
εκπαιδευτικούς δημόσιου και ιδιωτικού

Τομέα, τους υπαλλήλους της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας και το λοιπό
προσωπικό

που

συμμετέχουν

διαδικασίες οργάνωσης,
διοικητικής

στις

διεξαγωγής,

υποστήριξης

των

εξετάσεων, βαθμολόγησης και έκδοσης
των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για
τη λήψη του Π.Ε.Γ.Π..
14. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών μπορεί να
αναπροσαρμόζεται

το

ύψος

του

εξέταστρου της παρ. Ι του άρθρου ό.
15.

Με

Γραμματέα

απόψαση

του

Ιθαγένειας

Γενικού

καθορίζονται

όλεςοιλεπτομέρειεςπου αψορούνστσν
τρόπο

διεξαγωγής

της

προψσρικής

συνέντευξης της παρ. ότου άρθρου ό.
Άρθρο 2
Πολιτογράψηση ομογενών που διαμένουν
στο εξωτερικό Προσθήκη Παρ. 4 στο άρθρο
10 ν. 3284/2004
—

Στο άρθρο 10 του ν. 3284/2004 (Α’ 217)
«Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» ιτροοτίθεται

παρ. 4 ως εξής:
«4. Τέκνο ομογενούς, ο οποίος αποκτά την
ελληνική ιθαγένεια κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, καθ ίοταται ‘Ελληνας χωρίς
άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον
γονέατου είναι ανήλικο καιάγαμο.»

Άρθρο 10
1. Η αίτηση πσλιτογράψησης ομογενών
που
διαμένουν
στο
εξωτερικό
υποβάλλεται στον ‘Ελληνα Πρόξενο του
τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τη
διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
με
έκθεση
του,
ατην
οποία
περιλαμβάνονται απαραιτήτως στοιχεία
που τεκμηριώνουν την ιδιότητα του
αιτούντος ως ομογενούς. Μαζί με την
αίτηση υποβάλλονται και τα εξής: α.
Δήλωση πολιτογράψησης, η οποία
γίνεται
ενώπιον
του
Προξένου,
παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως
μαρτύρων. β. Αντίγραψο διαβατηρίου ή
άλλου ταξιδιωτικού εγγράψου. γ.
Πιστοποιητικό
γέννησης
ή, σε
περίπτωση
ανυπαρξίας
τούτου,
πιστοποιητικό
βάπτισης
και
δ.
Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των
αλλοδαπών αρχών.
2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, ύστερα από εξέταση
των στοιχείων του ψακέλου του
ομογενούς
τη
γνώμη
και
του

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για Θέματα
που αψορούν τη δημόσια τάξη και
ασψάλε ια, εισηγείται στον Υπουργό
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης την αποδοχή ή μη του
αιτήματος για πολιτογράψηση. «Οι
αρμόδιες αστυνομικές αρχές του
Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης
και
Προστασίας του Πολίτη υποχρεούνται
να διατυπώσουν την παραπάνω γνώμη
για θέματα που αψορούν στη δημόσια
τάξη και ασψάλεια της χώρας μέσα σε
προθεσμία
τεσσάρων
μηνών.
Η
παράλειψη των αρμόδιων αστυνομικών
αρχών να αποστείλουν εγκαίρως γνώμη
δεν κωλύει την έκδοση της απόψασης
του Υπουργού.»
3. Οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9
εψαρμόζονται
και
για
την
πολιτογράψηση του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Διάθεση παραβόλων Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 28 ν. 3838/2010
—

Στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010
(Α’ 49), α) τροποποιείται το πρώτο εδάψιο ως
προς τα παράβολα που εντάσσονται στο πεδίο
εψαρμογής της διάταξης, β) τροποποιείται το
δεύτερο εδάψιο ως προς τον τρόπο αναψοράς
του Ειδικού Λογαριασμού και η παρ. 2
διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Το σύνολο των εισπραττόμενων εσόδων
από
παράβολα
των
τα
αιτήσεων
πολιτογράψησης, κτήσης ή διαπίοτωοης της
ελληνικής ιθαγένειας, καθώς καιτης υποβολής
αντιρρήσεων ή προσψυγών, διατίθεται για την
κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας
Ιθαγένειας.
Οι
σχετικές
πιστώσεις εγγράψονται στον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό
Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ.) και
διατίθενται για τις ανάγκες των ανωτέρω
υπηρεσιών, ιδίως για την αναβάθμιση του
και
εξοπλισμού
των
πληροψοριακών
συστημάτων, την υλοποίηση επιμορψωτικών
σεμιναρίων του προσωπικού, την έρευνα και
τις εκδόσεις σχετικά με την ιθαγένεια, καθώς
και για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού
ορισμένου χρόνου, σύμψωνα με τον ν.
3812/2009 (Α’ 234) και τη λοιπή ισχύουσα
νομοθεσία.>)

Το σύνολο των ειοπραττομένων εσόδων
από τα παράβολα των αιτήσεων
πολιτογράψησης διατίθενται για την
κάλυψη
δαπανών
της
Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας. Οι σχετικές
πιστώσεις
εγγράψονται
στον
προϋπολογισμό
του
Υπουργείου
Εσωτερικών
στον
Αναλυτικό
Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) Παραβόλου
και διατίθενται για τις ανάγκες των
ανωτέρω υπηρεσιών, ιδίως για την
αναβάθμιση του εξοπλισμού και των
πληροψοριακών
συστημάτων,
την
υλοποίηση επιμορψωτικών σεμιναρίων
του προσωπικού, την έρευνα και τις
εκδόσεις σχετικά με την ιθαγένεια,
καθώς και για την πρόσληψη εποχιακού
προσωπικού
ορισμένου
χρόνου
σύμψωνα με τον ν. 3812/2009 (Α’234)
και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.

15

Άρθρο 5

Άρθρο 160

Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των

Διάρκεια της ισχύος του

δήμων Επιτρεπόμενες δαπάνες
-

προϋπολογισμού

-

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 160 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων ν. 3463/2006
Οιπερ. β) καιγ)τηςπαρ. 2του άρθρου ΙόΟτου

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων {ν. 3463/2006
(Ν 114)1 τροποποιούνται ως προς τις
επιτρεπόμενες δαπάνες μετά την πάροδο του
τριμήνου και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

1. Ωσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος
προϋπολογισμός,
και πάντως όχι
αργότερα από το τέλος Μαρτίου του
επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο
προϋπολογισμός του έτους που έχει
λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης, για την
είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη
διενέργεια και την πληρωμή μόνον:”
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που
αναψέρονται στην παρ. Ι του άρθρου

158.
β) Των δαπανών που γίνονται για
ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης
νόμου,
κατόπιν
αποψάσεων
Χρηματοδότησης από την Κρατική
Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται
στο
πλαίσιο
της
υλοποίησης
εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα
οποία

συγχρηματοδοτούνται

από

πόρους της Ευρωπαϊκής’Ενωσης.
«2.

Μετά την πάροδο του τριμήνου
απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη
με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου
έτους, πλην αυτών που αψορούν: α) τις
αποδοχές του προσωπικού και την καταβολή
των αντίστοιχων ασψαλιοτικών εισψορών, β)
την καταβολή του ειτιδόματος ένδειας στους
δικαιούχους και γ) τις περ. δ’, η’, ιδ’ και ιζ’ της
παρ. 1 του άρθρου 158.»

2. Μετά την πάροδο του τριμήνου
απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε
δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό
του περασμένου έτους, πλην αυτών που
αψορούν: α) τις αποδοχές προσωπικού
και την καταβολή των αντίστοιχων
ασψαλιστικών
β)
εισψορών,
την
καταβολή των χορηγούμενων από τους
δήμους προνοιακών επιδομάτων και γ)
την καταβολή του επιδόματος ένδειας
στους δικαιούχους.

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης
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31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

/ υπηρεσιών / Φορέων

Συναρ μόδια Υπουργεία

Συναρμόδιες υπηρεσίες / Φορείς

Ι

Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υγείας
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2

Εξωτερικών

3

Οικονομικών

4

Οικονομικών
Αναπλη ρωτής Υπου ργός Εσωτερικών

5

Οικονομικών

32.

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

—

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διαταξη

Είδος
πραξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργειο η
υπηρεσία

,

Αντικειμενο

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας
υπηρεσίας

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αττοκλειστικη
προεσμία)

ή δημόσιας

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

34.

Γιατί προτείνεται η σύοταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υψιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του νέου
ΝΑΙ Π
οργάνου;
ΟΧΙ
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας

ή ονομασία και νομική

ή δημόσιας υπηρεσίας

37.

Επωνυμία

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασψάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

μορψή

3ί

Αθήνα, 6.9.2021

01 ΥΠΟΥΡΓΟ]

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ο1λο

οΕμ

ΠΑ]ΔΕΙΑΣ ΧΑ] ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΙ ΚΕΙΙ’ ΜΓΙΙ$

ΤίΗΟ ΌΕΝΑ5

0609.2021 16:55

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

.-\ΤΝΑ5Ω ΡΙ 1·1ί

ΑΊΉ,Ν.\01Ο ριΕνΗι.9
0609.2021 16:01

ΟΤ)Ν

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Γ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑ] ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
:ιοΝτλΓπΝ9

!ι\τΖ:Γ):.:ζι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ )(ΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΜλΥ1Ο1Η716 νο1011)19
06.09.2021 16:47

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

0] ΑΝΑΠΑ]=ΙΡΩΤΞΣ ΥΠΟΥΡΓΟ]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΧΩΝ
Υιλ%_λ:Ι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
5ΤΥΕΙΑΝΟΞ ΡΕΤΞΑΞ

π-ΓΕσΓσίο 9ΥΊ Α:ί.:ζϊ
ο.09.2821

16:41

ΟΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥι\ΑΚΑΚΗΣ

ΣΤΥΛ]ΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

33

(- Π
Αριθμ. 256 / 18 / 2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της
Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Α.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
1.
(ν.3284/2004) και συγκεκριμένα:
α. Επανακαθορίζεται, ως προς την ιδιότητα των μελών της, η συγκρότηση
της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων, που διεξάγει την προφορική
δοκιμασία συγκεκριμένων κατηγοριών αιτούντων την ελληνική ιθαγένεια
(άρθρο 7 παρ.3).
β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από
ανήλικο και άγαμο τέκνο ομογενούς που διαμένει στο εξωτερικά.

2.
Προβλέπεται, με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, η αναμόρφωση
του προϋπολογισμού του δήμου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί
η υπάρχουσα πίστωση, για την πληρωμή των δαπανών μισθοδοσίας του
προσωπικού που έχει προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,
αποκλειστικά για την εκκαθάριση των υποβαλλόμενων δηλώσεων Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).
Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής των ανωτέρω δαπανών
μισθοδοσίας αναδρομικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων, εφόσον δεν αναλήφθησαν εγκαίρως, τηρουμένων των
λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας.
3.
Τροποποιείται το άρθρο 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ν.3463/2006) και επανακαθορίζονται οι κατηγορίες δαπανών που επιτρέπεται
να πραγματοποιηθούν με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους,
μετά την πάροδο τριμήνου από τη λήξη αυτού.

Ι
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Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται δαπάνη σε βάρος των
τιροϋπολογισμών των οικείων δήμων, από την καταβολή αναδρομικά της
μισθοδοσίας του προσωπικού που έχει προσληφθεί με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου για την εκκαθάριση των υποβαλλόμενων δηλώσεων Τ.Α.Π.
Σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, η δαπάνη εκ της αιτίας
αυτής, όσον αφορά στο προσωπικό του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανέρχεται στο
ποσό των 180 χιλ. ευρώ.
Αθήνα, ό Σεπτεμβρίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟυΠΑ Α1ΜΑΟΟυ
06.09.2021 19:14

Ιουλία Γ. Αρμάγου

Τροπ.ΥΙΙΕΣ_θέματα Γ.Γ.Ιθαγένειας-ΣΔ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της
Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται δαπάνη σε βάρος των
προϋπολογισμών των οικείων δήμων, από την καταβολή αναδρομικά της
μισθοδοσίας του προσωπικού που έχει προσληφθεί με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου για την εκκαθάριση των υποβαλλόμενων δηλώσεων Τ.Α.Π.
Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, όσον αφορά στο Προσωπικό του Δήμου
Θεσσαλονίκης, ανέρχεται στο ποσό των 180 χιλ. ευρώ και Θα αντιμετωπιστεί
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου αυτού.

Αθήνα, ό Σεπτεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
α-πιτο τΑικουιλ

ιΙιιυΤΟ8 τΑιΚΟυκΛ

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Τροπ.ΥΠΕΣ Θέματα Γ.Γ.ΙΘαγέ’ειας.-ΣΔ
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