ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ— ΠΡΟΣΘΗΚΗ
του Υπουργείου Εσωτερικών
στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροψιάς
Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

—

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι
Προσοντολόγιο

—

Κλαδολόγιο προσωπικού των ψορέων του Δημοσίου

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών
ορίζονται ενιαία για όλους ή για μερικούς ψορείς του δημόσιου τομέα που υπάγονται ατην
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) οι κατηγορίες, οι κλάδοι και σι ειδικότητες, τα
τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα
κλάδου

ή

ειδικότητας του μόνιμου

ή

επικουρικά, διορισμού

ή

πρόσληψης σε Θέσεις κάθε

ή

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους.
Μετα διάταγμα του πρώτου εδαψίου δύναται να αντιστοιχίζονται σι υψιστάμενοι κλάδοι και
ειδικότητες των ως άνω ψορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες και να καθορίζεται η
διαδικασία αντιστοίχισης των υψιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων για τους ψορείς της παρ.
3.
2. Η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου 77 του ν.
4674/2020 (Α’ 53) παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των ψορέων της Παρ. 1 και
υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή μη
του διατάγματος της παρ. 1, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του
Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Εντός δύο (2) μηνών από τη Θέση σε ισχύ του διατάγματος της παρ. 1, οι ψορείς
υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των
Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηψιακών
οργανογραμμάτων του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’224). Νέοι Οργανισμοί και Εσωτερικοί
Κανονισμοί Λειτουργίας εκδίδονται σύμψωνα με τα προβλεπόμενα στο διάταγμα της παρ. 1.
4. Από τη Θέση σε ισχύ του διατάγματος της παρ. 1 καταργούνται:
α) το π.δ. 37α/1987 (Α’ 11),
β) το π.δ. 22/1990 (Α’ 7),
γ) το π.δ. 50/2001 (Α’ 39), και
δ) η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α’ 180).

Άρθρο 2
Διαδικασία τιλήρωσης θέσεων προσωπικού
1. Θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού
που έχουν εγκριθεί με πράξεις υπουργικού συμβουλίου σύμψωνα με το άρθρο 51 του ν.
4622/2019 (Α’ 133) έως τη δημοσίευση του παρόντος, πληρούνται σύμψωνα με την παρ. 3

του άρθρου 28 καιτα άρθρα 29 έως 35 και 43 του ν. 4765/2021 (Α’ό), εψαρμοζομένων, κατά
ιτερίπτωση, των άρθρων 1, 2 και 4 του ν. 2643/1998 (Α’ 220) κατά το μέρος που αψορούν σε
διορισμούς

ή

ιτροσλήψεις προστατευομένων προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ.,
οτα. και των δύο βαθμών και ν.π.ι.δ. που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω Α.Σ.Ε.Π., του

άρθρου 3 του αυτού νόμου, καθώς και των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α’ 28).
2. Για θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικού, για τις οποίες έχει δημοσιευθεί σχετική προκήρυξη από το Α.Σ.Ε.Π έως τη
δημοσίευση του παρόντος, εψαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα άρθρα Ι έως 4 του ν.
2643/1998 κατά το μέρος που αψορούν σε διορισμούς

ή

προολήψεις προστατευσμένων

προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., οτα. και των δύο βαθμών και ν.π.ι.δ. που
προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω Α.Σ.Ε.Π..
3. Εξακολουθούν να ισχύουν πράξεις υπουργικού συμβουλίου της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης για θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίοτου χρόνου, που έχουν εκδοθεί πριν από το έτος
2020, για τις οποίες δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη και έχουν αποοταλεί σχετικά αιτήματα
στο ΑΣΕΠ έως τις 31.12.2021. Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται με τη διαδικασία της παρ. Ι
του παρόντος.
Άρθρο 3
Δικαίωμα ειδικής άδειας

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 50
ν. 3528/2007 (Α’ 26)
—

Στην παρ. 1 του άρθρου 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) τροποποιείται το Τρίτο εδάψιο
προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός ημερών της άδειας απουσίας του πατέρα υπαλλήλου
λόγω γέννησης τέκνου, προστίθενται τρία νέα εδάψια και η Παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων
ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργασίμων ημερών σε περίπτωση θανάτου
συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β· βαθμού. Επίσης δικαιούνται κατόπιν
τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών,
κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται υποχρεωτικά άδεια
δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη
γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται είτε α) δύο (2) ημέρες πριν από την
αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, συνολικά
ή τμηματικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε β) μετά την
ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία γέννησης. Για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, ο υπάλληλος γνωστοποιεί
αρμοδίως την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού, προκειμένου η υπηρεσία να λάβει εγκαίρως
γνώση. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια των
προηγούμενων εδαψίων χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.».

Άρθρο 4
Δικαίωμα μείωσης ωρών εργασίας

—

Προσθήκη Παρ.
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στο άρθρο 51

ν. 3528/2007

Στο άρθρο 51 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) προστίθεται παρ. Ιλ ως εξής:
«Ιλ. Οι υπάλληλοι μπορούν, με τη διαδικασία καιτις προϋποθέσεις της παρ. 2, να ζητήσουν
με αίτησή τους τη μείωση των ωρών εργασίας τους μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%), με
ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη. Με την
αίτησή του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης
ή των εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης
δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής
απασχόλησης.)).

Άρθρο 5
Άδεια χωρίς αποδοχές Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις
Τροποποίηση παρ. 1, 3, 4 και 8 και προσθήκη Παρ. 1’°’ άρθρου 53 ν. 3528/2007
-

—

1. Η παρ. Ι του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η προβλεπόμενη από Την παρ. 2 του άρθρου 51 άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται
αυτοτελώς σε κάθε ψυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη
υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροψή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8)
ετών. Για τους υπαλλήλους που έχουν έως δύο (2) τέκνα και δικαιούνται την άδεια του
πρώτου εδαψίου η υπηρεσία που βαρύνεται μετην υποχρέωση μισθοδοσίας του υπαλλήλου
υποχρεούται να καταβάλλει στον γονέα μηνιαίως, για κάθε τέκνο, ποσό ίσο με τον ελάχιστο
νομοθετημένο μισθό, για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας. Οι γονείς διδύμων,
τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν την άδεια του
πρώτου εδαψ[ου για κάθε παιδί ξεχωριστά, τμηματικά ή και συνεχόμενα, και δικαιούνται να
λάβουν την παροχή του δεύτερου εδαψίου για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του
αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Οι μονογονεί.ς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα
ή λόγω ολικής αψαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο
γονέα, δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων εδαψίων εις διπλούν. Σε περίπτωση
γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η άδεια
του πρώτου εδαψίου χορηγείται με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια των προηγούμενων εδαψίων
χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η
χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός. Για κάθε τέκνο, διάστημα
τεσσάρων (4) μηνών της άδειας του πρώτου εδαψίου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής

δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας των
προηγούμενων εδαψίων υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της
άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της
άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η αρμόδια υπηρεσία απαντά στην αίτηση του
υπαλλήλου άμεσα και πάντως το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της.».

2. Στο άρθρο 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), προστίθεται παρ. ΙΑ ως εξής:
«Ιλ. Η διευκόλυνση της παρ. Ιλ του άρθρου 51 χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε ψυσικό, Θετό
και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συ μβουλίου, όταν πρόκειται για
ανατροψή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών».
3. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) τροποποιείται με την
προσθήκη επιψύλαξης και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Με την επιψύλαξη της πρόβλεψης περί αυτοτελούς άσκησης των διευκολύνσεων του
παρόντος, αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις
υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος από τους δύο Θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του
παρόντος, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας Θα
κάνει χρήση, μέσα στα οριζόμενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του τέκνου. Αν η σύζυγος
του υτιαλλήλου ή ο σύζυγος της υιταλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εψόσον
δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος
δικαιούται να κάνειχρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 κατάτο μέρος που η σύζυγος αυτού
ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το
μέρος που αυτά υπολείπονταιτων διευκολύνσεων της παρ. 2.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) τροποποιείται με την προσθήκη
αναψοράς στη διευκόλυνση της παρ.
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και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. ‘Οταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. Ι ή τη διευκόλυνση της παρ. ΙΑ του
παρόντος, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του
άρθρου αυτού γιατο ίδιο διάστημα».
5. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται νέο εδάψιο και
η παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για
τους υπαλλήλους που είναιτρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες
για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι οε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε
οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς
είναι υπάλληλοι, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα».

Άρθρο ό
Ρύθμιση μειωμένης ημερήσιας απασχόλησης νια εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

—

Καταργούμενη διάταξη

Ι. Το άρθρο 4 και η παρ. 2 του άρθρου 5 δεν εψαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), περί δυνατότητας μείωσης των ωρών
εργασίας του τακτικού προσωπικού του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών του, καταργείται.

Η

Άρθρο 7
Δικαίωμα ειδικής άδειας

—

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 57

ν. 3584/2007
Στην παρ. Ι του άρθρου 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α’ 143), τροποποιείται το τρίτο εδάψιο, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός
ημερών της άδειας απουσίας του πατέρα υπαλλήλου λόγω γέννησης τέκνου, προστίθενται
τρία νέα εδάψια και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων
ημερών σε περίπτωση γάμου και τριών (3) εργασίμων ημερών οε περίπτωση θανάτου

συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β βαθμού. Επίσης, δικαιούνται κατόπιν
τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών (3) ημερών,
κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται υποχρεωτικά άδεια
δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη
γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται: είτε α) δύο (2) ημέρες πριν από
την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται,
συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα (30) ημερών απότην ημερομηνία γέννησης είτε β) μετά
την ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία γέννησης. Για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, ο υπάλληλος γνωστοποιεί
αρμοδίως την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού, προκειμένου η υπηρεσία να λάβει εγκαίρως
γνώση. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια των
προηγούμενων εδαψίων χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια».

Άρθρο 8
Δικαίωμα μείωσης ωρών εργασίας

—

Τροποποίηση άρθρου 58

ν. 3584/2007 (Α’ 143)

Στο άρθρο 58 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007,
Α’ 143) προστίθεται παρ. Ιλ ως εξής:
«Ιλ. Οι υπάλληλοι μπορούν με τη διαδικασία καιτις προϋποθέσεις της παρ. 2 να ζητήσουν
με αίτησή τους τη μείωση των ωρών εργασίας τους μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%), με
ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη. Με την
αίτηση του ο υπάλληλος προσδιορίζει εάν επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας απασχόλησης
ή των εργάσιμων ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης
δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής
απασχόλησης».
Άρθρο 9
Άδεια χωρίς αποδοχές Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις
Τροποποίηση παρ. 1, 3, 4, 8 και προσθήκη παρ. 1Α άρθρου 60 ν. 3584/2007 (Α’ 143)
-

—

Ι. Η παρ. Ι του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
(ν. 3 584/2007, Α’ 143), αντικαθίσταται ως εξής:

5

«Ι. Η ττροβλειτόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 58 άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται
αυτοτελώς σε κάθε ψυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη
υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροψή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8)
ετών. Για τους υπαλλήλους που έχουν έως δύο (2) τέκνα και δικαιούνται την άδεια του
προηγούμενου εδαψίου η υπηρεσία που βαρύνεται με την υποχρέωση μισθοδοσίας του
υιταλλήλου, υποχρεούται να καταβάλλει οτον γονέα μηνιαίως, για κάθε τέκνο, ποσό ίσο με
τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας. Η άδεια
χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η
χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός. Για κάθε τέκνο, διάστημα
τεσσάρων (4) μηνών της άδειας του πρώτου εδαψίου λογ[ζεται ως χρόνος πραγματικής
δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης οι διευκολύνσεις
των προηγούμενων εδαψίων χορηγούνται αυτοτελώς για κάθε τέκνο. Οι μονογονείς, λόγω
θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αψαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης
του τέκνου από τον άλλο γονέα δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων εδαψίων
εις διπλούν. Σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, για χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών η άδεια του πρώτου εδαψίου χορηγείται με πλήρεις αποδοχές. Η αίτηση για
χορήγηση της άδειας των προηγούμενων εδαψίων υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα
πριν από την έναρξη της άδειας, Εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιοτούν
αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η αρμόδια υπηρεσία
απαντά στην αίτηση του υπαλλήλου άμεσα και πάντως το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από
την υποβολή της.».
2. Στο άρθρο 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. (ν.
3584/2007), προστίθεται παρ. Ιλ ως εξής:
«Ιλ. Η διευκόλυνσητηςπαρ. Ιλτου άρθρου 5ίτου Κώδικα ΚατάστασηςΔημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) χορηγείται αυτοτελώς σε
κάθε ψυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου,
όταν πρόκειται για ανατροψή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών».
3. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) τροποποιείται με την προσθήκη επιψύλαξης και η
παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Με την επιψύλαξη της πρόβλεψης περί. αυτοτελούς άσκησης των διευκολύνσεων του
παρόντος άρθρου, αν και οι δύο γονείς Είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που
κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των
διευκολύνσεων του παρόντος, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα
που ο καθένας θα κάνει χρήση, μέσα στα οριζόμενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του
τέκνου. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό
τομέα, εψόσον δικαιούται όμοιες, ολικώς

ή

μερικώς, διευκολύνσεις, ο σύζυγος

ή

η σύζυγος

υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2, κατά το μέρος που η
σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του
δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παρ. 2.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.
3584/2007) τροποποιείται με την προσθήκη αναψοράς στη διευκόλυνση της παρ. 1Α του
άρθρου 60 και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:

«4. Οταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. Ι ή τη διευκόλυνση της παρ. Ιλ του άρθρου
60, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου
αυτού γιατο ίδιο διάστημα».
5. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), προστίθεται νέο εδάψιο και η παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για
τους υπαλλήλους που είναιτρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες
για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε
οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς
είναι υπάλληλοι, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα».

Άρθρο 10
Καταβολή αποδοχών αποσπασμένων της Ε.ΓΔ.ΙΧ. Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 90 ν.
4389/2016
-

1. Το τελευταίο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) τροποποιείται ως
προς την κάλυψη των αποδοχών των αποσπασμένων και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Με απόψαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και ύστερα από προκήρυξη της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα περιλαμβάνει την περιγραψή του αντικειμένου
των προς κάλυψη θέσεων, οι οργανικές θέσεις που αναφέρονται στην παράγραψο 1
καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο
άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α· 101), κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, χωρίς να
απαιτείται απόψαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, μετην ίδια
σχέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο
χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους
θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον φορέα υποδοχής.»
2. Το τελευταίο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4389/2016, όπως τροποποιείται με
την παρ. Ι του παρόντος, καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις ατιοσπαομένων υπαλλήλων
στους οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι αποδοχές τους από τις υπηρεσίες από τις οποίες
έχουν αποσπασθεί δυνάμει της ανωτέρω διάταξης, όπως αυτή ισχύει μέχρι τη δημοσίευση
του παρόντος.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΙΙΤΛΟΣ ΑΞ0Λ0ΓΟΥΜΕΓΗΣ ΡΥΘΜΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΑΟΠΑ

του Υπου εγείου Εσωτερικών
στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροψιάς
«ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Πρόγραμα

Ετιισπτύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΕΣΩΤΕΡΚΩΝ
Στοιχεία επικοινωνίας: Παρασκευή Χαραλαμποιάυνη, Γεν. Γραματέας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δομόσιου Τομέα— &ασιλική Σπηλιοτιούλσυ, νομικός συνεογάτης ΓΓΑΔΔΤ τηλ.
επικοινωνίας; 2131313482/-4&6/4Ξ9
Επέξατε από τον Παρακάτω κατάλογο τον Τομέα τους τομείς νομοέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξισλσγούμενης ρύιμισης:
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

:γ··ιι
:οκ ο
Ο ΚΟΝΟΜ Η

Μ’ Α

/ ΔΗΜ0ΣΟΝ0ΜΗΗ /

—

‘·ι

‘ρν%

0Σ1

Ε:ΤΕρμ\μ Π0ΛΤι

ΦΟΡ0,5ΟπΚ ρ,ις·ν
ΟΝΩΓ\κΗ ΠΟ’\ΓΠΙ’Η4

ΔΗΜΟΣΑ ΜΟιΚΗΣΙΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

Δ—ΜΟΣ[Ρ

τ:Η

—

ΔΊΟΣΥΜ-5

Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΚΗ ΔΡΑΣΤΗ ΡΟΤΗΤΑ6

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
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Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας \ιομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέοεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προσταοίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

έκθεσ

Η «ταυτότητα» της αξισλογσύμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με την προωθούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται τα ακόλουθα ζητήματα:
1. Το ψαινόμενο του κατακερματισμού των κλάδων προσωπικού στην ελληνική
δημόσια διοίκηση.
2. Η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών πλήρωσης θέσεων
μόνιμου και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού ειδικών κατηγοριών
(πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, Αμελ) που έχουν εγκριθεί με πράξεις υπουργικού
συμβουλίου, έως τη δημοσίευση του παρόντος (ΠΥΣ ετών 2020-2021), βάσει
προκηρύξεων που έχουν εκδοθεί από το Α.Σ.ΕΠ. έως τη δημοσίευση του
παρόντος και για τις οποίες ο ΟΑΕΔ δεν έχει προχωρήσει στην προκήρυξη των
αντίστοιχων θέσεων, σύμψωνα με τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 2643/1998 (Α’
220), καθώς και βάσει πράξεων υπουργικού συμβουλίου της Επιτροπής της
ΠΥΣ 33/2006 για Την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης για θέσεις μόνιμου και
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που
έχουν εκδοθεί προ του έτους 2020.
3. Η ευθυγράμμιση του δημοσισυπαλληλικού κώδικα με τις ευνοικότερες
ρυθμίσεις του ν. 4808/2021 σχετικά με την άδεια πατρότητας, τη γονική
άδεια και την άδεια άνευ αποδοχών.
4. Η ευθυγράμμιση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) με την προσαρμογή του Υπαλληλικσύ Κώδικα (ν.
3528/2007), βάσειτου άρθρου 27 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).
5. Η μισθοδοσία του προσωπικού που υπηρετεί στην Κεντρική υπηρεσία της
Ε. Γ.Δ. Ι.Χ.

2.

·__________

3.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Η απουσία ρύθμισης των ως άνω ζητημάτων επιτείνει το ήδη προβληματικό
καθεστώς ως προς τους κλάδους του προσωπικού του Δημοσίου λόγω του
κατακερματισμού αυτών, συνεπάγεται τη θέση εμποδίων στην ολοκλήρωση των
διαδικασιών πλήρωσης θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού
ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ΑμΕΑ) και τέλος, στερεί από τους
: δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ της δυνατότητας να τύχουν
των ευνοικών ρυθμίσεων αναψορικά με τις άδειες, ως αναψέρονται στην
αξιολογούμενη ρύθμιση.
Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Το σύνολο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, καθώς και τους πολίτες που
ενδιαψέρονται να καταλάβουν μια θέση μόνιμου ή με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.
προσωπικού βάσει των εγκριτικών αποψάσεων ως αναλυτικά αναψέρονται στην
οικεία προωθούμενη ρύθμιση. Το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

(ι9

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης
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Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιοτεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ Π
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

-ν. 3528/2007 (Α’ 26)
-ν. 3584/2007 (Α’ 143)
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί οτο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιοτικής
πράξης;
ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συ μπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

Διότι δεν υψίσταται σχετική νομοθετική
εξουσιοδότηση.

Διότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι των προωθούμενων
ρυθμίσεων δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν με
αλλαγή διοικητικής πρακτικής, περιλαμβανομένης νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης
της
υψιστάμενης
νομοθεσίας.

Διότι, η διάθεση περισσοτέρων πόρων, υλικών και
ανθρωπινων, δεν εξυπηρετει τους επιδιωκομενους
στοχους των προωθουμενων ρυθμισεων.

...

υι) με διαθεση
περισσοτερων
,
ανθρωπινων και
υλικών πόρων;

,

Συναψε[ς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;
6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

ΙΙ) σεόργανατηςΕ.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

ΝΑΙ

Π

ΟΧΙ

Χ

Στόχοι αξιολσγούμενης ρύθμισης
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξισλογούμενη ρύθμιση

7

π

π

Π

Π

Π

Π

π

π

ίΠ

Π

Π

Π

Π

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

8.
Γ

-

-

1) βραχυπρόθεσμοι:
-

Η
δημιουργία
ενός
ενιαίου
κλαδολογίου/τιροοοντολογίου για
το σύνολο των υπαλλήλων του
δημόσιου τομέα και η άμεση παύση
του κατακερματισμού των κλάδων
του προσωπικού του.
Η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των
διαδικασιών πλήρωσης θέσεων του
προσωπικού βάσει των εγκριτικών
αποψάσεων της οικείας διάταξης
Η
προσαρμογή
του
δημοσιουπαλληλικού κώδικα και
κώδικα
του
δημοτικών
και
κοινοτικών
υπαλλήλων
στις
ευνοικότερες ρυθμίσεις περί αδειών
κ.λπ.

Ομοίως ως άνω.

)

μακροπρόθεσμοι:

Ειδικότεροι οτόχοι ανάλονα μετον τομέα νομοθέτηοης7

9.

Οικονομική /Δημοσιονομική

/ Φορολομική πολιτική:

Ο1ΚΟΝΟ!1Ε%

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
ατοχος (3ετιο)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Ακαδαρισνο εγχώριο αροιον σε αγοραίες Τιμές (δισ.)
Ριδιιάς ιιεταβολήτ ΑΕΠ σε σταθερές νιιιές
ίσοζά’ιο τρεχουσων συναίλαγω\· (Μ ΑΕΙίί
ίσοζέγιο γενιιεής κυβέρνησης (χωρίς Τις τράπεζες, ςήΑΕΠί
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μααστριχτ, Μ

;ιεπί

Προινυγενετ πλεένασιιο (ως ι μειιι
Εναριιυνιαιιενις.λςιιπιγ Τιιιώι Κοτσι’σέιοκη

.

Εμελιξη την τελευταια θετια
,,

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ιδυρολυγικά εσνάα ως ποσοσΤά νυν ΑΕΠ
ι\νσλυγιυ υιιεσης ιιαι ειιεσης ωσροένι’ίατ

ή ενος

Ποσα που εισυράττυνναι υεχρι σήιιερα απέ ται’ φάρο
φορειος ενευυς οποίους αιρορυέν νι διατάζεις τον
νουοσραάιυει
Ποσά πυιι τισσραγδηκαν απο φοροδνικοάς ελέγχυιις

Πυπυστέ πραξνων διυικητικυν προσδιορισρυέ ηιάρυο η
επιβυλης πρυστίποιι’ που ακυρωθηκαν Τε· ρερει ι( εν άλω ανά
Τα δικαστήρια

,·

Κοινωνική πολιτική:
ΕΡΓΛΣΙΛΚΕΣ ΣΧΕΣΕΤΣ

Εξέλιξη την τελευταία θετία

Αριδάς εαςηειρησιακών, κλαδικών και οιιαιυεααγγελιιατικών
σονβάσεων (και εγσσε. ενν σννήφθη τυ αιιγκεκριιένυ έτος)
ιιαι αγιθυυς/αυσυσνυ εργαζονέι’οιν σον ιιαλνπευνεαι ασέ αιιτες.
Αριδιιές/πιισοσνέ α.σ.ε. νυν σννηιριρησαν χωρις προσφυγή σε
διαιιεσολάβιση
Αριδιιυς/ποσιισνά σ.σ.ε νυν σνι·ηφθηνον χωρις προσφογέ σε
διειιτησιει
Μετ οτ ρεύε’πτ νέοιιλι(ρωσης διαδικασιπς ιιεσυλάβι1ωις

:‘ιεσος χρονος πλοκληρωσης διαδικασίας διαιντσιας
Μέση διαρκεια σ.σ.ε. (πρυβλεαέαενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική ρε την νννυια της ναράταα·ης ρετα νη συρβατική
νυος λήξη)
Ορος εργασίας αού. ημέρα, εβδοιιαδα και ανά κλαδο υικονορίας
.Αριδιιές ειμειβορενοιν υπερεοριων
εργα(άμενυ και κλάδο οικονομίας

(πυιι

δηλώθηκαν)

εινέι

ανα
υικυνυρίας
Αριδρος
ατυχημάτων
κλαδο
και
αριδρές/συσοστέ
ατιιγηράνκιν νου προκάλεσαν δάνατο ή
ιιναπηρίο

Για
(.\.

την

ενδεικτική

παράθεση
·‘

δεικτών

) καιτης

αξιοποιήθηκαν

ΕΛΣΤΑΤ

ιι...3:;.

·

οι
.ξο’εςί’

δεδσμένων

βάσεις

),

ΤΟΟ

ΟΟΣΑ

Εξττιξη την τελευταια σετιιτ

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωτόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία Ζετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Ειτιδιιιικόμενος
σταχος (3ετια)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
σ-εαχος (3ετισ)

-

ΑΠΑΣΧΟΔΗΣΗ

Ποσοττο σοτγ’ισς

Ποσοστό

ιισεροχροτισ σττργωο

Ποσοστό

οοτργίσς \·όωτ

Ποσοστο οττργίος
Ποσοστο

γισσιτόσ

τοτρ)ισς σια γσωγροψιοή οσριφτρτιο

Ποσοστό οττργισς βόστι οτριριοτιτοτ τοσιέδοτ
Ατίτσης σοοσχόλησης

/

Ατίττηςωρώτ τργσσιας

/ Δτίττης

οστιβιοι· (στό βσσιτό σοτέτ ·πς οιοττοιιίσς πψ. οττσποίηττη,
τσσσστοιισς_ολο.)
λίτσιση σοσσγόλητ·η ως ποσοστό της σοτοόιτης οσσσχοόησης
)σττ σόοτλτ στο σόηθοσμοό τοι τιδικότομο γιο οοοτς)

Π οσοστό σσσσγτλοοοέταιτ μο σόοβοσι1 τμισιιτι’οτ γρόοοο (στο
σοττότ οσο σόηθοσοοό οο! τιδιοτττρσ γιο τοοιις)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ι

Πσο·ιστσιο όψτς σοστολοτοι· στό σσιροτιστιτιι τιιόδο
σιοέτο

οσο ιδιιοτιοοό ττοόσ. ότοόσιοι ιιοιιοοτ? οο

οσσι···τλιιοτιτς οτι οτοιορσι, τιι’ρόστςέ τοι στό λος σοτοόιτής
οσιιιόιιστς τσι οι·σίστοιχτς δσσόισς

—

Ύψος οσιοσόιστιοόσ· τισσιορώτ στό οοιιισλιστιισι τιιόόο
τισότοτο. οτι

ιόιαιτιτοό τοιιόσ. όηοόοιοι οοόλοι)ι.τΙ,

τοιςιοόιισσίσς οο! έτσορτι, σγρτττς( οτι σι’τιιοττςτσ οσοδο στο

[ιιρ\
Ι Ιόιτίσ

(σρογοσσιτι() σιιοτιιξιοδότησης στό πδηδοσμιιιισ( τιιόδσ

τιιι_τομ_σοοοόιοηιτ_σσσιιόισης

1 οστς )·ροοτς οσοι’οιιι(ς σόισοξης
ΙΙτστοτό στοτοξισδττιοι(ς όσσόοης σο) του

ΑΕΠ

Ποσοστό σρτσιρο)’ιοο σγσσιτά μτ τησ σττοοιιι) σότσο)ης στο
γίττττσι τι μιρσι η το

όλω

δστεσς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΛ
Ποσοστό πόηθοσιιτό στ ττιδτοττλς
ιρτιιρτισς_ι(_σο_τοιτωοιτό οποιύτισοό
Ποσοστό ιιλιιοιτ στέρησης σι τέττιρο

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ψσόιγτιος.
η

στ

πτριτστστρσ

τιτόττο
βοσιτό

οστότ_η_οπηρσσέσσ

ιτσοστο

ι’τιττοσιοιω\·

στο

σοοτοτ

οσο

τλιόισιιοό

στο

ιιοτιιιττωοιιτοτ δοττολίο ατσιιιττιοτιοι)ς έιττοιττωι· οοο’τώι’
έίτοτσσό πόηδοσιιοό στο όοτβόττι τσι’ότμιιττ ιστ ς ιιι·σίσττιγη
τροτιτη_ότισόση_(σοοοόιοό_ται_στο εοτίδτιιο)
Αριθμός οτιιδιόιτ στ τριρσι’τσροιρσίο

Αριθμός οσσέι’ωι· (σιττίμηση) οσο
ολλτς τπηρτσ(τς

σιτ((οι·τοι

στό

δι(μτος

ται

Ποσοστό σόηθιισιιτό στο τόττι στ πρπσωριι·ή ιιτριρι( οιιττιοιος

λόγιο_τμιοησ_1π.τ._στισιιός._στμττιιό)
Κόστος οσο άτομο στό τττγροιιμο ιρρτοτιόος (οισρττιττις.
ιιοσοτι.ισς ιιιιθησης ολο

(7

ΥΓΕΙΛ

Εξέλιξη την τελευταία 5
:

Αριλιιο εσωτερικών

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος(3ετια)

/ εξω:ερικών οστενών οι·σ ετυς

Πει ιτιτα παιδιιπ(ς λ:ι·ιισιιιύεητεις
Σι·νολικες δαπάνες υγείας εναν ι:εφαλι1
Δσπανες φαρτιιιεων κατά κεφεάη
Αριθιιος ιατρών

εινύ 1000 κατοικους

Αριθιιος ι’οσοκαμειακών κλινών ανά 31)00

κατοίκους

Μ έση διάρκεια επείγοιισας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικες υπηρειιίες: εσωτερικοί ιισθενείς (απόλυτος
αριθμός και πιό διαθεσιιιο κρεβατι), ιιεοη τιαραιιονι(, περίθαλψη
εξωτερικώι’ ασθενών (εξωΤερικά ιατρεία και επείγοντα
πννιστατιιιαξ
λριίι ιιόε εισθενώι’ που Περιμένουν γιο Χ μήνες ιο εξυπηρετηθούν
(γιο ιοι τοείγοιισα νοσηλεία, ι( για ιιοι·οιιερι) περίθαλψη ή για Τιμ·
ΠρωΤη_εξετασιιί
δριθιιος ι·οσηλνιώι· αι·ό 1000 κατοιιεονς
Χριθιιος κλιι·ωι· αι·ά ι·οωλεειτιιει( υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετίσ

Ιίασοιτσ νπειόληιπε ι·νά
συνολικα
πιά Περιφέρεια
αι·ά κλαδο οικυι·οιιίεις
οι·ά ηίικιαιιη οιιάδο
Ποσοστό_ανεργίας_ανά_φύλο

ιιι·Π Περιφερεια
τινά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακη ομάδα
Ποσοστο αιιτοιιπασχολε»ιιρενων αι·ά φύλο
Ποσοστό εργοδοτώι· αι·ά φύλο
Ποσοστό ιιελών ΔΣ. εταιρειών πιό φύλο
Ποσοστό μελώι· Ιέοιι·οβοολιον, ονριφερειακώι· Και δι3ιιυτικων
σιιμβοολίωι· αι·ά φύλο

Αιτήιιατο ασύλου
αοοφάσεων

—

Πυειττεό αποδοχι(ς

—

Πρόσφατα

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

εσα χρόι·ος έκδοσης

ΧΙεΤπι·πστευτιιιές ροές πιά πυλη εισοδοι·/χωρα ιιροελεοοης/
ηλικιακι( ομαδα/φόλο
Αριθιιος
απελάσεωι·
αι·ό
ιιπελαυι·οιιέι·ωι’/αιεία απίλατης

χώρα

προέλειιεης

τωι·

λίίοι·α)ίες φιλοξει·ίας ιιεταναειεωι (σχέντι διιι·οιιικυτι3τος κιτ
τρειγιιατιιεού αριθιιού ιι;ιλοξει·υνιιέι·ωί(
Ιίεριστιιτικιι και είδος παραβατικυτητος πι·ιι ιιαι·άδιι ηιιλειξει·ίας
/Ιριιφονωε. στν πεύιο ειι’νιι δει νπαρχοι’ι· κειι στοιχεία
(ινπιισχό/ηση, εκ ααιύει’οη, πειριαβιντικότητο κλπ.)

ναι

αφυροιιι· τοις

ιιλοδιιποός

ίτον Προέμχυι·νειι απο ικλλοιις

δειι:ννς

‘-

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια

τάξη Δικαιοσύνη:
—

Εξέλιξη την τελευταία Ξετία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόσφατα
στοιχεια

:1ιιέιιον άηιιοσίων νααίλήίι·

Εαιδιωκομενος
στοχος (3ετια)
Ι

Αριθιιύς/ποιαοντο α) οσοι ιΙαΙν ιλιιρ βί ιλνγ και γ) ιι-ιιι κλητων
ναιιίά ιψ ω’
ΑννΑ νγιν ιιπνιίλήλωι· ανά τοημα. ά ινιθννση, γινιιιιι έινύθιΙναι1
Ποσοστά ιιπαίίήλωι μι πρόσβαση στν ίλΓΕΠλΕΤ
Αμιθιιάς ιιαηριαιων μι ινιωτνμικη άιιντνωση ιιιιιιιινί)
Αναλογία Π/Υ πιά δάοη ιργααιας
Αριθμός ιστσσνλίδωι· δηαάαιωι’ οπηρναιων και ιροριων/ σύνολο
Οηοοαίων_ναιρναιωι’_Και_Φορεων
Αμιθοάς κέντμωι· αλιροφάμησις αοάιιοα, σο κιι·νμικά,
Πνμιιμνρνιακά, νοιιαρχιαι;ά Και τοπικό ιπιπιδο καθώς και ι-ι
ιαιπιδο νοιιιεών αμοαώαων, ορναι’ιαιιώα κλπ
Αμιθμάς ατάοοιν παν ιξνοηριτούνιαι απο ιις ληιιάαινς
ιιπηρναιις_ανά_έτος και_ανά_νπηροαία
Και-τας αμοαωαικού (λααάννς οισθολναίας ιοί πράαθττις
δαπάνες πις αοαοστο ναι Της σοι’ολιιπ(ς δαοάνης ανα νπονμγνίο)
Επι-τας διαγνίριιτης Ονοατιαν πμοααιπιιιοάι δαπάννς οονάλωι
πμοαωπικαιι ων αοαοανν τος σννοέικης δαπάνης ανα νοοιιμγιιο

,

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

-

Εξελιξη την τελευταια αετια

άιααραγδέντα αδικι(ιανα, άμάι-ννν ιιΥνιιι νινι Και αναλαία
ανα 1ΟΘ.000 ΚατοίΚονς
Αλια(ματα Ποινικού Κωάικα Κατά Κατιγορινς Και κιιτιι
‘νωτραιμιΚη_πνοιογή
λιααραρθνντα αδιια(νανα Και Θτωρανιιινο ων δμαατνς αννα’
ιιατά νθι’ικάη’τα φιίλν Κα τάένιν ιιλικωα·
Ευίσια ιιτατισνιι:η αινιιιιανιση τιιιν αδικι1ιιάτων Και ιιξιοαοιι’αιι’
σαιιπνρομομώτ Παν προκαλούν νο καινρ αίνίιι1αα
ι ανδαναοκτονίις._ληαινίνν_κλοπές δααμι(Ζιιςι
Αδικήπατα παν αφορούν ι-την παοαννιιιί είσοδο Και ταραιιονή
ι-τη γπιρα

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενας

στοιχεια

στοχσς (3ετια)

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

—

Σογνάτιίνο νγκληιιάνκιι· πιά ταπα νγκληιιατος
Γίασοατο νγκληιιανικών αιριατωαιων παν νξιγνιάστηιιπν στο
σύνολο των_τι’ιώηαατων
Σύνολο νργαέοοτνων ι-αη δηαοσια ατιροένια
Αμιθοάς κατοίκων ανά ασνναοαιιιύ, αι·ά αστννοαιιιά ιρήοα Και
αα’ά_πιριοχή_αστανάονοσιις
Αναλογία ασννι’οοιοων αι·ά 1000 κανοίκανς αι’αλογία
κατοίκωα’ ανά_αο-τννονικά_νω(οα_Και_αιμιαγή_αστονάμνοσης
—

Κανά οιφαλή καθαρές δαπάννς για αστονομικές οαηρνσίνς
Κατανοαή πάμων για νηι’ αινιαντώαιση της παμαβατιινής
αομΠνμιφομάς ανά τοονίς (οχ. νγκλήμαια βίας. οικονομικά
νγκλήαατα_ναμινωνικά_απαραία_ιιλοπές_αμοαοκματίαί

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αοιθμάς νιιιννχόονναα
λιαφονων

νιννιιι ν

νρτ αικων ναι

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
ιμπομικών

Αοιλιιάς ιιαιργάαινων διοικητικών οιμιοτωανκιι·
Σαινολικάς χρόνος Παν αααιννίται για την ιαίίιιοη αστικών
νμποαικαιν νμγαοικώι· διοικηνιιιών Και α?ώκα νπαέιέανωα
ίέτος λράιας έκδοσης δικαστικνλα· απαιμάανων Ειμνιοδιιωία
Ποωναδικνία_Ειρετνία_Αρνιον_Πάγος/Σνιιβαύέια_Επικμααιίαςί
ίέινος ύμας τιον οααμέσνων ανά δικαστή (παιι·ικά πολιτικά Και
άιαικτικά_δικαστήοιαί
Ποσοστά δικαατιωών αποφασνωα· πον ακ-ομώνονται ιιιτά αΠό
νφνσ’_ή_αναίμνση
Ααιλιιάς ιιπαθέσιωα· απο ιπιλάοα·ναι μν τα σύστημα ται
νξωάικααιικού_αοαβιβασααύ
Αξιοαοιηαη τναλλαιτιινών 1ινδοδαα ιΠίλοσης έιαιρορων τνγ
διιιιινσολιιβηση
Στήριξη των ατάοαιι οαο χρήξαιιν πρααιααίος ολλά Ενν
λιαδνιαιιν_πάμονς_(αααια(_ομοαοασιαί
Κοατος αροσιρογής στη λικαιοσονι1
Ποσοστά ηλτκτμοαικής αποβολής δικογραφων
ίΙοαοανά δινκονραιοομένων κατ έτος ιιποθέσκωι έιαντι
νκκμνμάια_(σι_ντήσια_Και_ινιινολική_βάση_εΚκμνματήτωα)
Ποσοστό αοινικώα· ιιοοθέσνων σι ναήσια βααη, για τις ααοίτς
νοιβλήΰηκαα’_Ποινές_μττανρέψιονς αν χρήμα
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Ι

Ιέσο

ΙΖΘσΐος &ωφρΟ\’ι&ΤιΚΟυ συσπίιατος ανα ΙζραΤο,Ιιιννο

α?ογία προαααιον φύλαξης (φνλύκιν) ανά νματνιν

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.
_________

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

-

ί) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
11.

-

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__Π
Οχι__Π
Εξηγήστε:

12
·

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιοτάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π
Οχι Π

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
.

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

-

βιωσιμότητας του
ΝΑΙ Π
οι

προβλεπόμενου
Π

πληροψοριακού

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Αριρσ
Άρθρο Ι

Στόχος
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιχειρείται, για πρώτη ψορά,
η ενιαία και συνεπής αντιμετώπιση του ζητήματος του
κλαδολογίου και του προσοντολογίου των ψορέων του
Δημοσίου, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου του

κατακερματισμού των κλάδων στην ελληνική δημόσια διοίκηση
και τη συγκεντρωτική αποτύπωσή τους με τα αναγκαία
προσόντα, σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες εξελίξεις.
Ειδικότερα, με την προωθούμενη ρύθμιση, παρέχεται
εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, το
οποίο θα ορίζει είτε ενιαία για όλους είτε για μερικούς ψορείς
Του δημόσιου τομέα τις κατηγορίες, τους κλάδους και τις
ειδικότητες, αλλά και τα τυπικά προσόντα, κύρια, τιρόσθετα ή

Άρθρο 2

ειτικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε Θέσεις κάθε κλάδου ή
ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου προσωπικού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ως άνω
εξουσιοδότησης, δύναται να αντιοτοιχίζονται οι υψιστάμενοι
κλάδοι και ειδικότητες των ως άνω ψορέων με τους κλάδους και
ειδικότητες και να καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των
υψιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων.
Προκειμένου δε το ενιαίο πλέον Κλαδολόγιο/Προσοντολόγιο να
παραμένει επίκαιρο, η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020
(Α’ 53) επιψορτίζεται με την αρμοδιότητα της παρακολούθησης
της εξέλιξης των αναγκών των ψορέων της παρ. 1 και υποβάλλει
ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη
τροποποίησης ή μη του διατάγματος της παρ. 1, κατόπιν
εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου
Εσωτερικών, σύμψωνα μετα οριζόμενα στην παρ. 2.
Η παρ. 3 έχει μεταβατικό χαρακτήρα και προβλέπει την
αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και
των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας, σύμψωνα με τα
προβλεπόμενα στο νέο προεδρικό διάταγμα, καθώς και την
αναπροσαρμογή των ψηψιακών οργανογραμμάτων του
άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α224). Το περιεχόμενο του
προεδρικού διατάγματος Θα είναι δεσμευτικό για τους
Οργανισμούς/Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των
ψορέων, υπό την έννοια ότι εκτός της αντιστοίχισης, τυχόν νέοι
Οργανισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας εκδίδονται
σύμψωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω διάταγμα.
Με την παρ. 4 προβλέπεται η κατάργηση, από την έναρξη
ισχύος του νέου
δεσμευτικού
Προσοντολογίου, του
υψιστάμενου προσοντολογίου του π.δ. 50/2001, καθώς καιτης
αντίστοιχης εξουσιοδοτικής διάταξης του ν. 3728/1999, καθώς
και των π.δ. 37α/1987 (Α’ 11) και 22/1990 (Α’ 7).
Σύμψωνα με την παρ. 1, για την ταχύτερη ολοκλήρωση των
εκκρεμών διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού μόνιμου και
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μέσω
ΑΣΕΠ, κατόπιν των πράξεων υπουργικού συμβουλίου σύμψωνα
με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), έως τη δημοσίευση
του παρόντος (ΠΥΣ ετών 2020-2021), αλλά και την ομαλή
μετάβαση στη διαδικασία του πρώτου πανελληνίου γραπτού
διαγωνισμού, κρίνεται αναγκαίο να εξακολουθούν να ισχύουν
για τις εν λόγω διαδικασίες τα άρθρα 1, 2 και 4 του ν.

Άρθρα 3

2643/1998 (Α’ 220) κατά το μέρος που αψορούν σε διορισμούς
ή προσλήψεις προστατευσμένων προσώπων σε δημόσιες
υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., οτα. και των δύο βαθμών και ν.π.ι.δ. που
προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω Α.Σ.Ε.Π., το άρθρο 3 του
αυτού νόμου, καθώς και οι παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 14 του \‘.
2190/1994 (Α 28).
Σύμψωνα μετην παρ. 2, για τις Προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί
από το ΑΣΕΠ έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για
τις οποίες σ ΟΑΕΔ δεν έχει προχωρήσει στην προκήρυξη των
αντίστοιχων Θέσεων σύμψωνα μετα άρθρα Ι έως 4 του ν.
2643/1998 (Α’ 220), κατά το μέρος που αψορούν σε διορισμούς
ή προσλήψεις προσταΤευομένων προσώπων σε δημόσιες
υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. και των δύο βαθμών και ν.π.ι.δ. που
προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω Α.Σ.Ε.Π, η έκδοση αυτών,
και
καθώς
η
ολοκλήρωση
διαδικασίας
της
θα
πραγματοποιηθούν σύμψωνα με τα άρθρα Ι έως 4 του ν.
2643/1998 (Α’ 220).
Με την παρ. 3, πράξεις υπουργικού συμβουλίου της Επιτροπής
της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης για
Θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικού, που έχουν εκδοθεί προ του
έτους 2020, καταργούνται μετά τις 31.12.2021, εψόσον οι
ψορείς δεν έχουν αποστείλει τα αντίστοιχα αιτήματά τους στο
Α.Σ.Ε.Π. έως την ημερομηνία αυτή. Οι διαδικασίες αυτές
ολοκληρώνονται σύμψωνα με τα άρθρα 1, 2 και 4 του ν.
2643/1998 (Α’ 220) κατά το μέρος που αψορούν σε διορισμούς
ή προσλήψεις προστατευομένων προσώπων σε δημόσιες
υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. και των δύο βαθμών και ν.π.ι.δ. που
προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω Α.Σ.Ε.Π., το άρθρο 3 του
αυτού νόμου, καθώς καιτις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 (Α’ 28).
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιχειρείται η προσαρμογή του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) με το άρθρο 27 του ν.
4808/2021, με το οποίο θεσπίστηκαν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
αναψορικά με τη διάρκεια και τις προϋποθέσεις χορήγησης της
άδειας πατρότητας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι στον
υπάλληλο
πατέρα
χορηγείται
υποχρεωτικά
άδεια
δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία
πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια
αυτή δύναταιναχορηγείται: είτε α) δύο (2) ημέρεςπριναπότην
αναμενόμενη ημερομηνίατοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα
(12) χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της
γέννησης του τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία γέννησης είτε β) μετά την ημερομηνία γέννησης,
συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία γέννησης. Για την εύρυθμη λειτουργία της
υπηρεσίας, ο υπάλληλος γνωστοποιεί αρμοδίως την
πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού, προκειμένου η υπηρεσία να
λάβει εγκαίρως γνώση. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής
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Άρθρο 4

Άρθρο 5

τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια των προηγούμενων
εδαίων χορηγείται αττό την ένταξη του παιδιού στην
οικογένεια.
Με το άρθρο 4 εισάγεται στο
άρθρο 51 του
δημοσισυπαλληλικού κώδικα, για λόγους κωδικοποίησης και
ενότητας των διατάξεων αυτού, ως παρ. Ιλ, η δυνατότητα
μειωμένης απασχόλησης χωρίς αποδοχές με τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του Υπαλληλικού
Κώδικα, σύμψωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 37
του ν. 3986/2011.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιχειρείται η προσαρμογή του
άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) με τσ
άρθρο 28 του ν. 4808/2021, με το οποίο θεσπίστηκαν
ευνοϊκότερες ρυθμίσεις αναψσρικά με τη διάρκεια και τις
προϋποθέσεις χορήγησης γσνικής άδειας. Συγκεκριμένα, στην
υψιστάμενη
ρύθμιση
προστίθενται
ρυθμίσεις
που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 28 του ν. 4808/2021 και είναι
ευνοίκότερες αυτών που ήδη ίσχυαν με τις διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα σχετικά με τη χορήγηση άδειας άνευ
αποδοχών για ανατροψή τέκνου.
Ειδικότερα, μετην παρ. Ι αυξάνεταιτσ όριο ηλικίας των τέκνων,
για τα οποία δύναται να χορηγείται η άδεια, από τα ό στα 8 έτη
και επιπλέον προβλέπεται ότι για τους υπαλλήλους που έχουν
έως δύο (2) τέκνα και δικαιούνται την άδεια η υπηρεσία που
βαρύνεται με την υποχρέωση μισθοδοσίας του υπαλλήλου,
υποχρεούται να καταβάλλει στον γονέα μηνιαίως, για κάθε
τέκνο, ποσό ίσο με τον ελάχιστο νσμοθετημένσ μισθό, για τους
δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας. Προβλέπονται ειδικές
ρυθμίσεις για τους γονείς διδύμων, τριδύμων ή και
περισσότερων πολύδυμων τέκνων, όπως επίσης για τους
μονσγονείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής
αψαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου
από τον άλλο γονέα. Σε περίπτωση γέννησης τρίτου και
περισσότερων παιδιών, για διάστημα τρ ιών (3) μηνών η άδεια
χορηγείται με πλήρεις αποδοχές. Η γονική άδεια χορηγείται
είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν
είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του ενός
(1) μηνός ενώ για κάθε τέκνο, διάστημα τεσσάρων (4) μηνών
αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας
για κάθε συνέπεια. Ως προς την εψαρμοστέα διαδικασία
προβλέπεται ότι η αίτηση για χορήγηση της άδειας
υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της
άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, σι οποίοι
καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε μικρότερο
χρονικό διάστημα. Η αρμόδια υπηρεσία απαντά στην αίτηση
του υπαλλήλσυ άμεσα καιπάντως κατ’ ανώτατο όριο εντός ενός
(1) μηνός από την υποβολή της.
Οσες ρυθμίσεις του άρθρου 28 του ν. 4808/2021 δεν
περιλαμβάνονται στην παρούσα ρύθμιση, δεν τυγχάνουν
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εψαρμογής για τους υπαλλήλους του Δημοσίου δεδομένου ότι
εφαρμόζονται ήδη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.
Με την παρ. 2 εισάγεται στο άρθρο 53, για λόγους
κωδικοποίησης και ενότητας του Υπαλληλικού Κώδικα, ως παρ.
1Α,
η ρύθμιση της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011
σχετικά με τη δυνατότητα μειωμένης απασχόλησης χωρίς
αποδοχές ειδικά όταν αυτή χορηγείται για ανατροψή τέκνου
ηλικίας έως 8 ετών. Με τη ρύθμιση αυτή εναρμονίζονται οι
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα με τις ρυθμίσεις των
άρθρων 28 και 31 του ν. 4808/2021. Στην περίπτωση αυτή δεν
απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και
ει4αρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα σχετικά με τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης νέας άδειας της
παρ. 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Με τις παρ. 3 και 4 προβλέπεται ότι, με την επιψύλαξη της
αυτοτελούς άσκησης των διευκολύνσεων από τον κάθε γονέα,
σύμψωνα με τα οριζόμενα στο άρΘρο 53 του Υπαλληλικού
Κώδικα, αν και σι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους
δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζεται
ποιος από τους δύο Θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του
παρόντος, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά
διαστήματα που ο καθένας Θα κάνει χρήση, μέσα στα
οριζόμενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του τέκνου.
Με την παρ. 5 διευκρινίζεται, για λόγους σαήνειας, ότι σε
περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, το δικαίωμα
της παρ. 8 του άρθρου 53 είναι αυτοτελές για κάθε γονέα,
οδηγία που έχει ήδη δοθεί με εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Με την παρ. Ι προβλέπεται ότι το άρθρο 4 και η παρ. 2 του
άρθρου
δεν εψαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς
5
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Με την παρ 2 προβλέπεται η κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου
37 του ν. 3986/2011, καθώς σι διατάξεις αυτές πλέον
εντάσσονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Επιδιώκεται η ευθυγράμμιση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) με την
προσαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), βάσει
του άρθρου 3 του παρόντος, με το άρθρο 27 του ν.48θ8/2021.
Ειδικότερα, τροποποιείται το Τρίτο εδάψιο της παρ. Ι του
άρθρου 57 του ν. 3584/2007, προκειμένου να αυξηθει ο
αριθμός ημερών άδειας απουσίας του πατέρα υπαλλήλου,
λόγω γέννησης τέκνου του.
Με το παρόν άρθρο εισάγεται η δυνατότητα μείωσης ωρών
εργασίας μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) στους υπαλλήλους
που υπάγονται στο πεδίο εψαρμογήςτου ν. 3584/2007, κατόπιν
αίτησής τους με ανάλογη μείωση των αποδοχων τους και για
μέγιστη χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη.
Με την παρ. Ι αυξάνεται το όριο ηλικίας των τέκνων, για τα
οποία δύναται να χορηγείται η άδεια, από τα 6 στα 8 έτη και

επιπλέον προβλέπεται ότι για τους υπαλλήλους που έχουν έως
δύο (2) τέκνα και δικαιούνται την άδεια, η υπηρεσία που
βαρύνεται με την υποχρέωση μισθοδοσίας του υπαλλήλου
υποχρεούται να καταβάλλει στον γονέα μηνιαίως, για κάθε
τέκνο, ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, για τους
δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας. Η εν λόγω άδεια χορηγείται
είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν
είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του ενός
(1) μηνός. Για κάθε τέκνο, διάστημα τεσσάρων (4) μηνών της
άδειας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας
για κάθε συνέπεια. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας των
προηγούμενων εδαψίων υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1)
μήνα πριν από την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν
έκτακτοι λόγοι, σι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της
άδειας σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Προβλέπεται, τέλος,
και εν προκειμένω ότι η αρμόδια υπηρεσία απαντά στην αίτηση
του υπαλλήλου άμεσα καιπάντως κατ’ ανώτατο όριο εντός ενός
(1) μηνός από την υποβολή της.
Με την παρ. 2 εισάγεται στο άρθρο 60, για λόγους
κωδικοποίησης και ενότητας των διατάξεων του Κώδικα
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ως παρ. Ιλ, η πρόβλεψη
περί αυτοτελούς χορήγησης της δυνατότητας μειωμένης
απασχόλησης κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σε περίπτωση
ανατροψής τέκνου ηλικίας έως 8 ετών.
Με την παρ. 3 ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση που και οι δύο
γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση καθορίζεται
ποιος Θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων.
Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που ο ένας
γονέας λάβει την άδεια της παρ. Ι ή τη διευκόλυνση της παρ.

Άρθρο 10

ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των
διευκολύνσεων της παρ. 2 για το ίδιο διάστημα.
Με την παρ. 5 διευκρινίζεται, για λόγους σαψήνειας, ότι σε
περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι το δικαίωμα
άδειας ασθένεις τέκνου είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)
συστάθηκε δυνάμει του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και υπάγεται στο
Υπουργείο Οικονομικών. Οι οργανικές θέσεις της Κεντρικής
υπηρεσίας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. έχουν καλυψθεί με προσωπικό που
υπηρετεί με απόσπαση, μεταφορά και μετάταξη, σύμψωνα με
το άρθρο 90 του ν. 4389/2016 (Α’ 94). Με την προτεινόμενη
διάταξη, αναλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσωπικού που
υπηρετεί στην Κεντρική υπηρεσία της ΕΓΔΙΧ από την ίδια την
ΕΓΔΙΧ, η δε ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και ήδη
αποσπασμένους υπαλλήλους στους οποίους δεν έχουν
καταβληθεί αποδοχές από τους ψορείς προέλευσης.

έΓι

Ί

πΔ

18.

%

(,,

Οψέλη αξιολσγσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗίΟΣίΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΧΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση Εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αιτοδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπη μεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Β ελτ ιω μέντ
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Τα οψέλη από τις προωΘούμενες ρυθμίσεις αδιαμψισβήτητα αναμένονται να είναι σημαντικά καθόσον
πρόκειται να παύσει ο κατακερματισμός των κλάδων προσωπικού του Δημοσίου, Θα ολοκληρωθούν
απρόσκοπτα οι διαδικασίες πλήρωσης Θέσεων του προσωπικού βάσει των εγκριτικών αποψάσεων που
διαλαμβάνονται στην οικεία διάταξη και τέλος, προσαρμόζονται ο Υπαλληλικός Κώδικας και ο Κώδικας
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων στις ευνοικότερες ρυθμίσεις περί αδειών που ισχύουν στον ιδιωτικό
τομέα.

19.

Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜ[λ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΟΤΙΚΟΤΙ-ΙΤΑ

Σχεδιεισμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΛΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ι
Προσλήψεις /
κινητικοτητα
Ενημέρωση

εκπαίδευση
εμπλεκομένων
ΚΟΣΤΟΣ
ΡΙΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

ΐ

Στήριξη και
λε ιτου ργ Ιο
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχης

στη νεα
ρόθμιση
Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Από Τις ιτροωθούμενες ρυθμίσεις δεν αναμένεται Κόστος.

9Υ

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝ ΒίΑ
Ανιιγνωριστ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ Ι ΚΕΣ
Ο νΙΑ Δ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΑΛΟ Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

/

ενΤοτιισμός

κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙ ΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜ ΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρ ιιογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

της_ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση

διαδικασιών
ό ιαχείρ ισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Ίν αναμένονται κίνδυνοι από τις προωθσύμενες ρυθμίσεις.
Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονυ<ή

επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝ0ΤΗΤ\

ΕκΘσ νιιμ6τητς

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25,

Ενωσιακό δίκαιο

ΊΙ

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμτιεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Π

Π

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

ή

συμψωνιών

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

απσάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ί

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

28.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

Π

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δ ικαστη ρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίναας τοτω7τοισ μετων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποιτοίηση

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενηςρύιμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 3
Δικαίωμα ειδικής άδειας

-

Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 50 του ν. 3534/2007
(Α’ 143)
Στην παρ. 1 του άρθρου 50 του
Κώδικα

Η παρ. 1 του άρθρου 50 έχει ως εξής:

Δημοσίων

Κατάστασης

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

«Αρθρο 50

και

Δικαίωμα ειδικής άδειας

Υπαλλήλων

Ν.Π.Δ.Δ.

(ν.

3528/2007, Α’ 26) τροποποιείται το
Τρίτο

προκειμένου

εδάψιο

αριθμός

αυξηθεί

ο

άδειας

απουσίας

ημερών
του

1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας

να

απουσίας

της

εργασίμων

πατέρα

με

αποδσχές

ημερών

πέντε

(5)

περίπτωση

σε

γάμου και τριών (3) εργασίμων ημερών

υπαλλήλου λόγω γέννησης τέκνου,

οε περίπτωση θανάτου συζύγου τους

προστίθενται Τρία νέα εδάψια και η

και συγγενούς έως και β’

Παρ. Ι διαμορφώνεται ως εξής:

Επίσης

ή

βαθμού.

δικαιούνται

κατόπιν

«1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα

τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με

άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε

αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως τριών

(5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση

(3) ημερών, κατά περίπτωση, για την

γάμου

και τριών

ημερών

(3)

εργασίμων
θανάτου

περίπτωση

σε

συζύγου τους

ή

και συγγενούς έως

και β’ βαθμού. Επίσης δικαιούνται
τεκμηριωμένης

κατόπιν

αίτησης

άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ή

για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον
οποιουδήποτε δικαστηρίου.
Στον

πατέρα

υπάλληλο

χορηγείται

άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση

ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας

γέννησης

μίας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά

χορηγείται

ιτερίπτωοη,

υιοθεσίας, εψόσον το υιοθετηθέν δεν

εκλογικού

για την

δικαιώματος
σε

συμμετοχή
οποιουδήποτε
πατέρα

άσκηση του

δίκη

ή

για τη
ενώπιον

δικαστηρίου.

υπάλληλο

τέκνου.

Η

και

ατην

άδεια

αυτή

περίπτωση

έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας
του.)).

Στον

χορηγείται

υποχρεωτικά άδεια δεκατεσσάρων
(14)

εργάσιμων

αποδοχές,

η

οποία

ημερών,
πρέπει

με
να

λαμβάνεται κατά τη γέννηση του

2

τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται να
χορηγείται είτε α) δύο (2) ημέρες
πριν
από
αναμενόμενη
την
ημερομηνία

τοκετσύ, οπότε σι
υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται,
συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία
γέννησης,
β)
είτε
μετά την
ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή
τμηματικά,
ημερών

γέννησης.

εντός
από

Για

τριάντα

την

(30)

ημερομηνία

την
εύρυθμη
υπηρεσίας,
ο

λειτουργία
της
υπάλληλος γνωστοποιεί αρμοδίως
την
πιθανολογούμενη
ημέρα
τοκετού, προκειμένου η υπηρεσία να
λάβειεγκαίρως γνώση. Σε περίπτωση
υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου,
ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια
των
προηγούμενων
εδαψίων
χορηγείται από την ένταξη
παιδιού στην οικογένεια.».

του

Άρθρο 4
Δικαίωμα μείωσης ωρών εργασίας
—

Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 51
ν. 3528/2007

Το άρθρο 51 έχει ως εξής:
Στο
51
άρθρο
του
Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών
Υπαλλήλων
και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007,
Α’ 26) προστίθεται παρ. Ιλ ως εξής:
«Ιλ. Οι υπάλληλοι μπορούν, με τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις της
παρ. 2, να ζητήσουν με αίτησή τους

τη μείωση των ωρών εργασίας τους
μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%),
με ανάλογη μείωση των αποδοχών
Τους, για χρονική διάρκεια μέχρι
πέντε (5) έτη. Με την αίτησή του ο
υπάλληλος
προσδιορίζει
εάν
επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας

«Αρθρο 51
Αδειες χωρίς αποδοχές
1.Επιτρέπεται
η
στον
χορήγηση
υπάλληλο, μετά από αίτηση του, άδειας
χωρίς αποδοχές, εψόσον οι ανάγκες της
υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή
δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα
εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.
«Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στο
ψυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν
πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου
λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που

απασχόλησης ή των εργάσιμων
ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ως
χρόνος πραγματικής και συντάξιμης
δημόσιας

υπηρεσίας

για κάθε
νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο
χρόνος
πραγματικής
ο
απασχόλησης.».

καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία
του.
2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η
χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές
συνολικής διάρκειας έως «πέντε (5)
ετών», ύστερα από αίτηση τους και
γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου,
για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.
3.

Υπάλληλος,

του

οποίου

σύζυγος

υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική
υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου
Φορέα του δημόσιου Τομέα ή σε
υπηρεσία ή Φορέα της Ευρωπαϊκής
Ενωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον
οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται
να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι
συνεχώς ή και τμηματικά,
έχει συμπληρώσει διετή
πραγματική υπηρεσία.
4. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση
στην Ευρωπαϊκή Ενωση ή οε διεθνή
οργανισμό, στον οποίο μετέχει η
Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του
υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς
αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία
(6) έτη
εψόσον

μπορεί να παραταθεί με την ίδια
διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Αν
ο υπάλληλος δεν εμανιοτεί να
αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2)
μήνες από τη λήξη της άδειας,
θεωρείται
παραιτήθηκε
ότι
αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
5. 0 χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές
αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας
μόνο

των
στις
περιπτώσεις
παραγράων Ι και 4 του παρόντος
άρθρου.
6. Κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ.
4 του άρθρου αυτού σ υπάλληλος
υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες
κρατήσεις για κύρια και επικουρική
ασψάλιση και στα Ταμεία πρόνοιας, οι

οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το
μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει
οργανικά.”.

Άρθρο 5
Άδεια χωρίς αποδοχές

-

Διευκολύνσεις υπαλλήλων με
οικογενειακές υποχρεώσεις

—

Τροποποίηση παρ. 1, 3, 4 και 8 και
προσθήκη παρ

1Α

άρθρου 53 ν.

3528/2007

1. Η παρ. Ι του άρθρου 53 του
Κατάστασης
Δημοσίων
Κώδικα
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.
(ν.
και
3528/2007, Α’ 26) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2
51 άδεια άνευ
του
άρθρου
αποδοχών χορηγείται αυτοτελώς σε
κάθε ψυσικό, θετό και ανάδοχο
γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη
υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν
πρόκειται για ανατροψή τέκνου
ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών. Για
τους υπαλλήλους που έχουν έως δύο
(2) τέκνα και δικαιούνται την άδεια
του πρώτου εδαψίου η υπηρεσία
που βαρύνεται με την υποχρέωση
μισθοδοσίας
του
υπαλλήλου
υποχρεούται να καταβάλλει στον
γονέα μηνιαίως, για κάθε τέκνο,
με
τον
ελάχιστο
ποσό
ίσο
νομοθετημένο μισθό, για τους δύο
(2) πρώτους μήνες της άδειας. Οι
γονείς διδύμων, τριδύμων ή και

Το άρθρο 53 έχει ως εξής:
“Αρθρο 53 Διευκολύνσεις υπαλλήλων
με οικογενειακές υποχρεώσεις
1.
Η
προβλεπόμενη,
την
από
παράγραψο 2 του άρθρου 51 του
παρόντος, άδεια χορηγείται στον
ψυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα
υποχρεωτικά,
γνώμη
χωρίς
υπηρεσιακού
συμβουλίου,
όταν
πρόκειταιγιαανατροψή παιδιού ηλικίας
έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών
εψόσον
η
υιοθεσία
δεν
έχει
ολοκληρωθείμέχριτην ηλικία των έξι(6)
ετών.
Διάστημα τριών (3) μηνών της
άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις
αποδοχές στην περίπτωση γέννησης
τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.
2. Ο χρόνος εργασίας του υπάλληλου
που Είναι γσνέας μειώνεται κατά δύο (2)
ώρες ημερησίως, εψόσον έχει τέκνα
ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία
(1) ώρα, εψόσον έχειτέκνα ηλικίας από

περισσότερων πολύδυμων τέκνων
δικαιούνται να λάβουν την άδεια του
πρώτου εδαψίου για κάθε παιδί
ξεχωριστά,
τμηματικά
ή και
συνεχόμενα, και δικαιούνται να
λάβουν την παροχή του δεύτερου
εδαψίου για δύο (2) μήνες επιπλέον,
ανεξαρτήτως του αριθμού των
παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Οι
μονογονείς, λόγω θανάτου του
άλλου γονέα ή λόγω ολικής
αψαίρεσης της γονικής μέριμνας ή
μη αναγνώρισης του τέκνου από τον
άλλο
γονέα,
δικαιούνται
τις
διευ κολύνσεις των προηγούμενων
εδαψίων εις διπλούν. Σε περίπτωση
γέννησης τρίτου και περισσότερων
τέκνων, για χρονικό διάστημα Τριών
(3) μηνών η άδεια του πρώτου
εδαψίου χορηγείται με πλήρεις
Η
αποδοχές.
των
άδεια
προηγούμενων εδαψίων χορηγείται
είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά,
αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι
δυνατή η χορήγησή της για διάστημα
μικρότερο του ενός (1) μηνός. Για
κάθε τέκνο, διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών της άδειας του πρώτου
εδαψίου λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας
για κάθε συνέπεια. Η αίτηση για
χορήγηση
των
της
άδειας
προηγούμενων
εδαψίων
υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1)
μήνα πριν από την έναρξη της
άδειας, εκτός εάν συντρέχουν
έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν
αναγκαία την έναρξη της άδειας σε
συντομότερο χρονικό διάστημα. Η
αρμόδια υπηρεσία απαντά στην
αίτηση του υπαλλήλου άμεσα και
πάντως το αργότερο εντός ενός (1)
μηνός από την υποβολή της.».

δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.
Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται
εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για
ανατροψή παιδιού, εψόσον δεν κάνει
χρήση του μειωμένου ωραρίου που

προβλέπεται στο προηγούμενο εδάψιο.
Υπάλληλος που υιοθετεί ή αναδέχεται
τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών,
δικαιούται, κατ’ εξαίρεση, τη χορήγηση
του συνόλου της άδειας των εννέα (9)
μηνών που προβλέπεται στην παρούσα,
εψόσσν, μετά από την άδεια της
παραγράψου 9 και μέχρι το τέκνο να
συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων
(4) ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η
συνεχόμενη
άδεια
έναντι
της
διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου.
Εάν μέχρι τη συμπλήρωση των
τεσσάρων (4) ετών απομένει διάστημα
μικρότερο των εννέα (9) μηνών,
χορηγείται άδεια για το διάστημα που
υπολείπεται. Για τον γονέα που είναι
άγαμος ή χήρσς ή διαζευγμένος ή έχει
αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία (1)
ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου
εδαψίου ή η άδεια του δεύτερου
εδαψίου προσαυξάνονται κατά έξι (6)
μήνες ή έναν (1) μήνα, αντίστοιχα. Ο
χρόνος εργασίας γονέα υπαλλήλου
μειώνεται κατά μία (1) ώρα ημερησίως
για δύο (2) επιπλέον χρόνια, μετά από
την
απόκτηση
τέταρτου
τέκνου,
ανεξαρτήτως της άδειας
ή της
διευκόλυνσης
που
έχει
επιλεγεί
προηγουμένως. Το ίδιο δικαίωμα
θεμελιώνεται και μετά από την
απόκτηση κάθε τέκνου μετά το τέταρτο.
Υπάλληλος που αποκτά δίδυμα, τρίδυ μα
ή και περισσότερα τέκνα δικαιούται
επιπλέον άδεια ανατροψής έξι (6)
μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο
πέραντου ενός.

2.

Στο

άρθρο

Κατάστασης
Διοικητικών

53 του Κώδικα
Δημοσίων Πολιτικών
Υπαλλήλων
και

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007),
προστίθεται παρ. Ιλ ως εξής:
«Ιλ. Η διευκόλυνοη της παρ. Ιλ του
άρθρου 51 χορηγείται αυτοτελώς οε
κάθε ψυσικό, θετό και ανάδοχο
γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη
υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν
πρόκειται για ανατροψή τέκνου
ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών».
3. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του
άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007) τροποποιείται με την
προσθήκη επιψύλαξης και η παρ. 3
διαμορψώνεται ως εξής:
Με την επιψύλαξη
«3.
της
πρόβλεψης
περί
αυτοτελούς
άσκησης των διευκολύνσεων του
παρόντος, αν και οι δύο γονείς είναι
υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση
που κατατίθεται στις υπηρεσίες
τους, καθορίζεται ποιος από τους
κάνει
δύο
Θα
των
χρήση
διευκολύνσεων του παρόντος, εκτός
αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν
χρονικά διαστήματα που ο καθένας
Θα κάνει χρήση, μέσα στα οριζόμενα
κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του
τέκνου. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου

ή

σύζυγος της υπαλλήλου
εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα,
εψόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή
σ

μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή
η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να
κάνει χρήση των διευκολύνσεων της
παρ. 2 κατά το μέρος που η σύζυγος
αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει
χρήση των δικών της ή των δικών του
δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που

3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι,
με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται
στις υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος
από τους δύο Θα κάνει χρήση των
διευκολύνσεων του παρόντος, εκτός αν
μετη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά
διαστήματα που ο καθένας Θα κάνει
χρήση,

μέσα

στα

οριζόμενα

κατά

περίπτωση ηλικιακά όρια του τέκνου.
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή σ
σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον
ιδιωτικό τομέα, εψόσον δικαιούται
όμοιων
ολικώς
ή
μερικώς
διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος
υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση
των διευκολύνσεων της παραγράψου 2
κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο
σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των
δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων

ή

κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται
των διευκολύνσεων της τιαραγράψου 2.
4. Οταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια
της παρ. Ι του παρόντος, ο άλλος δεν
έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των
διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου
αυτού γιατο ίδιο διάστημα.
5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου,
χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο
των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και
τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας
που ασκείτην επιμέλεια.
6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να
διευκολύνουν τους υπαλλήλους που
έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν
μαθήματα
πρωτοβάθμιας
ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να
επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών
τους, με σκοπό την παρακολούθηση της
σχολικής τους επίδοσης.
7.
Με
αιτόψαση του
Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

υπολείπονται

αυτά

των

Αποκέντρωσης

ρυθμίζονται

διευκολύνσεωντηςπαρ. 2.»

λεπτομέρειες

4. Η παρ. 4 του άρθρου 53 του

διατάξεων

της

Κώδικα

παραγράψου

και

Κατάστασης

Δημοσίων

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και

Υπαλλήλων

οι

εφαρμογής

των

προηγούμενης
καθορίζεται

το

ανώτατο όριο ημερών απουσίας.

(ν.

8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα

3528/2007) τροποποιείται με την

δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως

προσθήκη

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε

Ν.Π.Δ.Δ.

αναφοράς

διευκόλυνση της παρ.

1Α

στη

και η παρ. 4

ημερολογιακό

έτος

σε

περίπτωση

διαμορψώνεται ως εξής:

ασθένειας των τέκνων τους. Για τους

«4. ‘Οταν ο ένας γονέας λάβει την

υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως

άδεια της παρ. Ι

ή

τη διευκόλυνση

άνω

άδεια

ανέρχεται

σε

επτά

(7)

της παρ. Ιλ του παρόντος, ο άλλος

εργάσιμες

δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση

ημερολογιακό

των διευκολύνσεων της παρ. 2 του

υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Για τους

άρθρου αυτού γιατο ίδιο διάστημα».
5. Στοτέλοςτηςπαρ. 8του άρθρου 53

ημέρες
έτος

για
και

κάθε

για

τους

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

υπαλλήλους που Είναι μονογονείς, η ως
άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8)
εργάσιμες
ημέρες
για
κάθε

και

ημερολογιακό έτος.

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Υπαλλήλων

Ν.Π.Δ.Δ.

(ν.

3528/2007) προστίθεται νέο εδά4ιο

9. Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο,

και η παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα

καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται

τέκνα

δικαιούνται

άδεια

με

ανάδοχοι

γονείς,

σύμψωνα

με

τις

διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν.

αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες

4538/2018

ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

διευκολύνσεων της παραγράψου 2 του

σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων

παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια

τους. Για τους υπαλλήλους που είναι
τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται

τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές
εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την

σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για

περαίωση

(Α·

της

85)

πέραν

των

διαδικασίας

της

κάθε ημερολογιακό έτος καιγιατους

υιοθεσίας

ή

υπαλλήλους που είναιπολύτεκνοισε

εψόσον

το

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Για τους

αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι

υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η

(6) ετών. ‘Ενας μήνας από την άδεια αυτή

ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8)

μπορεί

εργάσιμες

υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας

ημέρες

για

κάθε

να

της αναδοχής αντίστοιχα,
υιοθετημένο

καλύπτει

ή

απουσία

το

του

ή

ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση

της αναδοχής διάστημα. Στους γονείς

που

και

υπάλληλοι,

οι

γονείς

είναι

που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία

δικαίωμα

είναι

της παρένθετης μητρότητας, κατά το

δύο
το

αυτοτελές για κάθε γονέα».

άρθρο

1464

Α.Κ.,

πέραν

των

διευκολύνσεων της ιταραγράψου 2 του
παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια

τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές
αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου.”.
Άρθρο 7
Δικαίωμα ειδικής άδειας

—

Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου 57
ν. 3584/2007

Στην παρ. Ι του άρθρου 57 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών

Υπαλλήλων

(ν.

3584/2θ07, Α’ 143), τροποποιείται το
τρίτο εδάψιο, προκειμένου να
αυξηθεί ο αριθμός ημερών της
άδειας
πατέρα
απουσίας του
υπαλλήλου λόγω γέννησης τέκνου,
προστίθενται τρία νέα εδάψια και η
παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα
άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε
(5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση
γάμου και τριών (3) εργασίμων
ημερών σε περίπτωση θανάτου
συζύγου τους ή και συγγενούς έως
και β βαθμού. Επίσης, δικαιούνται
κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης
ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας
μίας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά
περίπτωση, για την άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος ή για τη
συμμετοχή
σε
δίκη
ενώπιον
οποιουδήποτε δικαστηρίου. Στον
πατέρα
υπάλληλο
χορηγείται
υποχρεωτικά άδεια δεκατεσσάρων
εργάσιμων
(14)
ημερών,
με
αποδοχές, η οποία πρέπει να
λαμβάνεται κατά τη γέννηση του
τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται να
χορηγείται: είτε α) δύο (2) ημέρες
πριν
από
την
αναμενόμενη
ημερομηνία τοκετού, οπότε οι
υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται,
συνολικά ή τμηματικά, εντός τριάντα

Η παρ. 1 του άρθρου 57 έχει ως εξής:
«Αρθρο 57 Δικαίωμα ειδικής άδειας Ι.
Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας
απουσίας με Αποδοχές πέντε (5)
εργασίμων ημερών σε περίπτωση
γάμου και Τρ ιών (3) εργασίμων ημερών
σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή
συγγενούς τους έως και β’ βαθμού.
Επίσης
δικαιούνται,
κατόπιν
τεκμηριωμένης αιτήσεως ειδική άδεια
με Αποδοχές διάρκειας μίας (1) έως
τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για
την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον
δικαστηρίου.
οποιουδήποτε
Στην
περίπτωση συμμετοχής υπαλλήλου σε
δίκη
ενώπιον
οποιουδήποτε
δικαστηρίου,
ο
υπάλληλος
υποχρεούται, μετά την επιστροψή του
στην υπηρεσία από την ως άνω άδεια
που έλαβε, να προσκομίσει βεβαίωση
συμμετοχής στη δίκη από την αρμόδια
γραμματεία του δικαστηρίου.
Στον
πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο
(2) ημερών σε περίπτωση γέννησης
τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και
στην περίπτωση υισθεσ[ας, εψόσον το
υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος
της ηλικίας του.)>.

(30) ημερών από την ημερομηνία
β)
γέννησης
είτε
μετά
την
ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή
τμηματικά,

εντός

τριάντα

(30)

ημερών
ημερομηνία
από την
γέννησης,
Για
την
εύρυθμη
λειτουργία

της

υπηρεσίας,

ο

υπάλληλος γνωστοποιεί αρμοδίως
την

πιθανολογούμενη
ημέρα
τοκετού, προκειμένου η υπηρεσία να
λάβει εγκαίρως γνώση. Σε περίπτωση
υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου,
ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια
των

προηγούμενων

εδαψίων

χορηγείται από την ένταξη
παιδιού στην οικογένεια)>.

του

Άρθρο 8
Δικαίωμα μείωσης ωρών εργασίας
—

Τροποποίηση άρθρου 58

Το άρθρο 58 έχει ως εξής:

ν. 3584/2007 (Α’ 143)

‘Αρθρο 58 Αδειες χωρίς Αποδοχές
Στο

άρθρο

58

του

Κώδικα

Κατάστασης
Δημοτικών
και
Κοινοτικών
Υπαλλήλων
(ν.
3 584/2007, Α 143) προστίθεται παρ.
Ιλ ως εξής:
«Ιλ. Οι υπάλληλοι μπορούν με τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις της

η χορήγηση στον
υπάλληλο, μαπό αίτηση του, άδειας
χωρίς Αποδοχές, εψόσον σι ανάγκες της
υπηρεσίας το επιτρέπουν, Η άδεια αυτή
δεν μπορείνα υπερβείτον έναν (1) μήνα
εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η

παρ. 2 να ζητήσουν με αίτησή τους τη
μείωση των ωρών εργασίας τους

άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον
ψυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν
πρόκειταιγια νοσηλεία ανήλικου τέκνου

μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%),
με ανάλογη μείωση των αποδοχών

1.

Επιτρέπεται

λόγω ασθένειας

ή

ατυχήματος που

τους, για χρονική διάρκεια μέχρι
πέντε (5) έτη. Με την αίτηση του ο
υπάλληλος
προσδιορίζει
εάν
επιθυμεί τη μείωση της ημερήσιας

καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία
του.
2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η

απασχόλησης ή των εργάσιμων
ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ως
χρόνος πραγματικής και συντάξιμης
δημόσιας υπηρεσίας για κάθε
νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο

συνολικής διάρκειας έως (<πέντε (5)

χορήγηση

άδειας

χωρίς

Αποδοχές,

ετών», ύστερα από αίτηση τους και
γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου,
για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.
3. Υπάλληλος του οποίου σύζυγος
υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική

χρόνος
ο
απασχόλησης».

πραγματικής

υπηρεσία

του

Δημοσίου,

νομικού

προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου
ψορέα του δημόσιου τομέα ή σε
υπηρεσία ή ψορέα της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον
οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται
να λάβει άδεια χωρίς Αποδοχές μέχρι έξι
(6)

έτη

συνεχώς

ή

και τμηματικά,

εψόσον έχει συμπληρώσει διετή
πραγματική
4. Στον
υπηρεσία.
υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην
Ευρωπαϊκή Ενωση ή σε διεθνή
οργανισμό, στον οποίο μετέχει η
Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του
υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς
Αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία
μπορεί να παραταθεί με την ίδια
διαδικασία για μία ακόμη πενταετία. Αν
ο υπάλληλος δεν εμψανισθεί να
αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2)
μήνες από τη λήξη της άδειας,
Θεωρείται
ότι
παραιτήθηκε
αυτοδικαίως από την υπηρεσία. 5. 0
χρόνος της άδειας χωρίς Αποδοχές
αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας
μόνο
στις
των
περιπτώσεις
παραγράψων Ι και 4 του παρόντος.
6. Κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ.
4 του άρθρου αυτού ο υπάλληλος
υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες
κρατήσεις για κύρια και επικουρική
ασψάλιση και στα ταμεία πρόνοιας, οι
οποίες αντιστοιχούν στο μισθό της
υπηρεσίας
στην
ανήκει
οποία
οργανικά.”.
Άρθρο 9
Άδεια χωρίς αποδοχές

Το άρΘρο 60 έχει ως εξής:

-

Διευκολύνσεις υπαλλήλων με

οικογενειακές υποχρεώσεις
Τροποποίηση παρ. 1, 3, 4, 8 και
Προσθήκη παρ. 1 άρθρου 60 ν.
3584/2007 (Α’ 143)
—

Αρθρο 60 Διευκολύνσεις υπαλλήλων με
οικογενειακές υποχρεώσεις

1.

3584/2007, Α’ 143), αντικαθίσταται

Η
προβλεπόμενη,
από
την
παράγραψο 2 του άρθρου 51 του
παρόντος, άδεια χορηγείται στον
ψυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα
υποχρεωτικά,
γνώμη
χωρίς

ως εξής:

υπηρεσιακού

1. Η παρ. Ι του άρθρου 60 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών

Υπαλλήλων.

(ν.

«1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2
58 άδεια άνευ
άρθρου
αποδοχών χορηγείται αυτοτελώς σε

του

κάθε ψυσικό, θετό

και ανάδοχο

γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη
υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν
πρόκειται για ανατροψή τέκνου
ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών. Για
τους υπαλλήλους που έχουν έως δύο
(2) τέκνα και δικαιούνται την άδεια
του

Ι

προηγούμενου εδαψίου η
υπηρεσία που βαρύνεται με την
υποχρέωση
μισθοδοσίας
του
υποχρεούται
να
υπαλλήλου,
καταβάλλει στον γονέα μηνιαίως, για
κάθε τέκνο, ποσό [σο μετον ελάχιστο
νομοθετημένο μισθό για τους δύο (2)
πρώτους μήνες της άδειας. Η άδεια
χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε
τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση
δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για
διάστημα μικρότερο του ενός (1)
μηνός. Για κάθε τέκνο, διάστημα

τεσσάρων (4) μηνών της άδειας του
πρώτου εδαψίου λογίζεται ως
χρόνος
πραγματικής
δημόσιας

όταν
συμβουλίου,
πρόκειται για ανατροψή παιδιού ηλικίας
έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών
εψόσον

η
υιοθεσία
δεν
έχει
ολοκληρωθεί μέχριτην ηλικία των έξι (6)
ετών.
Διάστημα τριών (3) μηνών της
άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις
αποδοχές στην περίπτωση γέννησης
τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.
2. Ο χρόνος εργασίας του υπαλλήλου
που είναιγονέας μειώνεται κατά δύο (2)
ώρες ημερησίως, εψόσον έχει τέκνα
ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία
(1) ώρα, εψόσον έχει τέκνα ηλικίας από
δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.
Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται
εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για
ανατροψή παιδιού, εψόσον δεν Κάνει
χρήση του μειωμένου ωραρίου που
προβλέπεται στο προηγούμενο εδάψιο.
Υπάλληλος που υιοθετεί ή αναδέχεται
τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών,
δικαιούται κατ εξαίρεση τη χορήγηση
του συνόλου της άδειας των εννέα (9)
μηνών που προβλέπεται στην παρούσα,
εψόσον, μετά από την άδεια της

υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Σε
περίπτωση πολύδυμης κύησης οι
διευκολύνσεις των προηγούμενων

παραγράψου 9 και μέχρι το τέκνο να
συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων
(4) ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η
συνεχόμενη
έναντι
της
άδεια

εδαψίων χορηγούνται αυτοτελώς για
κάθε τέκνο. Οι μονογονείς, λόγω
θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω

διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου.
Εάν μέχρι τη συμπλήρωση των
τεσσάρων (4) ετών απομένει διάστημα

ολικής αψαίρεσης της γονικής
μέριμνας ή μη αναγνώρισης του
τέκνου από τον άλλο γονέα
δικαιούνται τις διευκολύνσεις των
προηγούμενων εδαψίων εις διπλούν.

μικρότερο

των

εννέα (9) μηνών,
χορηγείται άδεια για το διάστημα που
υπολείπεται. Για τον γονέα που είναι
άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει
αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία (1)

Σε περίτττωση γέννησης τρίτου και
διάστημα Τριών (3) μηνών η άδεια

ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου
εδαψίου ή η άδεια του δεύτερου
εδαψίου προσαυξάνονται κατά έξι (6)

του πρώτου εδαψίου χορηγείται με

μήνες

πλήρεις αποδοχές. Η αίτηση για
χορήγηση
της
άδειας
των

χρόνος εργασίας γονέα υπαλλήλου
μειώνεται κατά μία (1) ώρα ημερησίως
για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από την

περισσότερων τέκνων, για χρονικό

προηγούμενων

εδαψίων

υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1)
μήνα πριν από την έναρξη της
άδειας, εκτός εάν συντρέχουν
έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν
αναγκαία την έναρξη της άδειας σε
συντομότερο χρονικό διάστημα. Η
αρμόδια υπηρεσία απαντά στην
αίτηση του υπαλλήλου άμεσα και
πάντως το αργότερο εντός ενός (1)
μηνός από την υποβολή της.».
2. Στο άρθρο 60 του Κώδικα
Κατάστασης
Δημοτικών
και
Υπαλλήλων.
Κοινοτικών
(ν.
3584/2007), προστίθεται παρ. ΙΑ ως
εξής:
«Ιλ. Η διευκόλυνση της παρ. Ιλ του
άρθρου 51 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

ή

έναν (1) μήνα, αντίστοιχα.

απόκτηση

τέταρτου

Ο

τέκνου,

ανεξαρτήτως της άδειας
ή της
διευκόλυνσης
που
επιλεγεί
έχει
προηγουμένως. Το ίδιο δικαίωμα
Θεμελιώνεται και μετά από την
απόκτηση κάθε τέκνου μετά το τέταρτο.
Υπάλληλος που αποκτά δίδυμα, τρίδυμα
ή και περισσότερα τέκνα δικαιούται
επιπλέον άδεια ανατροψής έξι (6)
μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο
πέραντου ενός.».
3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι,
με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται
στις υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος
από τους δύο Θα κάνει χρήση των
διευκολύνσεων του παρόντος, εκτός αν
με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά
διαστήματα που ο καθένας Θα κάνει

(ν. 3528/2007) χορηγείται αυτοτελώς
σε κάθε ψυσικό, θετό και ανάδοχο
γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη

χρήση, μέσα στα οριζόμενα κατά
περίπτωση ηλικιακά όρια του τέκνου.
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή σ
σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον

υπηρεσιακού

ιδιωτικό

συμβουλίου, όταν
πρόκειται για ανατροψή τέκνου
ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών».
3. Το πρώτο εδάψιο της παρ. 3 του
άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης

τομέα, εψόσον δικαιούται
όμοιες,
ολικώς
μερικώς,
ή
διευκολύνσεις, ο σύζυγος ή η σύζυγος
υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση
ΤΟΛ’ διευκολύνσεων της παραγράψου

Δημοτικών

και

Κοινοτικών

Υπαλλήλων

(ν.

3584/2007)

2, κατάτο μέρσςπου η σύζυγος αυτού ή
ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των
δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων

τροποποιείται με
και
επιψύλαξης

την

προσθήκη

η
παρ.
3
διαμορψώνεται ως εξής:
«3.
Με
την
επιψύλαξη
της
πρόβλεψης
περί
αυτοτελούς
άσκησης των διευκολύνσεων του
παρόντος άρθρου, αν και οι δύο

ή

κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται
των διευκολύνσεων της παραγράψου 2.
4. ‘Οταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια
της παρ. 1 του παρόντος, ο άλλος δεν
έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των

γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή

διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου

τους δήλωση που κατατίθεται στις

αυτού γιατο ίδιο διάστημα.

υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος

5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου,

από τους δύο Θα κάνει χρήση των

χηρείας

διευκολύνσεων του παρόντος, εκτός

των γονέων του, την άδειατης παρ. Ι και

αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν

τις

χρονικά διαστήματα που ο καθένας

παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας

Θα κάνει χρήση, μέσα στα οριζόμενα

που ασκείτην επιμέλεια.

κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του

6.

τέκνου. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου

διευκολύνουν τους υπαλλήλους που

ή

έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν

ο

σύζυγος

εργάζεται

της

στον

υπαλλήλου

ιδιωτικό

τομέα,

ή

γέννησης τέκνου χωρίς γάμο

διευκολύνσεις

Οι

της

υπηρεσίες

μαθήματα

παρ.

2

του

υποχρεούνται

πρωτοβάθμιας

να

ή

ή
ή

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να

η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να

τους, με σκοπό την παρακολούθηση της

κάνει χρήση των διευκολύνσεων της

σχολικής τους επίδοσης.

παρ. 2, κατά το μέρος που η σύζυγος

7.

εψόσον δικαιούται όμοιες, ολικώς
μερικώς, διευκολύνσεις, ο σύζυγος

αυτού

ή

ο σύζυγος αυτής δεν κάνει

ή των δικών του

χρήση των δικών της
δικαιωμάτων
αυτά

ή

κατά το μέρος που

υπολείπονται

των

επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών

Με

απόψαση

Υπουργού

του

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης

ρυθμίζονται

λεπτομέρειες

εψαρμογής

οι
των

διατάξεων

της

διευκολύνσεων της παρ. 2.»

παραγράψου

και

4. Η παρ. 4 του άρθρου 60 του

ανώτατο όριο ημερών απουσίας.

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και

προηγούμενης
καθορίζεται

το

(ν.

8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα
δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως

3584/2007) τροποποιείται με την

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε

στη
αναψοράς
διευκόλυνσητηςπαρ. Ιλτου άρθρου

ημερολογιακό

ασθένειας των τέκνων τους. Για τους

60 και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως

υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως

εξής:

άνω

«4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την

εργάσιμες

Κοινοτικών

Υπαλλήλων

προσθήκη

άδεια της παρ. Ι

ή

τη διευκόλυνση

άδεια

έτος

ανέρχεται

σε

περίπτωση

σε

ημέρες

ημερολογιακό

έτος

επτά

για
και

(7)
κάθε

για

τους

της παρ. Ιλ του άρθρου 60, ο άλλος

υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε

δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση

δέκα (ΙΟ) εργάσιμες ημέρες.

των διευκολύνσεων της παρ. 2 του

υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως

άρθρου αυτού γιατο ίδιο διάστημα».

άνω

5. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 60

εργάσιμες

του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών

ημερολογιακό έτος.

και

Κοινοτικών

Υπαλλήλων

άδεια

ανέρχεται σε
ημέρες

Για τους
οκτώ

για

(8)
κάθε

(ν.

9. Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο,

3 584/2007), προστίθεται νέο εδάψιο
και η παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής:

καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται
ανάδοχοι γονείς, σύμψωνα με τις

«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα

διατάξεις των άρθρων Ιθ και ΙΙ του ν.

τέκνα

4538/2018

δικαιούνται

άδεια

με

(Α’

85)

πέραν

των

αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες

διευκολύνσεων της παραγράψου 2 του

ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

παρόντος άρθρου,

σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων

τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές

τους. Για τους υπαλλήλους που είναι

εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την

τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται

περαίωση

σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για

υιοθεσίας

ή

κάθε ημερολογιακό έτος καιγιατους

εψόσον

το

υπαλλήλους που Είναι πολύτεκνοι σε

αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Για τους

(6) ετών.’Ενας μήνας από την άδεια αυτή

υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η

μπορεί

ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8)

υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας

εργάσιμες

κάθε

της αναδοχής διάστημα. Στους γονείς

ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση

που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία

που

ημέρες

και

οι

υπάλληλοι,

για

διαδικασίας

της

της αναδοχής αντίστοιχα,

να

ή

υιοθετημένο

καλύπτει

απουσία

το

του

ή

γονείς

είναι

της παρένθετης μητρότητας, κατά το

δικαίωμα

Είναι

άρθρο

δύο
το

της

χορηγείται άδεια

αυτοτελές για κάθε γονέα».

1464

Α.Κ.,

πέραν

των

διευκολύνσεων της παραγράψου 2 του
παρόντος άρθρου,

χορηγείται άδεια

τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές
αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου.”

Άρθρο 10

Άρθρο 90

Καταβολή αποδοχών
αποσπασμένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας

-

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 90 ν.

της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

4389/2016

«1. Στην Κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής
Γραμματείας

Διαχείρισης

Ιδιωτικού

1. Το τελευταίο εδάψιο της παρ. 3

Χρέους συνιστώνται εκατόν δεκαπέντε

του άρθρου 90 του ν. 4389/2016 (Α’

(115) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως

94)

την

εξής:

των

α. Δύο (2) Θέσεις ειδικού επιστημονικού

τροποποιείται

κάλυψη

των

αποσπασμένων

ως

προς

αποδοχών
και

η

3

παρ.

προσωπικού ειδικότητας νομικών.

διαμορψώνεται ως εξής:

β. Πενήντα οκτώ (58) θέσεις κατηγορίας

«3. Με απόψαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ

ύστερα από προκήρυξη της Ειδικής

των οποίων:

Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού

αα.

Χρέους, η οποία θα περιλαμβάνει

κλάδου ΠΕ διοικητικού

την περιγραψή του αντικειμένου των

ββ. τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ

προς κάλυψη Θέσεων, οι οργανικές

μηχανικών,

Θέσεις

γγ. τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ

αναψέρονται

που

παράγραψο
μετατάξεις,

Ι

στην

καλύπτονται
μεταψορές

με
και

αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων

ή

πενήντα

πληροψορικής.

δύο

(52)
-

θέσεις του

οικονομικού,

υπαλλήλων
αορίοτου

ιδιωτικού
χρόνου

του

δικαίου

γ. Τριάντα δύο (32) θέσεις κατηγορίας

δημοσίου

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των

τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο

οποίων:

άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α 101),

αα. τριάντα (30) θέσεις του κλάδου ΤΕ

κατά

διοικητικού

παρέκκλιση

διατάξεων,

χωρίς

των

κειμένων

να

απαιτείται

λογιοτικού,

ββ. δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ

απόψαση ή σύμφωνη γνώμη των

πληροφορικής.

αρμόδιων

δ.

Συμβουλίων,

Υπηρεσιακών
με

την

ίδια

σχέση

Δώδεκα

(12)

Θέσεις

κατηγορίας

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), εκ

εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό

των οποίων:

καθεστώς, κατά τις διατάξεις του ν.

αα. εννέα (9) θέσεις του κλάδου ΔΕ

4354/2015. Ο χρόνος υπηρεσίας των

διοικητικών γραμματέων,

αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος

ββ.

υπηρεσίας ατην οργανική τους Θέση

μία

(1)

Θέση

κλάδου

του

ΔΕ

πληροφορικής,

και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον

γγ δύο (2) θέσεις του

φορέα υποδοχής.»

οδηγών.
ε.

Δύο

(2)

κλάδου ΔΕ

θέσεις

Υποχρεωτικής

κατηγορίας

Εκπαίδευσης

(ΥΕ)

επιμελητών.
στ.

Οκτώ

(8)

θέσεις

συνεργατών

με

σχέση

νομικών
έμμισθης

εντολής.
ζ. Μία (1) θέση γενικού διευθυντή».
2. Τα απαιτούμενα προσόντα για την
κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι τα
οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
3. Με απόψαση του ΚΥ,Σ.Δ.Ι.Χ. και
ύστερα από προκήρυξη της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, η οποία θα περιλαμβάνει την
περιγραφή του αντικειμένου των προς
κάλυψη θέσεων, οι οργανικές Θέσεις
που αναψέρονται στην παράγραψο Ι
καλύπτονται με μετατάξε ις, μεταψορές
και αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων

ή

υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του

δημοσίου τομέα,

όπως

αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν.
1892/1990 (Α’ 101), κατά παρέκκλιση
των

κειμένων

διατάξεων,

απαιτείται απόψαση
των

αρμόδιων

ή

χωρίς να

σύμφωνη γνώμη
Υπηρεσιακών

Συμβουλίων, μετην ίδια σχέση εργασίας

και με Το ίδιο μισθολογικό καθεστώς,
κατά Τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο
χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων
λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην
οργανική τους Θέση και οι αποδοχές
τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις
οποίες αποσπώνται.
4. Οι Θέσεις των νομικών συνεργατών
καλύπτονται με πρόσληψη δικηγόρων
στο Εψετε ίο τουλάχιστον, κατόχων
μεταπτυχιακού

ή

διδακτορικού

διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμο της
αλλοδαπής και άριστη γνώση αγγλικής
γλώσσας. Οι προολήψεις των νομικών
συνεργατών γίνονται σύμψωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων
(ν. 4194/2013, Α’ 208). Οι αποδοχές
τους καθορίζονται σύμψωνα με το ν.
4354/2015.
Από τη σειρά αξιολόγησης των νομικών
συνεργατών που Θα προκύψει κατόπιν
της ατομικής συνέντευξης σύμψωνα με
τη διαδικασία της περίπτωσης ζ’ της
παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων) δύνανται όπως
διοριστούν
επιλαχόντες
νομικοί
συνεργάτες, μετά την τυχόν μη αποδοχή
διορισμού υποψηψίων που έχουν
καταλάβει τις, ισάριθμες με τους
διορισθέντες,
θέσεις
στη
σειρά
αξιολόγησης.».
5. Στο Γραψείο Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων συνιστάται μία (1)
θέση
δημοσιογράψου,
με
σχέση
Εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στην οποία
προσλαμβάνεται από τον Γραμματέα
δημοσιογράψος
αναγνωρισμένης

είτε
στην

μέλος
Ελλάδα

επαγγελματικής
δημοσιογραψικής
οργάνωσης είτε με διετή τουλάχιστον
προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή
οικονομική εψημερίδα ή σε περιοδικό
ευρείας κυκλοψορίας ή στη ραδιοψωνία

ή

στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται

από την καταβολή των εισψορών στον
οικείο

ασψαλιστικό

με

Φορέα

την

ιδιότητα του δημοσιογράψου, ο οποίος
μπορεί να ορίζεται προϊστάμενος του
Γραψείου αυτού. Στη σύμβαση τίθεται
υποχρεωτικά ο όρος ότι αυτή λύεται
αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και
ο

προσληψθείς

με

απολύεται

την

αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του
Ειδικού

Τομε-

Γραμματέα

ακού

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που τον
προσέλαβε. Στη Θέση αυτή μπορεί, με
κοινή

απόψαση

Υπουργών

των

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και

Εσωτερικών

Ανασυγκρότησης,

και

Διοικητικής

να

αποσπάται

δημοσιογράΦος
Γραμματείας

Γενικής

της

και

Ενημέρωσης

Επικοινωνίας.
6. Τα Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
και

μισθολογίου

του

προσωπικού,

ρυθμίζονται από τις ισχύουσες κάθε
Φορά διατάξεις, ανάλογα με τη σχέση
εργασίας των υπαλλήλων.
7.

Το

προσωπικό

Γραμματείας

Ειδικής

της

Διαχείρισης

Ιδιωτικού

Χρέους υπάγεται στο Υπηρεσιακό και
Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
καθώς και στο Συμβούλιο

Επιλογής

Προϊσταμένων του ίδιου Υπουργείου
(π.δ. 116/2014).
8. Με απόψαση του Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα

Διαχείρισης

Ιδιωτικού

Χρέους κατανέμονται οι θέσεις και το
προσωπικό

που

αναψέρονται

στην

παράγραφο 1 στις οργανικές μονάδες
της

Κεντρικής

Υπηρεσίας

της

Γραμματείας. Η σύνθεση σε προσωπικό
των οργανικών μονάδων της Κεντρικής
Υπηρεσίας

μπορεί να

μεταβάλλεται

οποτεδήποτε με απόψαση του Ειδικού

Τομεακού

Γραμματέα

Διαχείρισης

Ιδιωτικού Χρέους. Από τις Θέσεις της
παραγράψου 1 ο Γραμματέας μπορεί να
τοποΘετεί

μέχρι

τρεις

κατηγορίας
Εκπαίδευσης

(ΔΕ),

ειδικότητας
Γραμματέων,
Τομεακού

θέσεις

(3)

Δευτεροβάθμιας
του

ΔΕ

στο

ή

κλάδου

Διοικητικών
Ειδικού

Γραψείο

Γραμματέα

για

τη

γραμματειακή του υποστήριξη.
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης

Καταργούμενες διατάξεις

που προόλέπουν κατάργηση
Η
Άρθρο Ι
Προσοντολόγιο

—

Από τη Θέση σε ισχύ
της
παρ.
διατάγματος
καταργούνται:
α) το π.δ. 37α/1987 (Α’ 11),
β) το π.δ. 22/1990 (Α’ 7),
γ) Το π.δ. 50/2001 (Α’ 39),

άρθρου

21

του

ν.

2738/1999 έχει ως εξής:
«6. Με προεδρικά διατάγματα, που
εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού

του

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Ι

Αποκέντρωση ς, ορίζονται κατά κλάδους

δ) η παρ. ό του άρθρου 21 του ν.
2738/1999 (Α’ 180).

ό του

Κλαδολόγιο

τιροσωτιικού των ψορέων του
Δη μοσίου
4.

παρ.

και ειδικότητες τα προσόντα διορισμού
μόνιμου

ή

με σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού,
σε
ΰέσεις
υπηρεσιών
δημοσίων
ν.π.δ.δ., συμπεριλαμόανομένω ν και των
οτα. α’ και όαάμίδας και των λοιπών
φορέων του άρρου 14 παρ. Ι του ν.
2190/1994 και της παρ. 3 του άράρου Ι
του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν κάάε
φορά. Με τα διατάγματα αυτά μπορεί
να

καάορίζονται

το

δίπλωμα

επαγγελματικής κατάρτισης των Ι. Ε. Κ.
ως προσόν διορισμού σε ϋέσεις κλάδων

ή

ειδικοτήτων

Δευτερο6άιμιας

κατηγορίας

Εκπαίδευσης

(ΔΕ),

καώς και πρόσιετα προσόντα, όπως
η

γνώση

επίπεδο

άριστο

αρίστου,

σε

ιδίως

ξένης

ή

γλώσσας σε

κατώτερο

του

ορισμένους κλάδους

ή

ειδικότητες και η γνώση ηλεκτρονικού
υπολογιστή για όλους
μόνο

κλάδους

ή

ή

ορισμένους

ειδικότητες

των

κατηγοριών

Πανεπιστημιακής

Εκπαίδευσης

(ΠΕ),

Τεχνολογική ς

Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτερο6άιμιας
Εκπαίδευσης

“Πρόσιετα

(ΔΕ).

προσόντα μπορεί επίσης να ορίζονται
για

συγκεκριμένους

ειδικότητες,

με

οργανισμούς

ή

ή

κλάδους

οικείους

τους

κανονισμούς

ή

με την

προκήρυξη πλήρωση ς των ιέσεων. Με
την προκήρυξη πλήρωσης των έσεων
είναι επίσης δυνατόν να περιορίζονται
για δέσεις συγκεκριμένων κλάδων

ή

ειδικοτήτων, οι Τίτλοι σπουδών που
απαιτούνται
διατάγματα

σύμφωνα

ή

οργανισμούς,

με

τα

ή

τους κανονισμούς
σε

ορισμένους

τους
μόνο

τίτλου ς από τους προόλεπόμενους

ή

υα

ορίζονται Τίτλοι σπουδών ως Κύριοι
επικουρικοί”

Με

ή

ανωτέρω

τα

διατάγματα μπορεί να ορίζεται ότι τα
προσόντα πρόσληψης προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε
φορείς της παρ. 3 του άριρου Ι του ν.
252 7/1997 μπορεί να καιορίζονται με
τους οικείους κανονισμούς.
Η

κατάταξη

σε

εργασίας

δέσεις

αορίστου χρόνου ΥΕ και ΔΕ, η οποία
πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με
δικαστικές αποφάσεις του άρι5ρου Ι του
ν. 3068/2002, ολοκληρώνεται και χωρίς
τα

προόλεπόμενα

διατάξεις

για

τη

από
ιέση

τις

οικείες

τυπικά

πρόσετα προσόντα διορισμού.».

και
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Αριθμ. 268 /20/ 2021

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο
πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»
και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
—

Α.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Ορίζονται, με π.δ., ενιαία για όλους ή μερικούς φορείς του δημόσιου
τομέα, οι κατηγορίες. οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα
διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου ή ειδικότητας του μόνιμου ή
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού Τους.
β. Η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των φορέων του δημόσιου Τομέα και
υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών σχετική έκθεση με σκοπό την
τροποποίηση ή μη του ανωτέρω π.δ.
Οι φορείς υποχρεούνται, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, σε
γ.
αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των
Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρμογή
των ψηφιακών οργανογραμμάτων.
2.α. Καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων προσωπικού μόνιμου
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν εγκριθεί
με πράξεις υπουργικού συμβουλίου καθώς και αυτών για τις οποίες έχει
δημοσιευθεί σχετική προκήρυξη από το Α.Σ.Ε.Π, έως τη δημοσίευση των
προτεινομένων διατάξεων εφαρμοζομένων, κατά περίπτωση, διατάξεων που
αφορούν σε διορισμούς ή προσλήψεις προστατευομένων προσώπων σε
δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. και ν.π.ι.δ. που προσλαμβάνουν προσωπικό
μέσω Α.Σ.Ε.Π.
β. Εξακολουθούν να ισχύουν πράξεις υπουργικού συμβουλίου της
Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης για
θέσεις προσωπικού μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, που έχουν εκδοθεί προ του έτους 2020, για τις οποίες δεν
έχει δημοσιευθεί προκήρυξη και έχουν αποσταλεί σχετικά αιτήματα στο ΑΣΕΠ
έως τις 31.12.2021.

Ι

3.
Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.ΠΔ.Δ.
(ν.3528/2007) και αντίστοιχα, του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), όσον αφορά σε δικαιώματα και
διευκολύνσεις των υπαλλήλων και προβλέπονται τα εξής:
α. Αυξάνεται σε δεκατέσσερις (14) ο αριθμός των εργάσιμων ημερών
αδείας με αποδοχές (αντί δύο (2) ημερών, όπως ισχύει), που χορηγείται,
υποχρεωτικά, στον πατέρα υπάλληλο και η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά
τη γέννηση του τέκνου ή την ένταξη αυτού στην οικογένεια, στην περίπτωση
υιοΘεσίας ή αναδοχής. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία σχετικά με τη χορήγηση στους
υπαλλήλους,
εξαιρουμένων
των
εκπαιδευτικών
και
πρωτοβάθμιας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. του δικαιώματος να ζητήσουν τη μείωση των
ωρών εργασίας τους μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%). με ανάλογη μείωση
των αποδοχών τους, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη, όταν πρόκειται
για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών.
Ρυθμίζονται εκ νέου Θέματα σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης
γ.
άδειας άνευ αποδοχών σε υπαλλήλους και συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, η εν
λόγω άδεια παρέχεται αυτοτελώς σε κάθε φυσικό, Θετό και ανάδοχο γονέα, για
ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και οκτώ (8) ετών, καταβάλλεται δε ποσό για
κάθε τέκνο ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό για τους δύο (2) πρώτους
μήνες της άδειας, στους γονείς έως δύο (2) τέκνων, και για δύο (2) μήνες
επιπλέον στους γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων
τέκνων, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί.
δ. Οι. μονογονείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο
γονέα, δικαιούνται εις διτιλούν τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις υπαλλήλων
με οικογενειακές υποχρεώσεις.
ε.
Αναγνωρίζεται ως αυτοτελές για κάθε γονέα, όταν και οι δύο γονείς
είναι υπάλληλοι το δικαίωμα άδειας

με αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας των

τέκνων τους.

4.
Ορίζεται ότι, οι αποδοχές των αποσπασμένων στην Ειδική Γραμματεία
Διαχείριση ς Ιδιωτικού Χρέους μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων αυτών
στους οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι αποδοχές τους από τις υπηρεσίες από
τις οποίες έχουν αποσπασθεί μέχρι τη δημοσίευση των προτεινομένων
διατάξεων, βαρύνουν την εν λόγω υπηρεσία, αντί των υπηρεσιών από τις
οποίες αποσπώνται, όπως ισχύει σήμερα.

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται, σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης (ο.τ.α., ν.π.δ.δ. κ.λπ.), δαπάνη από την καταβολή ποσού, για κάθε
τέκνο, ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, για καθορισμένους μήνες
της άδειας άνευ αποδοχών, η οποία δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους

που έχουν τέκνο. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά

γεγονότα (αριθμός τέκνων κ.λπ.).
Αθήνα, 14 Σειιτεμβρίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια
1ΟΕΙΑ ΑΡΝ1ΑΘΟ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 Παρ. 3 του Συντάγματο)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Νέο
πλαίσιο για τιμ’ ευωία των ζώων συντροφιά Πρόγραμμα ‘ΆΡΓΟΣ’ και
λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»
-

Από τις διατάεις της υπόψη τροπολογίας. προκαλείται σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού ιοιπών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης (οτα.. ν.π.δ.δ. κ.λπ.). δαπάνη από την καταβολή ποσού.
για κάθε τέκνο, ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό. για καθορισμένους
μήνες της άδειας άνευ αποδοχών. η οποία δύναται να χορηγείται στους
υπαλλήλους που έχουν τέκνα.
Η δαπάνη αυτή. το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμό τέκνων κ.λπ.). θα αντιμετωπίεται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών ωορέων τη
Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α.. ν.π.δ.δ. κλπ.). κατά περίπτωση.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
--

τ

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
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