ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδη μίας του κορωνοϊσύ ςΟνΙΟ-19 και την
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
Παράταση εποπτείας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού
Στρατού από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4557/2018 (Α 139), ως προς την επαναψορά της
εποπτείας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού
(Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) στο Υπουργείο Οικονομικών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, παρατείνεται
έωςτις 31.12.2022.

Άρθρο 2
Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ των υποψηψίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των
Καταστημάτων Κράτησης

Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) των υποψηψίων του
κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης της προκήρυξης 6Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ 17), που
απασχολούνται προσωρινά στα Καταστήματα Κράτησης, σύμψωνα με τις διατάξεις περί της
πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηψίων σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών,
καθώς και κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4795/2021 (Α’ 62)
παρατείνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, από τη λήξη
τους και μέχριτην ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων στις αντίστοιχες Θέσεις, σύμψωνα με
τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας προκήρυξης και κατ’ ανώτατο όριο τεσσάρων
(4) μηνών, οπότε και λήγουν αυτοδικαίως και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε
αποζημίωσης.

Άρθρο 3
Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού των Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου Ι π.δ. 97/2011
-
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1. Η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
7996/2021, 13524/2021, 28907/2021, 28908/2021, 54404/2021, 88715/2021, 89531/2021,
113541/2021 που εκδόθηκαν στον προϋπολογισμό του ειδικού ψορέα 1047-201-0000000
«Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης)) και 1047-701-0000000 «Δαπάνες Μεταναστευτικών
ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» εντός του έτους 2021, παρατείνεται μέχρι την
31η.1.2023.
2. Στο στοιχείο 1) της υποπαρ. α) της παρ. 2 του άρθρου Ι του π.δ. 97/2011 (Α’ 232)
προστίθενται οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και η παρ. 2
διαμορψώνεται ως εξής:
«2.

Με απόψαση

του

Υπουργού

Οικονομικών, που

εκδίδεται

μετά από

πλήρως

αιτιολογημένη Πρόταση του οικείου Διατάκτη και εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
Δημοσιονομικού Ελέγχου

ή

του Ειδικού Λογιστηρίου, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, να

παρατείνεται η Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού για τις κατωτέρω κατηγορίες Χ.Ε.Π., ως
ακολούθως: α. Μέχρι ένα (1) έτος για Χ.Ε.Π. που αψορούν δαπάνες: 1) προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, προμηθειών του Πυροσβεστικού Σώματος
και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοψυλακής, καθώς και δαπάνες προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών της ΕΥΠ, που έχουν χαρακτηρισθεί με απόψαση του αρμόδιου Υπουργού
—

ή

του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, ως απόρρητες, 1) προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δημοσίων έργων των Ενόπλων Δυνάμεων στο εσωτερικό. β. Μέχρι δύο (2) έτη
για Χ.Ε.Π. που αψορούν: 1) δαπάνες και προμήθειες εξωτερικού, ΙΙ) επιδοτήσεις εν γένει,
προκειμένου για Χ.Ε.Π. που εκδίδονται στο όνομα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.)>.

Άρθρο 4
Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οψειλών προς

τρίτους από τους Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Κατά την πρώτη εψαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), το ποσό
που παρακρατείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενός
δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων (ΚΑΠ).

Άρθρο 5
Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού λόγω ςΟνιο-19
1. Συμβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ
α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του
κορωνοϊού ΟνΙΟ-19, οι οποίες συνήψθησαν σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν.
4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.3.2022 με
απόψαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των
απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού. Εάν δεν υπάρχει στον
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόψαση γίνεται
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρψωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται

υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό

ή

περιψερειακό συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την

παράταση, συνεδρίασή του.
2. Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 αψορά προσωπικό που σι συμβάσεις του είναι
ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλειτον χαρακτήρα
της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ’ αυτών δεν εψαρμόζονται οι περιορισμοίτων
άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), καθώς και σι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου
36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6). Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων,
περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο
χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου & του π.δ.
164/2004.
3. Με απόΦαση του σικείου Δημάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό του παρόντος,
να διατίθεται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου
σε αυτά, λόγω του αυξημένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες.

Άρθρο ό
Νομοτεχνικές διορθώσεις και συμπληρώσεις ν. 4873/2021
1. Το άρθρο 35 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) περί αποσπάσεων και μετατάξεων τακτικών
ΟΤΑ. α βαθμού, που διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κύκλων
κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, εψαρμόζεται και στους ΟΤΑ β’
υπαλλήλων

βαθμού. Η παρούσα εψαρμόζεται και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος
αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμσύ και ΟΤΑ. β’ βαθμού, που
διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος
Κιν ητικότητας.
2. Ο τίτλος του άρθρου 53 του ν. 4873/2021 τροποποιείται με τη διαγραψή της ψράσης «σε
κοινωψελή επιχείρηση του Δήμου» και την προσθήκη της ψράσης «στον Δήμο» και
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 53
Αυτοδίκαιη περιέλευση της διαδημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτικό
Περιψερειακό Θέατρο, Διαδημοτική Κοινωψελής Επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)» στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».

3.

Η

προθεσμία του

πρώτου

εδαψίου

του άρθρου 58 του ν. 4873/2021, περί
επανακαθορισμού της προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του
ν. 4829/2021 (Α’ 166), παρατείνεται μέχριτις 14.1.2022.

Άρθρο 7
Ζητήματα προσωπικού του καταργημένου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Νομού Ζακύνθου (ΣΥ.Δ1.Σ.Α. Ν. Ζακύνθου)

Η διάρκεια μετακίνησης του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου προσωπικού από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου
στον Δήμο Ζακύνθου, η οποία διενεργήθηκε σύμψωνα με το άρθρο 15 του ν. 4257/2014 (Α’
93), παρατείνεται μέχρι καιτις 31.12.2022.

Άρθρο 8
Στελέχωση Κτηματολογικών Γραψείων

ή Υποκαταστημάτων- Τροποποίηση Παρ. 2

και 4

άρθρου 18 ν. 45 12/2018

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), μετά το έβδομο εδάψιο προστίθεται
νέο όγδοο εδάψιο για την άσκηση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου Κτηματολογικού
Γραψείου μετά τη λήξη της θητείας του ως Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραψείου και η
παρ. 2 τροποποιείται ως εξής:
«2. Με την επιψύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 4, οι Θέσεις της παρ. Ι καλύπτονται με
διορισμό, για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τα προσόντα που
απαιτούνται για τον διορισμό στις θέσεις της παρ. Ι είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: α) τίτλος
σπουδών Τμήματος Νομικής, β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής,

γαλλικής ή γερμανικής, κατά τα οριζόμενα στο άρΘρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και γ)
άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραψικού λειτουργήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική
Διεύθυνση ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραψείου του Φορέα και των νομικών
προσώπων που διαδέχθηκε ή προϋπηρεσία σε Θέση υποθηκοψύλακα, για δέκα (10) έτη
συνολικά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού ή
συμβολαιογραψικού λειτουργήματος. Για την προκήρυξη των Θέσεων εκδίδεται απόψαση
του Υπουργού Ψηψιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του Φορέα, η οποία αναρτάται
στο Πρόγραμμα «ΔΙΛΥΓΕΙΑ» και στις ιστοσελίδες του Φορέα, του Υπουργείου Ψηψιακής
Διακυβέρνησης και του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των προϊοταμένων διενεργείται από τριμελή
Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τον Υπουργό Ψηψιακής Διακυβέρνησης και η
οποία αποτελείται από: α) μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, β) ένα στέλεχος του Υπουργείου
Ψηψιακής Διακυβέρνησης και γ) τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Οι επιλεγέντες διορίζονται με απόψαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ψηψιακής
Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπάλληλος ΠΕ
Νομικών που επιλέχθηκε καιτου ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε θέση της παρ. 1,
μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου εδαψίου της ίδιας παραγράψου και της τυχόν
ανανέωσής της, επιστρέψει στην οργανική του θέση εργασίας. Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Κτηματολογικού Γραψείου ή Υποκαταστήματος που επιλέχθηκε και του ανατέθηκαν
καθήκοντα προϊσταμένου σε θέση της παρ. 1, μετά τη λήξη της θητείας του και της τυχόν
ανανέωσής της επιστρέψει αυτοδικαίως στα καθήκοντά του στο Κτηματολογικό Γραψείο ή
στο Υποκατάστημα, κατά περίπτωση, όπου αρχικά εντάχθηκε σε προσωποπαγή θέση
Αναπληρωτή Προϊσταμένου σύμψωνα μετην παρ. 4 και την απόψαση της παρ. 7 του άρθρου
Ι. Με απόψαση του Υπουργού Ψηψιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ορίζονται τα
ειδικότερα προσόντα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και διορισμού και κάθε άλλη
λεπτομέρεια. Η έκδοση της απόψασης αυτής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εψαρμογή

της παρούσας. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία ανανέωσης της Θητείας του
πρώτου εδαψίου.»
2. Η περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 τροποποιείται ως προς τις
προϋποθέσεις κάλυψης των θέσεων ΠροΙοταμένων Κτηματολογικών Γραψείων και
Υποκαταστημάτων από τους νόμιμους αναπληρωτές Προϊσταμένων καταργούμενων
εμμίσθων Υποθηκοψυλακείων και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι Θέσεις της παραγράψου 1,
καλύπτονται ως εξής:
α) από τους ΠροΙσταμένους και, όπου αυτοί ελλείπουν, από τους νόμιμους αναπληρωτές
τους, των καταργούμενων εμμίσθων Υποθηκοψυλακείων, εφόσον δεν έχουν υποβάλει
αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 20 και, ειδικά για τους
νόμιμους αναπληρωτές, εψόσον αυτοί έχουν αναλάβει καθήκοντα τουλάχιστον ένα (1) έτος
πριν από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 1.
β) από τους ειδικούς άμισθους Υτιοθηκοφύλακες εφόσον υποβάλουν στο Φορέα σχετική
αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την πρόσκληση του επόμενου
εδαψίου. Ο Φορέας αιτοστέλλει, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του
παρόντος, προς τους υπηρετούντες άμισθους Υποθηκοφύλακες, πρόσκληση προς υποβολή
αίτησης μεταφοράς και ένταξης στο Φορέα. Η ένταξη των ειδικών άμισθων
Υποθηκοφυλάκων σε υπαλληλικό βαθμό διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα,
σύμφωνα μετα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, όπως ισχύει). Η
υπηρεσία των ανωτέρω στις θέσεις αμίσθων Υποθηκοψυλάκων Θεωρείται ως πραγματική
δημόσια υπηρεσία για κάθε νόμιμη συνέπεια.
Στις Θέσεις της παρ. Ι τοποθετείται, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της Παρ. 7 του άρθρου
1, όποιο από τα πρόσωπα των περιπτώσεων α’ και β’ του πρώτου εδαψίου της παρούσας
παραγράψου υπηρετούσε στο καταργούμενο, έμμισθο ή άμισθο, υποθηκοψυλακείο της
έδρας του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος.
‘Οσοι από τους Υποθηκοψύλακες δεν υποβάλλουν αίτηση διορισμού στις Θέσεις της παρ. 1,
επαναδιορίζονται ως δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν από το
διορισμό τους ως Υποθηκοψύλακες ή διορίζονται ως συμβολαιογράφοι, σε κενή θέση στην
έδρα του ειρηνοδικείου της περιφέρειας του εφετείου όπου υπηρετούσαν, εφόσον είχαν
καταλάβει θέση υποθηκοφύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε σχετικό διαγωνισμό.
‘Οσοι από τα πρόσωπα των περιπτώσεων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου υποβάλουν
αίτηση μεταφοράς και ένταξης και δεν διοριστούν στις θέσεις της παρ. 1, εντάσσονται σε
προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή
Προϊσταμένου
Κτηματολογικού
Γραφείου
ή
Υποκαταοτήματος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα που ασκούνται από τους αναπληρωτές
Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων της παρούσας
παραγράφου».
Άρθρο 9
Μετάταξη προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόιο» καιτων έμμισθων
υποθηκοψυλακείων Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 18 ν. 4821/2021
-

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 18 του ν. 4821/2021 (Α 134) προστίθεται δεύτερο εδάψιο για τη
δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του
προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σε άλλον Φορέα του Δημόσιου Τομέα
και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής

ή

ειδικής διάταξης, το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό
Κτηματολόγιο» εξαιρείται από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ’

οιονδήποτε τρόπο σε άλλον Φορέα του Δημόσιου Τομέα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η εξαίρεση του πρώτου εδαψίου δεν καταλαμβάνει
αιτοψάσεις μετάταξης που είχαν δημοσιευθεί στην Εψημερίδα της Κυβέρνησης έως και την
31η Αυγούστου 2021 ή εκκρεμείς αποψάσεις μετάταξης που είχαν αποσταλεί στο Εθνικό
Τυπογραψείο για δημοσίευση και λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) έως την ως άνω
ημερομηνία.».
2. Η ισχύς πράξεων μετάταξης προσωπικού έμμισθων υποθηκοψυλακείων της παρ. 4 του
άρθρου 20 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), για τα οποία, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν
έχει δημοσιευθεί η απόψαση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου περί κατάργησης,
αναστέλλεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω απόψασης. Για
το διάστημα αυτό αναστέλλεται η κατάργηση της θέσης που προβλέπεται στην Παρ. 5 του
άρθρου 1 και οι υπάλληλοι θεωρούνται αποσπασμένοι στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό
Κτηματολόγιο» και ασκούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο Προϊστάμενος του
Κτη ματολογικού Γραψε ίου

ή

του Υποκαταστή ματος.
Άρθρο 10

Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωψελών ακινήτων «άγνωστου ιδιοκτήτη» από 0.Τ.Α.
Τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 49 ν. 4821/2021
-

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 49 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) τροποποιείται ως προς
τα κοινόχρηστα και κοινωψελή ακίνητα τα οποία εμττίπτουν στο πεδίο εψαρμογής της και η
παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Κοινόχρηστα και κοινωψελή ακίνητα σύμΦωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή με το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο, χωρικής αρμοδιότητας και
διαχείρισης ΟΤΑ. α’

ή

β’ βαθμού, τα οποία καταχωρίστηκαν στις κτηματολογικές εγγραψές
ως «άγνωστου ιδιοκτήτη», μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραψών, σύμψωνα με το
άρθρο 7 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) και κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του ίδιου νόμου,
περιέρχονται κατά κυριότητα στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α., αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του
παρόντος. Τα αρμόδια κτηματολογικά γραψεία μεριμνούν για τη σχετική εγγραψή στα
κτηματολογικά βιβλία μετά την προσκόμιση από τον οικείο α.Τ.Α. διαπιστωτικής πράξης του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου ΟΤΑ.
και τη σύμψωνη γνώμη της αρμόδιας κατά τόπο κτηματικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Οικονομικών.».

Άρθρο 11
Διευκολύνσεις ως προς την εψαρμογή μέτρων κατά του κορωνοΙού ςΟνίΟ-19

1. Για την ορθή εψαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της Κοινής απόψασης της
παρ. Ι του άρθρου τεσσαρακοοτού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α 104) και για
όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υψίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊσύ ςονιο-ι9, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόψαση του
Υπουργού Υγείας, κάθε Φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εψαρμογής
για κινητές συσκευές (π’·ιοΙΙΙθ ρρΙοπ): α) να αποθηκεύει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις
εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό ςονιυ-ι9, προς τον
σκοπό του ελέγχου της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας αυτών διά της
σάρωσης του σχετικού κωδικού ί1Ε και β) να αποθηκεύει τα στοιχεία που απαιτούνται για
την ταυτοποίησή του κατά τον έλεγχο των ως άνω πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Η
αποθήκευση των ως άνω δεδομένων διενεργείται στην κινητή συσκευή του Φυσικού
προσώπου.
2. Για τον σκοπό της ταυτοποίησης του Φυσικού προσώπου κατά τον έλεγχο των
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων της παρ. 1, στην ηλεκτρονική εψαρμογή δύνανται να
εμψανίζονται και να τηρούνται τα εξής στοιχεία: α) το ονοματεπώνυμο, β) η ημερομηνία
γέννησης και γ) η ψωτογραψία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή του
διαβατηρίου του ψυσικού προσώπου, σε ψηψιακή μορψή. Η άντληση των ανωτέρω
στοιχείων γίνεται, κατόπιν αυθεντικοποίησης του Φυσικού προσώπου σύμψωνα με το άρθρο
24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης, από
το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων ή το Μητρώο Διαβατηρίων της Ελληνικής
Αστυνομίας, κατά περίπτωση, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμψωνα με τα άρθρα 47
του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020. Τα ανωτέρω αντλούμενα στοιχεία
εμψανίζονται σε ξεχωριστό πεδίο της εψαρμογής, το οποίο Φέρει τον μοναδικό
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της Παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Η επίδειξη
των ανωτέρω στοιχείων ταυτοποίησης του ψυσικού προσώπου ισοδυναμεί με επίδειξη
ταυτοποιητικού εγγράΦου στα πρόσωπα που είναι κατά νόμο επιψορτισμένα με τον έλεγχο
της τήρησης των μέτρων της κοινής απόΦασης της παρ. Ι και χωρίς να διενεργείται καμία
περαιτέρω επαλήθευση του ταυτοποιητικού εγγράΦου. Μόνο τα αρμόδια κρατικά όργανα
δύναται να κάνουν χρήση της διαδικασίας επαλήθευσης του ταυτοποιητικού εγγράΦου.
3. Ειδικά για τους ανηλίκους, οι γονείς ή τα Φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους,
πλην των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων της παρ. 1, δύνανται: α) να αποθηκεύουν στην
ηλεκτρονική εΦαρμογή τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοΙό Ο10-19 (Ι
του ανηλίκου ή β) να
εκδίδουν νέα δήλωση μέσω της εΦαρμογής, για λογαριασμό του ανηλίκου, και να την
αποθηκεύουν στην κινητή συσκευή.
-

4. Το Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την
έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (1 119) (Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εψαρμογής της παρ. Ι. Στο
πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας, το Υπουργείο ΨηΦιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει
την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και
-

οργανωτικών μέτρων ασψάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον την
προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή
τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμψωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμψωνα
με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
5. Με απόψαση του Υπουργού Ψηψιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζονται τα
ειδικότερα ζητήματα οχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εψαρμογής της παρ.
1, τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία τα οποία τηρούνται στην εψαρμογή, οι απαιτούμενες
διαλειτουργικότητες με άλλα πληροψοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασψάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εψαρμογή
του παρόντος.
Άρθρο 12
Ρυθμίσεις για την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»
1. Η διάρκεια της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» (στο εξής η «Επιτροπή») που συστάθηκε με το
άρθρο 114 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) ενόψει της συμπλήρωσης διακοσίων (200) ετών από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και συγκροτήθηκε με το π.δ. 96/2019 (Α’ 163),
παρατείνεται από την Ιη.1.2022 έως την 30η.6.2022.
2. Η θητεία των μελών της Ολομέλειας της Επιτροπής λήγει στις 31.12.2021. Κατά τη διάρκεια
ισχύος της παράτασης, όργανα διοίκησης της Επιτροπής είναι η Πρόεδρος και το Εκτελεστικό
Συμβούλιο.
3. Η Επιτροπή λύεται και τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση στις 30.6.2022, εκτός αν λυθεί

νωρίτερα, με απόψαση του Πρωθυπουργού. Την ίδια ημερομηνία λήγει και η θητεία της
Προέδρου. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ορίζονται εκκαθαριστές και παραμένουν
στην Επιτροπή για τις ανάγκες και μόνον της εκκαΘάρισης, η οποία πρέπει να έχει περατωθεί
οριστικά εντός έξι (6) μηνών από τη λύση της Επιτροπής. Η εκκαθάριση διενεργείται
εψαρμοζομένων αναλόγως των οικείων διατάξεων του ν. 4548/2018 (Α 104).
4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν στο σύνολό τους οι διατάξεις που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο της
Επιτροπής.

Άρθρο 13
Προσθήκη μελών στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής
άρθρου 32 ν. 4780/2021

—

Τροποποίηση παρ. Ι

Στο πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 32 του ν. 4780/2021 (Α’ 30) η ψράση «έντεκα (11)»
αντικαθίσταται από τη ψράση «δεκατρείς (13)» και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή αποτελείται από δεκατρείς (13) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους σε τομείς
που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητές της, εκ των οποίων ένας (1) ορίζεται
ως Πρόεδρος και ένας (1) ως Αντιπρόεδρος. Κατά την επιλογή των μελών της Επιτροπής
λαμβάνεται μέριμνα, προκειμένου να διασψαλίζεται κατά το δυνατόν η ισόρροιτη
εκπροσώπηση των Θετικών καιτων ανθρωπιστικών επιστημών.».
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Άρθρο 14
Ρύθμιση για την ΕΕΔΑ Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 29 ν. 4780/2021
-

Στην παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 4780/2021 (Α’ 30) προστίθεται τρίτο εδάψιο περί
οικονομικής υποστήριξης της ΕΕΔΑ από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών και η παρ. 9 διαμορψώνεται ως εξής:
«9.’Εωςτη δημοσίευση του διατάγματος της παρ. Ιτου άρθρου 28 καιτην επαρκή στελέχωση
της ΕΕΔΑ, η οποία διαπιστώνεται με απόψαση του Προέδρου της, η ΕΕΔΑ υποστηρίζεται
διοικητικά και τεχνικά από την Προεδρία της Κυβέρνησης και οι αντίστοιχες δαπάνες
διενεργούνται από τον Πρόεδρο της ΕΕΔΑ, ως διατάκτη. ‘Εως τη δημοσίευση του διατάγματος
του προηγούμενου εδαψίου, οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 και
της παρ. 3 του άρθρου 27, διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,
με κοινή απόψαση του Προέδρου της ΕΕΔΑ και του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου
προέλευσης. ‘Εως τη δημοσίευση του ως άνω διατάγματος, οι δαπάνες της ΕΕΔΑ βαρύνουν
τις πιστώσεις του ειδικού ψορέα 1023-609-0000000 και η ΕΕΔΑ υποστηρίζεται οικονομικά
από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία
προβαίνει σε καταχώρηση αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση
και πληρωμή των αντίστοιχων δαπανών της ΕΕΔΑ.»
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Τροπολογια στο σχεδιο νομου του Υπουργειου Υγειας με τιτλο ιιΡυθμισεις για την

Ι

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοΙού ςονΙο-19 και την προστασία της δημόσιας
υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»
Επισπεύδοντα Υπουργεία
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης Προεδρία της Κυβέρνησης
—

—

—

—

Στοιχεία επικοινωνίας:
ΓΝΠ ΥΠΕΘΑ, Συνταγματάρχης Αλέξανδρος Βαδιάκας, τηλ. 2106598215, 260, 503, 511
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, τηλ.
2131521688-691 και Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού, τηλ:
2131520029, 2131520055, θπ1311:
Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός

—

Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 2131364920,

-

ιτιίΙ: πι.1ΊΓορΊί@νρΟ5.Γ
Αντιγόνη Γιαννακάκη, νομική σύμβουλος Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, τηλ.: 210— 9098002, 8-111811: 8Μ1.ππ1@ιτ1!.οττι
.—

Επι.λέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον Τομέα

πο

αφοροασι

τους τομείς νομοιέτησης

ξεις τηςαολογο

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ρύμισης:

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Χ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ
—

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6
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Τομέας νομσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & ΑΘλητισμού.
Τομέας νομαΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου ΕΘνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νσμοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥιτοΘέοεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομσθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας Του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

λί

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο Ι
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παράταση της εποπτείας του
Οικοδομικού

Συνεταιρισμού

Μονίμων

Αξιωματικών

Ελληνικού

Στρατού

(Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για ένα έτος, ήτοι έως τις
31.12.2022, προκειμένου να επιλυθούν μείζονα χρονίζοντα ζητήματα διαχειριοτικής
και οικονομικής Φύσεως, προ της υπαγωγής του εκ νέου στο Υπουργείο
Οικονομικών, δυνάμει των προϋποθέσεων του ν. 4030/2011 (Α’ 249).
Άρθρο 2
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται
στις παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2 190/1994 (Α’ 28), όπως αυτή προστέθηκε μετην
παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (Α’ 254) σύμψωνα με τις μεταβατικές
διατάξεις της παρ. Ι του άρθρου 58 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και της Παρ. 2 του
άρθρου 72 του ν. 4795/2021 (Α’ 62), η ανανέωση των συμβάσεων Πρόσληψης με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης στα Καταστήματα
Κράτησης, των οποίων οι συμβάσεις ολοκληρώνονται από τις 31.12.2021 και εντός
του Ιανουαρίου 2022 (154 υπάλληλοι), οι οποίοι προσλήψθηκαν βάσει των
Προσωρινών πινάκων κατάταξης της Προκήρυξης 6Κ/2018 από το ΑΣΕΠ.
Άρθρο 3
Με την παρούσα εναρμονίζεται το νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τις διατάξεις των
χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) που αψορούν την Ελληνική Αστυνομία
και παράλληλα Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των ΧΕΠ τα οποία εκδόθηκαν
εντός του 2021 και τα οποία, λόγω των ειδικών συνθηκών και των πραγματικών
δυσχερειών που έχουν διαμορψωθεί από την πανδημία του κορωνοΙού ςΟνιο-ι9,
καθυστέρησαν ως προς την υλοποίηση του αντικειμένου που αυτά αψορούν.

Άρθρο 4
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ρυθμίζεται η ήπια και σταδιακή εψαρμογή των
διατάξεων του μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης ληξιττρόθεσμων οειλών
προς τρίτους και παρέχεται στις οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ ο απαιτούμενος
χρόνος για την εξόψληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και για την
τακτοποίηση των λογιστικών τους βιβλίων και ορίζεται ότι κατά την πρώτη
εψαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Ν 148), το ποσό που
παρακρατείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενός
δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο ΟΤΑ για
λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.
Άρθρο 5
Με το προτεινόμενο άρθρο δίνεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 31.3.2022
των

συμβάσεων

προσωπικού

ιδιωτικού

δικαίου

ορισμένου

χρόνου

που

απασχολείται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την
αποτροπή της διάδοσης του κορωνοΙού ΟνΒ-19, οι οποίες συνήψθησαν σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).
Άρθρο ό
Το προτεινόμενο άρθρο προβλέπει την παροχή σύμφωνης γνώμης για την
απόσπαση

ή

μετάταξη τακτικού υπαλλήλου ΟΤΑ β’ βαθμού που διενεργείται κατά

παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, από
το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο του Φορέα προέλευσης, σε περίπτωση που
αφορά ΟΤΑ β’ βαθμού. Επιπλέον, Τίθεται πρόβλεψη για τις εκκρεμείς κατά τη
δημοσίευση του παρόντος υπο0έσεις και προβλέπεται παράταση της προθεσμίας
για την ολοκλήρωση των μετατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021
(Α’ 166).
Επίσης διορθώνεται ο τίτλος του άρθρου 53 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) προς αποψυγή
ερμηνευτικών ζητημάτων κατά την εψαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Άρθρο 7
Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται, για λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας και δεδομένων των ειδικών συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν
λόγω της πανδημίας ςΟνΙΟ-19, η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών συλλογής και
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μεταψοράς αποβλήτων στον Δήμο Ζακύνθου από το προσωπικό που έχει ήδη
μετακινηθεί σε αυτόν δυνάμει του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α’ 93).

Άρθρο 8
Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται ρύθμιση για την υπηρεσιακή κατάσταση
των Αναπληρωτών Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραψείων

ή

Υποκαταστημάτων,

οι οποίοι, μετά τη λήξη της πενταετούς θητείας τους ως Προϊσταμένων και της τυχόν
ανανέωσής της, επιστρέψουν αυΤοδικαίως στα καθήκοντά τους στο Κτηματολογικό
Γραψείο

ή στο Υποκατάστημα όπου

είχαν αρχικώς ενταχθεί.

Περαιτέρω, προστίθεται ως επιπλέον προϋπόθεση κάλυψης θέσεων Προϊσταμένων
Κτη ματολογικών

Γραψε ίων

από

νόμιμους

αναπλη ρωτές

Προϊσταμένων

καταργούμενων έμμισθων Υποθηκοψυλακείων, η προηγούμενη άσκηση από τους
τελευταίους των καθηκόντων τους για τουλάχιστον ένα έτος πριν από τη
δημοσίευση της απόψασης κατάργησης του Υποθηκοψυλακείου Τους.

Άρθρο 9
Με την παρ. Ι της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπεται εξαίρεση από τη γενική
απαγόρευση μετακίνησης της παρ. Ι του άρθρου 18 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) για
τους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», οι οποίοι, κατά τον
χρόνο δημοσίευσης του ν. 4821/2021, είχαν ήδη αιτηθεί μετάταξη, απόσπαση

ή

μετακίνησή τους σε άλλο ψορέα του Δημοσίου Τομέα και οι αποψάσεις επί των
αιτήσεών τους είχαν ήδη εγκριθεί, υπογραψεί

ή αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραψείο

προς δημοσίευση και λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης.
Στην παρ. 2 προβλέπεται, ειδικά για το προσωπικό καταργούμενων έμμισθων
υποθηκοψυλακείων που έχει αιτηθεί μετάταξη σε δομές του Υπουργείου
Δικαιοσύνης

ή

εποπτευόμενους ψορείς αυτού σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου

20 του ν. 4512/2018, η περαιτέρω αναστολή της ισχύος της πράξης μετάταξης για
δύο (2) ακόμα έτη από τη δημοσίευση της απόψασης κατάργησης του οικείου
έμμισθου υποθηκοψυλακείου.

Άρθρο 10
Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθενταιτα κοινόχρηστα και κοινωψελή ακίνητα
που εντάσσονται στο εγκε κριμένο ρυ μοτομικό σχέδιο, στην κατηγορία των ακινήτων
τα οποία είχαν περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της οριστικοποίησης
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ανακριβών εγγραψών ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» και των οποίων η κυριότητα
επαναψέρεται αυτοδικαίως στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Άρθρο 11

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η λειτουργία ειδικής ηλεκτρονικής
εΦαρμογής για κινητές συσκευές (πο1ίΙε 2ρρΙίίοπ) μέσω της οποίας κάθε ψυσικό
πρόσωπο δύναται να αποθηκεύει στην ίδια την κινητή συσκευή: α) πιστοποιητικά
βεβαιώσεις εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου

ςονιο-ι9,

ή

ή

νόσησης από τον κορωνοΙό

προς τον σκοπό του ελέγχου της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της

ακεραιότητας αυτών διά της σάρωσης του σχετικού κωδικού Ο,Ε και β) τα στοιχεία
που απαιτούνται για την ταυτοποίησή του, προς τον σκοπό εψαρμογής των μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοΙού ςΟνΙο-19, όπως αυτά εξειδικεύονται
στην κοινή υπουργική απόψαση της παρ. Ι του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου
της από 1.5,2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

Άρθρο 12
Ως γνωστόν, η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» προετοίμασε, διοργάνωσε, επιχορήγησε

ή

έθεσε υπό την αιγίδα της δράσεις που έλαβαν χώρα με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 200 ετών μετά την Ελληνική Επανάσταση και εν γένει επιτέλεσε τον
σκοπό της, κάνοντας χρήση οικονομικών πόρων που προήλθαν αποκλειστικά και
μόνο από ιδιωτικές δωρεές και χορηγίες.
Μία από τις βασικές πηγές εσόδων για την Επιτροπή ήταν οι πωλήσεις από το
Νομισματικό της Πρόγραμμα, το οποίο δημιουργήθηκε με την ευγενική χορηγία της
Τράπεζας της Ελλάδος. ‘Οπως είναι κατανοητό, τα εν λόγω έσοδα δεν ήταν εξ αρχής
διασψαλισμένα αλλά εισέρρεαν σταδιακά, με την πρόοδο των πωλήσεων του
προγράμματος, Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν έλαβε απόψαση έγκρισης
αιτημάτων χρηματοδότησης δράσεων, οι οποίες επρόκειτο να ξεκινήσουν σε χρόνο
που δεν ήταν βέβαιη η δυνατότητα χρηματοδότησης εκ μέρους της Επιτροπής, ώστε
να ολοκληρωθούν εντός του επετειακού έτους. Αυτή η πρακτική, που επιβλήθηκε
από λόγους χρηστής διαχείρισης των οικονομικών πόρων της Επιτροπής, οδήγησε
σε ύπαρξη πλεονάσματος στα οικονομικά της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»,

πλεονάσματος

που

οφείλεται

στη

μεγάλη

επιτυχία

του

χορηγικού

της

προγράμματος.

Άρθρο 13
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η ενίσχυση της Εθνικής Επιτροπής
Βιοηθικής και Τεχνοηθικής με δύο πρόσθετα μέλη για τη διευκόλυνση της
εκπλήρωσης

της

αποστολής

της

και

της

εκπροσώπησης

περισσοτέρων

επιστημονικών κλάδων.

Άρθρο 14
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα οικονομικής διαχείρισης της
Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, κατά το μεταβατικό διάστημα
μέχρι τη δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, προς αποψυγή
διασάλευσης της λειτουργίας της.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο Ι
Η παράταση της εποπτείας του Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. κρίνεται απαραίτητη για την
ολοκλήρωση

των

εκκρεμοτήτων

που

αψορούν

στα

προγράμματα

του

Συνεταιρισμού, ώστε να αναληψθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την εκκαθάρισή
του ς.

Άρθρο 2
Σύμψωνα με τον προγραμματισμό και τις εκτιμήσεις του ΑΣΕΠ, επειδή η διαδικασία
επιλογής των υποψηψίων και η κατάρτιση και αποστολή των οριοτικών πινάκων
κατάταξης πρόκειται να ολοκληρωθεί μετά τη λήξη των συμβάσεων (14)
υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης. Σε διαψορετική περίπτωση συντρέχει ο

Ίι

κίνδυνος απογύμνωσης των Καταστημάτων Κράτησης με την αποχώρησή τους που
άρχεται από την 31η122021.
Κατά συνέπεια επιτακτικοί λόγοι δημοσίου

συμψέροντος

και εξαιρετικών

υπηρεσιακών αναγκών που ανάγονται στην ασψάλεια και την εύρυθμη λειτουργία
των Καταστημάτων Κράτησης και συνδέονται άμεσα με την επαρκή στελέχωση τους
με προσωπικό ψύλαξης, επιβάλλουν την ανανέωση των εν λόγω συμβάσεων μέχρι
την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης &Κ/2018 και την
περάτωση των διαδικασιών πρόσληψης, και για τους υποψηψίους οι οποίοι θα
περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4)
μήνες. Σημειώνεται ότι η τυχόν αποχώρηση των εν λόγω υπαλλήλων των
Καταστημάτων Κράτησης καθιστά ακόμη πιο έντονο το πρόβλημα της μη επαρκούς
στελέχωσης στων Καταστημάτων Κράτησης, το οποίο είναι άρρηκτα συνυψασμένο
με τη διατήρηση της ασψάλειας και της ευταξίας στις εν λόγω υπηρεσίες.
Άρθρο 3
Η

μη παράταση απόδοσης των Χρηματικών Ενταλμάτων Πρσπληρωμής (Χ.Ε.Π.),

υλοποίησης δαπανών παροχής υπηρεσιών επηρεάζει την εύρυθμη επιχειρησιακή
δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, με συνέπεια να πλήπεται στην ουσία το κύρος
των υπηρεσιών του Υπουργείου, αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου στο σύνολό του,
προκαλώντας,

ταυτόχρονα

δυσχέρεια

στην

εκτέλεση

του

κρατικού

προϋπολογισμού.

Άρθρο 4
Παρίσταται ανάγκη για τη σταδιακή εψαρμογή των διατάξεων που αψορούν στην
αποτροπή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οψειλών προς τρίτους, προκειμένου να
δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις οικονομικές υπηρεσίες των δήμων και των
περιψερειών, αψενός, να ολοκληρώσουν την τακτοποίηση των λογιστικών τους
βιβλίων και, αψετέρου, να αξιοποιήσουν τις πιστώσεις του τρέχοντος προγράμματος
επιχορήγησης των ψορέων του υποτομέα των α.Τ.Α. για την πληρωμή των
ληξιπρόθεσμων υττοχρεώσεών τους και, κατ’ επέκταση, για τη μείωση των ποσών
που θα απαιτηθεί να δεσμεύσουν οι ΟΤΑ. στους ειδικούς λογαριασμούς.

Άρθρο 5

(}

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, Προκειμένου να αντιμετωπιοτούν
κατεπείγουσες ανάγκες από Προσωπικό που έχει αποκτήσει εμπειρία στη λήψη
προληπτικών

ή

κατασταλτικών μέτρων λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν

προκύψει από την επίδραση του κορωνοϊού

ςονιο-ι9 και αναμένεται να επιταθούν

ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Άρθρο ό
Η προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. Ι κρίνεται αναγκαία για τη διαύλαξη της
στελέχωσης των ΟΤΑ β’ βαθμού, με την Παροχή σύμψωνης γνώμης από το αρμόδιο
για τον διορισμό όργανο. Επιπλέον, τίθεται πρόβλεψη για την εψαρμογή της
διάταξης και στις εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και η αναγκαία παράταση της
προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων της παρ. ΙΟ του άρθρου 20 του ν. 4829/2021
(Α’ 166).
Με την παρ. 2 της Προτεινόμενης ρύθμισης και επειδή ο τίτλος του άρθρου 53 του
ν. 4873/2021 (Α’ 248) δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της διάταξης, και
ενδέχεται να προκαλέσει ερμηνευτικά ζητήματα, κρίνεται σκόπιμη η προτεινόμενη
ρύθμιση για την εψαρμογή και ερμηνεία του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για να μην διακοπεί η ομαλή παροχή
των ως άνω υπηρεσιών από τον Δήμο Ζακύνθου.

Άρθρο 8
Αψορά στα ψυσικά Πρόσωπα που είχαν επιλεγεί για την θέση του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραψείου

ή

Υποκαταστήματος και στους νόμιμους

αναπληρωτές των καταργούμενων εμμίσθων Υποθηκοψυλακείων που επιθυμούν να
καλύψουν Θέσεις Προϊσταμένων Κτη ματολογικών Γραψε ίων

ή Υποκαταστημάτων.

Άρθρο 9
Αψορά στο προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στους αιτούντες
μετάταξη

υπαλλήλους

των

καταργο ύ μενων

έμμισθων

σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 (Α’5).

Άρθρο 10

υποθη κοψυλακε ίων

Αψορά στους οικείους ΟΤΑ., στην κυριότητα των οποίων περιέρχονται τα

κοινόχρηστα και κοινωψελή ακίνητα που εμπίπτουν στο Πεδίο εΦαρμογής της
διάταξης.

Άρθρο 11

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσμοθετείται η χρήση ενός ακόμα ψηψιακού
εργαλείου το οποίο αναμένεται να διευκολύνει την προσαρμογή των Φυσικών
Προσώπων στην καθημερινή τήρηση των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται,
σε εβδομαδιαία βάση, για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοΙού

ςονιο

19. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε
Φυσικό πρόσωπο να αποθηκεύει στην κινητή συσκευή του και να τηρεί
συγκεντρωτικά, σε ψηΦιακή μορψή, πιστοποιητικά
τον κορωνοϊό

ςονιο-ι9,

ή βεβαιώσεις που σχετίζονται με

ώστε να είναι ευχερώς σε θέση να τα επιδείξει όπου κατά

νόμο απαιτείται. Παράλληλα, το Φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω της εψαρμογής,
να έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούνται νια την ταυτοποίησή του,
έτσι ώστε να τα επιδεικνύει άμεσα και με ευχέρεια μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό

ή τη

βεβαίωση στα Πρόσωπα που είναι κατά νόμο επιψορτισμένα με τον έλεγχο της

τήρησης των μέτρων.
Άρθρο 12

Προκειμένου να διασψαλισθεί η διάθεση των δωρηθέντων/χορηγηθέντων πόρων
από τους χορηγούς της Επιτροπής «Ελλάδα 2021)> για τους σκοπούς για τους
οποίους έλαβαν χώρα οι σχετικές χορηγίες (χάρη στις οποίες προήλθε και το
πλεόνασμα), ήτοι για τους προβλεπόμενους στο θεσμικό της πλαίσιο (άρθρο 114
παρ. Ι του ν. 4622/2019, Α’ 133), με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η
παράταση της διάρκειας της Επιτροπής έως την 30η.6.2022.
Άρθρο 13

Προκειμένου να διασψαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής
Βιοηθικής

και Τεχνοηθικής

και η

περισσοτέρων επιστημονικών κλάδων.

Άρθρο 14

συμμετοχή

σε

αυτή

των εκπροσώπων

Αψορά τη διασψάλιση συνέχισης της ομαλής λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 1
του άρθρου 28 του ν. 4780/2021 (Α’ 30) προεδρικού διατάγματος.
3.

Ποιους Φορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

Άρθρο Ι
Η προτεινόμενη ρύθμιση επηρεάζει τους εμπλεκόμενους φορείς στα προγράμματα
του

Οικοδομικού

Συνεταιρισμού

Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού

Στρατού

(Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.), καθώς καιτα μέλη του.

Άρθρο 2
Η εφαρμογή των διατάξεων αφορά στους υποψηψίους κατηγορίας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, που
περιλαμβάνονταν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 6Κ/2018,
σι οποίοι απαοχολούνται προσωρινά στα Καταστήματα Κράτησης.

Άρθρο 3
Η ρύθμιση αψορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη δυνατότητα
αποπληρωμής συμβατικών και λοιπών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα και διεθνείς Οργανισμούς.

Άρθρα 4-7
Αφορά τους Ο.Τ.Α α και β’ βαθμού, τους οψειλέτες των ΟΤΑ. α’ βαθμού, το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και εμμέσως τους πολίτες της Επικράτειας, τον Δήμο
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και τους απασχολούμενους στη
διαδημοτική

επιχείρηση

«Διαδημοτικό

Περιψερειακό

Θέατρο,

Διαδημοτική

Κοινωψελής Επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας)> (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.-ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.).

Άρθρο 8
Αψορά στα ψυσικά πρόσωπα που είχαν επιλεγεί για την θέση του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραψείου

ή

Υποκαταστήματος και στους νόμιμους

αναπληρωτές των καταργούμενων εμμίσθων Υποθηκοψυλακείων που επιθυμούν να
καλύψουν θέσεις Π ροϊσταμένων Κτη ματολογικών Γραψε ίων

Άρθρο 9

ή Υποκαταστη μάτων.

Αψορά στο προσωπικό του ΝΠ.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στους αιτούντες

μετάταξη

υπαλλήλους

των

καταργούμενων

έμμισθων

υποθηκοψυλακείων

σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4512/20 18.

Άρθρο 10
Αψορά στους οικείους Ο.Τ.Α., στην κυριότητα των οποίων περιέρχονται τα
κοινόχρηστα και κοινωψελή ακίνητα που εμπίπτουν στο Πεδίο εψαρμογής της
διάταξης.
Άρθρο 11
Αψορά στο σύνολο του γενικού πληθυσμού της χώρας και εμμέσως οτα πρόσωπα
που είναι κατά νόμο επιψορτισμένα με τον έλεγχο της τήρησης των περιοριστικών
μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού ςΟνΙο-19.

Άρθρο 12
Αψορά την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».
Άρθρο 13
Αψορά την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.
Άρθρο 14
Αψορά το προσωπικό της ΕΕΔΑ.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση οτο παρελθόν;
ΝΑΙ
ΟΧΙ 1
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο Ι

Το ζήτημα της αξιολογούμενης ρύθμισης έχει αντιμετωπιστεί με τον αν. 564/1968 (Α’
220), το άρθρο 36 του ν. 4407/2016 (Α’ 134), το άρθρο 56 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), το

άρθρο 2 του ν. 4664/2020 (Α 32) και το άρθρο 148 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).
Άρθρο 2

Το ζήτημα της αξιολογού μενης ρύθμισης έχει αντιμετωπιστεί μετην παρ. 18 του άρθρου
18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.4765/2021 (Α’ 6) και την
παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

Άρθρο 3
ΟΧΙ·
Άρθρο 4
ΟΧΙ.
Άρθρο 5
Παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)

Άρθρο 8
Παρ. 2 και 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)

Άρθρο 9
Ως προς την παρ. 1, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι η παρ. Ι του άρθρου 18 του ν.
4821/2021 (Ν 134). Ως προς την παρ. 2, το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι η παρ. 4 του
άρθρου 20 του ν. 45 12/2018.
Άρθρο 10
Παρ. Ι του άρθρου 49 του ν. 482 1/2021 (Α’ 134)
Άρθρο 11

Οχι.
Άρθρο 12
Άρθρο 114 ν. 4622/2019 (Α 133)

Άρθρο 13
Άρθρο 31 ν. 4780/2021 (Α 30)

Άρθρο 14
Άρθρο 29 ν. 4780/202 1 (Α·30)

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
Οι σκοποί. που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες
1) με αλλαγή προεδρικού
διαταγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
,

ρυθμισεις δεν ειναι δυνατο να επιτευχθουν με αλλαγη
προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόψασης
,

αλλης

,

κανονιστικης

,

πραξης,

ελλειψει

ή

σχετικης

νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Ο σκοποί. που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες
ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικη ς
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικης
ιτροσέγγισηςτης
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν με αλλαγή
διοικητικής

πρακτικής,

ούτε

με

ερμηνευτική

προσέγγιση της υψιστάμενης νομοθεσίας, δεδομένου
ότι δεν υψίστανται διατάξεις με συναψές ρυθμιστικό
αντικείμενο

που

να

δύναται

να

ερμηνευθούν

διαψορετικά.
Οι σκοποί. που επιδιώκεται με τις προτεινόμενες
Ι) με διάθεση
περισσοτερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

ρυθμισεις δεν ειναι δυνατο να επιτευχθουν με διαθεση

,

περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναψεις ιτρακτικες

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

ή

1) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

23

ΝΑΙ

Π

ΟΧΙ

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

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

Γ1

ιυι

Π

ΓΙΠ
8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο Ι
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η
παράταση λειτουργίας του Ο.Σ.Μ.Α.ΕΣ. υπό
την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα σχετικά με
1) βραχυπρόθεσμοι:

την

εκκαθαριση

προγραμματων

του

Συνεταιρισμού.

Άρθρο 2
Η κάλυψη επιτακτικών αναγκών στελέχωσης
των

2’

σωψρονιστικών καταστημάτων

και

η

δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού που
πληροί τα προσόντα και προϋποθέσεις που
έχουν τεθεί στη σχετική προκήρυξη.

Άρθρο 3

Με το σύνολο των ανωτέρω ρυΘμίσεων
επιχειρείται η δυνατότητα άμεσης και χωρίς
περαιτέρω καθυστερήσεις που Θα επέλθουν
από τη μη παράταση απόδοσης των Χ.Ε.Π.,
υλοποίησης δαπανών παροχής υπηρεσιών,
γεγονός που θα επηρεάσει εν τέλει Θετικά την
εύρυθμη επιχειρησιακή δράση της Ελληνικής
Αστυνομίας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα
αποψευχθούν συνέπειες που πλήπουν στην

ουσία

το

κύρος

των

υπηρεσιών

του

Υπουργείου, αλλά καιτου Ελληνικού Δημοσίου
στο σύνολό του, προκαλώντας, ταυτόχρονα,
αποτελέσματα που δυσχεραίνουν την ομαλή
εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 4

Εξυπηρέτηση των πολιτών και του δημοσίου
συμψέροντος

(αντιμετώπιση

σοβαρού

κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη
μείωση

του

κινδύνου

διασποράς

του

κορωνοΙού ΟΙΟ-19) και διασψάλιση ομαλής
και απρόσκοπτης λειτουργίας ΟΤΑ.

Άρθρο 5

Κάλυψη

κατεπειγουσών

αναγκών

προσωπικό στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Άρθρο ό

από

Διαύλαξη στελέχωσης ΟΤΑ β
ρύθμιση

ζητημάτων

βαθμού και

αποσπάσεων

και

μετατάξεων στους ΟΤΑ.
Άρθρο 7
Παροχή υπηρεσιών στον δήμο Ζακύνθου.

Άρθρο 8
Η

κάλυψη

των

θέσεων

ευθύνης

των

Κτηματολογικών με πρόσωπα που διαθέτουν
τα εχέγγυα της κατάλληλης προϋπηρεσίας οε
αντίστοιχες Θέσεις.

Άρθρο 9
Η διευθέτηση ενός μετέωρου καθεστώτος για
τους

υπαλλήλους

του

Ν.Π.Δ.Δ.

Ελληνικό

Κτηματολόγιο, που καταλαμβάνονται από το
πεδίο εψαρμογής του άρθρου, προκειμένου να
μην υψίσταται ανασψάλεια δικαίου και η
διασψάλιση της επαρκούς στελέχωσης του
Φορέα.

Άρθρο 10
Η διευθέτηση της τύχης της κυριότητας των
κοινόχρηστων

και

κο ινωψελών

ακινήτων,

ή

β’ βαθμού,

χωρικής αρμοδιότητας ΟΤΑ. α’

που εντάσσονται στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό
Σχέδιο και τα οποία είχαν περιέλθει στο
Ελληνικό Δημόσιο λόγω της οριστικοποίησης
ανακριβών εγγραψών (<άγνωστου ιδια κτήτη ».

Άρθρα 11
Η

διευκόλυνση της καθημερινότητας των

ψυσικών προσώπων κατά την τήρηση των

περιοριστικών

μέτρων

που

λαμβάνει

η

Πολιτεία για την αντιμετώπιση της διασποράς
του κορωνοϊσύ

ςονιο-19.

Άρθρο 12
Παράταση της λειτουργίας της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021».
Άρθρο 13
Ενίσχυση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και
Τεχνοηθικής με πρόσθετα μέλη λόγω των
διευρυμένων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.
Άρθρο 14
Οικονομική υποοτήριξη της ΕΕΔΑ.
Άρθρο Ι
Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα επιτευχθεί η
ομαλή

μετάβαση

της

εποπτείας

του

Συνεταιρισμού από το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας στο Οικονομικών
Άρθρο 2
Διατήρηση

της

εύρυθμης,

ομαλής

και

ασψαλούς λειτουργίας των Σωψρονιστικών
Καταστη μάτων.
ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

Άρθρο 3
Με την προωθούμενη ρύθμιση εναρμονίζεται
το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διατάξεις
των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με
τις

σημερινές

απαιτήσεις

της

Ελληνικής

Αστυνο μίας.
Άρθρο 5
Βιώσιμη

ανάπτυξη

παρεχόμενων

και

υπηρεσιών

βελτίωση
των

Ο.Τ.Α

διασψάλιση ευημερίας των πολιτών.

των
και

Άρθρα 8-10
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην
επίλυση

ζητημάτων

οργανωτικής

—

υπηρεσι.ακής ψύσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό
Κτηματολόγιο»

και

στην

επίλυση

εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με ανακριβείς
κτηματολογικές εγγραψές και ως εκ τούτου
δεν

παρουσιάζουν,

μακροπρόθεσμο

χαρακτήρα.
Άρθρο 11
Η διασψάλιση των κατάλληλων συνθηκών για
την απαρέγκλιτη εψαρμογή των μέτρων κατά
του κορωνοϊού

ςοινο-ι9 και, κατ’ επέκταση, η

αποτελεσματική αντιμετώπιση της διασποράς
του, δια της αξιοποίησης των νέων ψηψιακών
δυνατοτήτων.
Άρθρο 12
Διασψάλιση της διάθεσης των δωρηθέντων

/

χορηγηθέντων πόρων από τους χορηγούς της
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» για τους σκοπούς
για τους οποίους έλαβαν χώρα οι σχετικές
χορηγίες (χάρη στις οποίες προήλθε και το
πλεόνασμα), ήτοι για τους προβλεπόμενους
στο θεσμικό της πλαίσιο (άρθρο 114 παρ. Ι του
ν. 4622/2019, Α’ 133).
Άρθρο 13
Εκπλήρωση
Επιτροπής
ισόρροπη

της

αποστολής

Βιοηθικής

της

και Τεχνοηθικής

εκπροσώπηση

Θετικών

ανθρωπιστικών επιστημών.
Άρθρο 14
Απρόσκοπτη λειτουργία της ΕΕΔΑ.

28

Εθνικής
με
και

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομσθέτησης7

9.

Εκπαίδευση Πολιτισμός:
-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόσφατα

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποσοστό σποφοίτων γβαθμιας εκπαίδευσης Που βρίσκουν
εργασία στον Τομέα Των σπουδών τους εντός ό μηνών από την
έναρξη_αναζήτησης
Αριθμός πιστοποιημένων Παοεοιυιημιακώο σχολών (ΙλΟ κλπ)
Αμιΰμός συμμετοχών σε προγρόμμανα Έρευνας, Τεχνολογίας
& Καιοοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά ίίσοεπιατημιοκή Σχολή
Αριθμός έργων/μελετών του έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή
Δαπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμισς εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ
Ποσοστό ενηλίκων (στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού) Που
συμμετέχουν σε προγράμματα δισ βίου εκπαίδευσης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ

/ Α’ΘΜΙΑ / Β’θΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστά αναλφάβητωο/σύνολο πληθνσμοό
Αριθμός ατόμων Που εγκατσλείπουν Το σχολείο πριν την
ολοκλήρνιση της β’ βάθμιιις και ει’ βάθρισς εκπαίδευσης / έτος
Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείιον ανά
Περιιρέρεια
(ποσοστό μαθητών στο σύνολο των μαθητών) νου φοινούν σε
διιιπολιτισμικά σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών οτα σύνολο (των μαθητών)
Κατανομή ανά Περιφέρεια
Αριθμός ολοήμερων / αοογευρστινών σχολείων και αριθμός
μαθητών που φοιτούν σε αυτά
—

Μέσος όρος καθηγητών
Μέσος όρος Η/Υ

/ τνόνολο μαθητώο

/ σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών Που επωφελούνται από Προγράμματα
ενισχυτικής εκπαίδευσης / έτος
Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα (Α’θμισ, Β’θμια)
εκπαίδευσης

.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πριιγμστοποιηθείσες
σναοκοφές,
αιτοτελέσματιι, και αριθμός ευρημάτων

·

Εξελιξη την τελευταια 5ετια
Κατά

είδος

και

Χρηιιατοδοτήσεις ανασκαφών, Κατά φορέιι, Και ποσά που
διατέθηκαν
Πιστώσεις για ανασκαφές, που διιιτέθηκιιν οε Εφορείες
Αρχαιοτήτων
Κήριιξη αρχαινλογικών χώρων, μνημείων. παραδοσιακών και
ιστορικών οικισμών
Πραγρστοποιηθείσες απαλλοτριώσεις κιιι κιιτειβληθείοες
ιιποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολνγικοέι εοδιειφέροντσς
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε ρνηιιείιι υιιι
αρχαιολογικούς χώρους, και δαπάνες έργων Που βρίσκονται
σε_εξέλιξη
Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί πε μουσεία και λοιπό
κτίρια και δαπάνες έργων Πον βρίσκονται σε εξέλιξη

Για

την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξιοτιοιήθηκαν
και της ΕΛΣΤΑΤ

2’?

οι

βάσεις

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

Αριθμός βιβλιοθηκών Κατά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με εσ Θέμα, Κατά γεωγραφικά
διαμέρισμα

> Εινική άμυνα Εεωτερική ττολιτική:
-

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/ Φορολονική πολιτική:
τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχείο

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη

Την

Ακαθάριστο εγχώριο προιόν νε αγοραίες τιμές (δισ.)
Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
ίσοζύγιο ερεχουσών συναλλαγών

(% ΑΕΠ)

ίσοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς νις τριίνεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)
Πρωνογενές ιιλεάνασμσ (ως % ΑΕΠ)
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φορολογικά έσοδα ως ποσσοτό νου ΑΕΠ
Ανιιλνγίιι άμεσης κιιι έμμεσης φορολογίεις
Ποσά που εισπράττοντσι μέχρι σήμεριι ιιπό του φάρο
φόρους στους οποίους αφορούν Οι διιιτάξεις του
νομοσχεδίου.

ή τους

Ποσά σον εισιτράχθηκειν από φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού προοδιορισρού φόρου ή
επιβολής προστίμων που αιευρώθηκαν εν μέρει ήτο όλω τινά
εσ διυιιστήρια

Κοινωνική πολιτική:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

στοιχεία

Επι&ωκόμενος
στοχος (3ετία)

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετια)

Πρόσφατα

Ποσοστό απεργίας
Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων
Ποσοισεό ανεργίας νέων
Ποσοστό ανεργίας γυναικών
Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια
Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου
Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβιλν (ιινά βασικό νομέα της οικονομίας π.χ. μεταποίηση,
κατασκεοές_κ.λπ.)
Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης
(στο σύνολο τοκ πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)
Ποσοστό απασχολουμένων με πύμβαοη ορισμένου χρόνον (που
σύνολο Του πληθυσμού και ειδικότερα για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πραγματικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες και έμοπροι, αγρότες) Και ανά έτη συνολικής
ασφάλισης_κιιι αντίστοιχες_δαπάνες
Ύψος εισφιιλιοτικών εισφορών ανά ασφειλιοτική ομάδα
Ι μισθωτοί Του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες κειι έμποροι, αγρότες) και αντίστοιχα έσοδα τοκ

( μισθωτοί τοκ

εΦΚΑ
Ηλικίιι (πραγματική) σοοταξιοδότησης ανά πληθυσμιακή ομάδα
Και έτη συνολικής ασφάλισης
Μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
ίίοοοστό συντειξιυδοτικής δαπάνης επί του ΑΕΠ
Ποσοστό προσφυγώυ οχετικά με την οπονοίιή σύνταξης ποο
γινονται εν μερει η εν ολω οεκτες

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

ΙΙροσφατα
στοιχεία

Ιτττιδιωκομενος
στόχος (3ετια)

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεία

στόχος (3ετία)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικώπ
σομβάσεων (Και εγσσε. εάν πονήφθη το συγκεκριμένο έτος)
και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων σον καλύπτονται από αυτές.
Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που σονήφθηπαν χωρίς προσφυγή σε
διιιμεσολάβηπη
Αριθμός/ποσοσνό π.ο.ε. Που ουνήφθησιιν χωρίς προοφνγή
διαιτησίιι

σε

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίεις μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας
Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεσόμενη στα σχετικά Κείμενα αλλά
και πραγματική με την έυν’οισ της πσράεασης μετά τη συμβατική
τους_λήξη)
Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδα κοι ανά κλάδο οικονομίας
Αριθμός αμειβόμενων υπερωριών
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

(που

δηλώθηκαν)

ανά

Αριθμός
κλάδο
ατυχημάτων
ανά
οικονομίας
και
αριθμός/ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν θάνατο ή
αοατπιρίο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ποσοστό πληθυσμού αε καθεστώς
φτώχειας ή σε Κοινωνικό αποκλεισμό

φτώχειας, σε

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
κίνδυνο

3.,

Ποσοστό υλικής στέρησης σε Τέσσερα ή ι-ιερισσότεριι βασικά
αγαθά ή υπηρεσίες
Ποσοστό ναικοκυριών στο σύνολο Του πληθοσμού σου
αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
κρατική δαπάνη (συνολικά Και ανά επίδομα)
Αριθμός παιδιών σε ορφανατροφεία
Αριθμός αστέγων (εκτίμηση) που σιτίζονται αού δήμους Και
άλλες υπηρεσίες
Ποσοστά πληθοσμού σον μένει συ προσωρινή μορφή κατοικίας
λόγω Κρίσης (π.χ. σεισμός, ντυρκαγιά)
Κόστος κατ άτομο ανά Πρόγραμμα φροντίδας (μητρότητας,
δυσκολίες μάθησης κλττ)

Αριθμός εσωτερικών

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα
στοιχείο

Εττιδιωκόμενος
στοχος (3ετίσ)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχσς (3ετία)

,

ΥΓΕΙΑ

/ εξωτερικών ασθενών ανά

,

έτος

Ποσοστά παιδικής δνησιμότητσς
Σονολικές δαπάνες ογείας κατά κεφαλή
Δαπάνες φαρμάκων Κατά κεφαλή
Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός νοσαυομεισκών κλινών ανά ΙΟδδ κατοίκους
Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας
Ειδικές νοσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
αριθμός και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), μέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία και επείγοντα
περιστατικά)
Αριθμός ασθενών ποο περιμένουν για Χ μήνες οο εξυπηρετηθούν
(για μη επε{γουσσ νοσηλεία, ή για μονομερή περίθαλψη ή για την
πρώτη_εξέταση)
Αριθμός νοσηλειών ανά 1000 κατοίκους
Αριθμός κλινών ανά νοση?.ευτική υπηρεσίτι

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ
Ποσοστό_απασχόλησης_τινά_φύλο
συνολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδο οικονομίας
ανά ηλικιακή ομάδα
Ποσοστό_ανεργίας_ανά_φύλο
σονολικά
ανά περιφέρεια
ανά κλάδα οικονομίας
τινά ηλινιακή ομάδα
Ποσοστά αοτναπασχολαύμενων ανά φύλο
Ποσοστό εμγοδοτών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο
Ποσοστό μελών Κοινοβονλίοο, πτριιρερειακών και δημοτικών
σομβουλίων_ανά_φύλο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αιτήρασα ασύλου
αποφάσεων

—

Ποσοστό αποδοχής

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Μέσος χρόνος έκδοσης

Μεταναστεοτικές ροές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλευσης!
ηλικιακή ομάδα/φύλα
Αριθμός
απελάσεων
ανά
απελαννομένων/αιτία αοέλασης

χώρα

προέλευσης

Των

Πρόσφατα
στοιχείο

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Μονάδες φιλοξενίας μεταναστών (σχέση δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού φιλοξενουμένι.ιν)

Ι

Ι

Περιστατικά και είδος παρσβιιτικότητιις ανά μονάδα φιλοξενίας
Προφανώς, στα Πεδίο αυτό Θα υπάρχουν και στοιχεία Που αφορούν τους αλλοδαπούς Που προέρχονται από άλλους δείκτες
(ιτπαοχόληση, εκπαίδευση, παριοβιοτικότητα κλπ.)

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

—

Δικαιοσύνη:
Εξέλιξη Την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Ειτιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/σοσαστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλνγίει υπιιλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση νου ΙΝΤΕΚΝΕΤ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίιιιιαιινί)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικά,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδα καθώς και νε
επίπεδο νομικών προσώπων. οργανισμών κλπ
Αριθμός ιιτόμωυ σον εξυιιηρετυύντιιι από τις δημύοιες
υπηρεσίες ιινά έτος Και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισδοδοσίας και πρόσθετες
δοπάνες ως ποσοστά επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού; δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της οονολικής δαπάνης ανά υπουργεία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικηρόσων και αναλογία
ανά_ΙΟθΟΟΟ_κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κανηγορίες και κατά
γεωγραφική_Περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών
κατά_εθνικότητο. φύλο_και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιάυιοινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες,_ληστείες._κλοπές_—_διαρρήξεις)
Αδικήματα Που αφορούν στην παράνομη είσοδο και Παραμονή
στη_χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τόπο εγκλήματος
Ποσοστό εγεληματικών περιπτώσεων σον εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργειζομένων στη δημόσιο ασφάλεια
Αριθμός υιιτοίκων ανά αστυνομικό, ανό αστυνομικό τμήμα και
ανάιιεριοχή αστυνόμευσης
Ανιιλογία αστυνομικών ανά Ιθθθ κατοίκονς αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό_τμήμα_και_οερινχή_αστυνόμευσης
—

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες γιο αστυνομικές νπηρεσίες
Κατανομή πόρων γιο την αντιμετώσινη της πιιραβπτικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (πχ. εγκλήμιιτιι βίιις, οικονομινά
εγκλήμιινο,_υιιρκωτικά,_τροχαία,_κλαοές,_τρνροκρατίει)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

,

.

,

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών.
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσενιν
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρητυδικεία.
,ρτυδικεία, Εφετεία. Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείος)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά_δικαστήρια)
Ποσοστά δικαστικών αποφάσει.ιν νου ακνρώνονται μετά από
4ηη_ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων νου επιλύοι’τιιι ρε Το σύστημα του
κξωδικαστικού_συμβιβασμού
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Αξιοποίηση εοιιλλακτικών μεθόδων ετίλνσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων Που χρήζουν προστασίας ιιλλά δεν
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικυγράφι,ν
Ποσοστό διεκττεραιοομένων Κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκμεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, νια τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμευο
Αναλυγία προσωπικού φύλιιξης (φυλάκων) ανά κρατούμευο

Ανάπτυξη

—

Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙόΤΗΤΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα

στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

Δείκτης Παγκόσμιος ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΓί
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά κλάδο Και περιφέρεια
και αντίστοιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων Που κλείνουν ανά κλάδο και Περιφέρεια
Και αντίστοιχος_αριθμός_απασχολουμένων_πε αυεές
Διοικητικό Κόστος σύστασης επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετ(α

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετία)

Μονάδες Ετήσιες εκπομπές αερίων οτμοοφσιριτής ρύπανσης
κατά_Κεφαλή
ίίοσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιυλυγικυύς
καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνουτιιι κατάλληλες γιο κολύμβηση
σε σχέση με Το σύνολο των δυνάμεντιν υιι χρησιμοποιηθούν
ακτών
-

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ έτος
Ποσοστό οικιακών & βιομηχανικών ασυρριμμάτων Που
διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (σ.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας,_λιοοσματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμτνων ασορριρμάτων σε ΧΥΤΑ
Ποσοστό δασικών εκτάσεων σου καταατράφηκαν από Πυρκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων_/σύνολο_κατεστραμρένων_δασών_από_πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών στ σχέση ιιε την συνολική
έκταση_της_χώρας
Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται γιο θέματα
προστασίας περιβάλλοντος
Κοταυάλωση ενέργειας Κατά κεφαλή
Καταυόλωση ενέργειας ανά μυριρή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας ατό ιινιινεώσιμες πηγές ευέργειας Κατά
κεφιιλή

ίίοοοστά μείωσης εκοορπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ ΙΙ
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ 1
Άρθρο 11

Μέσω της προβλεπόμενης ειδικής

ηλεκτρονικής

εψαρμογής για κινητές συσκευές (ιποίί) ρρτίοπ)
κάθε

Φυσικό

συμμόρψωσης

πρόσωπο
με

δύναται,

περιοριστικά

τα

στο

Πλαίσιο

μέτρα

που

λαμβάνει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση του
.

ι) Εαν ειναι αμεση,
εξηγήστε:

κορωνοΙού ςΟνιο-19: α) να αποθηκεύει στην κινητή
συσκευή πιστοποιητικά
διαγνωστικού ελέγχου
ςονιο-19,

προς

τον

ή

ή

βεβαιώσεις εμβολιασμού,

νόσησης από τον κορωνοΙό
σκοπό

του

ελέγχου

της

εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας
αυτών διά της σάρωσης του σχετικού κωδικού ΟΕ και
β) να αποθηκεύει στην κινητή συσκευή τα στοιχεία
που απαιτούνται για την ταυτοποίησή του.

11) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

11.
Ι

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ Π
Οχι Π
Άρθρο 11

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 ψηψιακή εψαρμογή

είναι συμβατή με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις
της Βίβλου Ψηψιακού Μετασχηματισμού.
Εξηγήστε:

12
‘

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλαυψιοτάμενασυστήματα;
ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π
Άρθρο 11

Για τον σκοιτό της ταυτσποίησης του
προσώπου,

το

πληροψοριακό

ψυσικού

σύστημα

της

προβλειτόμενης ηλεκτρονικής εψαρμογής δύνανται
να αντλεί στοιχεία ταυτοποίησης από τσ Μητρώο
Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων

Αναψέρατε ποια είναι
αυτάτασυστήματα:

ή

το Μητρώο

Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του
Κέντρου

Διαλειτου ργικότητας

της

Γενικής

Γραμματείας Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης.

13

‘Εχει προηγηθεί
συστήματος;

μελέτη

βιωσιμότητας του
ΝΑΙ
Π
Οχι

προβλεπόμενου
Π

πληρσψοριακού

Εξηγήστε:

Κατ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
ΆρΟρο
Ι

Στόχος
Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η παράταση της
εποπτείας του ΟΣ.Μ.ΑΕΣ. από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
στο Υπουργείο Οικονομικών, νια ένα έτος, ήτοι έως τις 31
Δεκεμβρίου

2022,

προκειμένου

να

εττιλυθούν

μείζονα

χρονίζοντα ζητήματα διαχειριστικής και οικονομικής ψύσεως,
προ της υπαγωγής του εκ νέου στο Υπουργείο Οικονομικών,
δυνάμει των προϋποθέσεων του ν. 4030/2011.

3

2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται, κατά παρέκκλιση
της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως αυτή
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (Α’
254) σύμψωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. Ι του
άρθρου 58 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και την παρ. 2 του άρθρου
72 του ν. 4795/2021 (Α’ 62), η ανανέωση των συμβάσεων
πρόσληψης με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ των υπαλλήλων του

κλάδου ΔΕ Φύλαξης στα Καταστήματα Κράτησης, των οποίων
οι συμβάσεις ολοκληρώνονται από 31.12.2021 και εντός του
Ιανουαρίου 2022 (154 υπάλληλοι) οι οποίοι προσλήψθηκαν
βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης της Προκήρυξης
6Κ/2018 από το ΑΣΕΠ.
Η ρύθμιση αποσκοπεί στην εναρμόνιση του νομοθετικού
πλαισίου που διέπει τις διατάξεις των χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής που αψορούν την Ελληνική Αστυνομία και
παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα παράτασης των ΧΕΠ τα
οποία εκδόθηκαν εντός του 2021 και τα οποία, λόγω

των

ειδικών συνθηκών και των πραγματικών δυσχερειών που έχουν
διαμορψωθεί από την πανδημία του κορωνοΙού ςΟνΙο-ι9,
καθυστέρησαν ως προς την υλοποίηση του αντικειμένου που
αυτά αψορούν.
Προκειμένου να διασψαλιστεί η ήπια και σταδιακή εψαρμογή
των διατάξεων του μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης
ληξιπρόθεσμων οψειλών προς τρίτους και να δοθεί στις
οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ ο απαιτούμενος χρόνος για την
εξόψληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και για την
τακτοποίηση
αξιολογούμενη

των

λογιστικών

ρύθμιση,

τους

ορίζεται ότι,

βιβλίων,

με

την

κατά την πρώτη

εψαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),
το ποσό που παρακρατείται από την επόμενη

μηνιαία

επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τον
ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες δεν μπορεί να
υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενός
δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης.

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών από προσωπικό που έχει αποκτήσει
εμπειρία στη λήψη προληπτικών

ή κατασταλτικών μέτρων λόγω

των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την

επίδραση του

κορωνοΙού

ςΟνΙο-19

και αναμένεται να

επιταθούν ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.
Ρητά ορίζεται ότι η συνολική διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων που έχουν λάβει και
λαμβάνουν με την παρούσα διάταξη,

δεν δύναται να

υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες κατά την έννοια του
άρθρου ό του π.δ. 164/2004.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασψαλίζεται η εύρυθμη
λειτουργία των ΟΤΑ β’ βαθμού, μέσω της παροχής σύμψωνης
γνώμης του δημάρχου για την απόσπαση

ή

μετάταξη τακτικού

υπαλλήλου, όταν αυτές διενεργούνται κατά παρέκκλιση των
κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
Επιπλέον, σκοπείται η εφαρμογή της παρούσας και για τις
εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος αποσπάσεις

ή

μετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και η
παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων της παρ.
10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021 (Α’ 166).
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιπλέον επέρχεται νομοτεχνική
βελτίωση και διορθώνεται ο εκ παραδρομής αρχικώς τεθείς
τίτλος του άρθρου 53 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) και
συνακόλουθα τροποποιείται και ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
του ν. 4873/2021.
Δεδομένων των ειδικών συνθηκών που εξακολουθούν να
επικρατούν λόγω της πανδημίας ςονιο-ι9 και Ιδίως για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας, κρίνεται αναγκαία η συνέχιση
της παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων
στον Δήμο Ζακύνθου από το προσωπικό που έχει ήδη
μετακινηθεί σε αυτόν δυνάμειτου άρθρου 15 του ν. 4257/2014.
Συνεπώς, για να μην διακοπεί η ομαλή παροχή των ως άνω

υπηρεσιών από τον Δήμο απαιτείται η συνέχιση της ισχύος της
μετακίνησης του εν λόγω προσωπικού.
8

α)

Η ρύθμιση της υπηρεσιακής κατάστασης των Πρώην

Αναπληρωτών Προϊστάμενων των Κτηματολογικών Γραψείων
μετά τη λήξη της θητείας αυτών ως Προϊσταμένων.
β) Η θέσΠιση πρόσθετης προϋπόθεσης αναφορικά με την
προϋπη ρεσία των νόμιμων αναΠλη ρωτών ΠροΙοταμένων των
καταργούμενων

έμμισθων

Υποθηκουλακείων

νια

την

κατάλη ι η αντίστοιχης θέσης Προϊσταμένου Κτη ματολογικού
Γραψείου.
Η επίλυση εκκρεμότητας σχετικά με το υπηρεσιακό καθεστώς
υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΜΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», οι
οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4821/2021 είχαν ήδη αιτηθεί
μετάταξη, απόσπαση

ή

μετακίνησή τους σε άλλο ψορέα του

Δημοσίου Τομέα και η διασψάλιση της επαρκούς στελέχωσης
του Φορέα με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για το
προσεχές χρονικό διάστημα, ώστε να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί επιτυχώς στις αυξημένες ανάγκες που θέτει το
έργο της κτηματογράψησης του συνόλου της χώρας.
10

Η αυτοδίκαιη επαναψορά της κυριότητας των κοινόχρηστων και
κοινωψελών ακινήτων, τα οποία περιήλθαν στο Ελληνικό
Δημόσιο λόγω της οριστικοποίησης ανακριβών εγγραψών
«άγνωστου ιδιοκτήτη», στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στους
οποίους ανήκαν προηγουμένως.

11

Επιδιώκεται, μέσω της αξιοποίησης ενός σύγχρονου ψηψιακού
εργαλείου, η παροχή της αναγκαίας διευκόλυνσης στα ψυσικά
Πρόσωπα, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην
υποχρέωση τήρησης των περιοριστικών μέτρων κατά του
κορωνοϊού ςΟνιο-ι9 με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία.

12

Προκειμενου να διασψαλισθει η διαθεση των δωρηθεντων

/

χορηγηθέντων πόρων από τους χορηγούς της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021» για τους σκοπούς για τους οποίους έλαβαν
χώρα οι σχετικές χορηγίες (χάρη στις οποίες προήλθε και το

3ι

πλεόνασμα), ήτοι για τους προβλεπόμενους στο θεσμικό της
πλαίσιο (άρθρο 114 παρ. Ι του ν. 4622/2019, Α’ 133), με την
προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η παράταση της διάρκειας
της Επιτροπής μέχρι τις 30.6.2022.
Κατά τη διάρκεια της παράτασης, η Επιτροπή Θα λειτουργεί υπό
το αυτό ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο αλλά υπό ευέλικτο
σχήμα. Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατάργηση της Ολομέλειας
ως οργάνου διοίκησης της Επιτροπής, δεδομένου ότι τα μέλη
της, τα οποία εργάσθηκαν αμισθί, έχουν ήδη επιτελέσει τον
σκοπό για τον οποίο συστάθηκε, όπως αυτός περιγράψεται στο
άρΘρο 2 του π.δ. 96/2019 (Α’ 163).
13

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η τροποποίηση
της σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής
με αύξηση των μελών της κατά δύο άτομα. Αναλυτικότερα, έως
τώρα η Επιτροπή απαρτίζεται από έντεκα (11) επιστήμονες,
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου,
τα οποία ορίζονται με απόψαση του Πρωθυπουργού, η οποία
δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την
προτεινόμενη ρύθμιση επέρχεται αύξηση του αριθμού των
μελών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπροσώπηση
περισσοτέρων επιστημονικών κλάδων, πάντα στο πνεύμα
ισόρροπης

εκπροσώπησης

θετικών

και

ανθρωπιστικών

επιστημών, για την ενίσχυση της ταχύτητας του έργου της
Επιτροπής

και

την

επαύξηση

της

αποδοτικότητας

και

αποτελεσματικότητάς της σε όλα τα αντικείμενα αρμοδιότητάς
της.
14

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται η οικονομική
υποστήριξη της ΕΕΔΑ από το Υπουργείο Οικονομικών μέχριτην
έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος της παρ.
Ι του άρθρου 28 του ν. 4780/202 1.

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

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

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ Ί ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητο /
αποτελεσματικότητα

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αττοτίμηση:
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Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΗΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διατήρηση της εποπτείας του ΟΣΜΑΕΣ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Οικονομικών για την
επίλυση διαψόρων ζητημάτων μέχρι την υπαγωγή του στο Υπουργείο Οικονομικών.
Άρθρο 2
Αποτελεσματικότερη, ομαλή, εύρυθμη και ασψαλής λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης που υπάγονται

στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 3
Με την εν λόγω ρύθμιση αποψεύγεται η τυχόν επανάληψη παρόμοιου προβλήματος στο μέλλον ενώ
ταυτόχρονα συμβάλλει στην καταπολέμηση της αμψισβήτησης της νομιμότητας των διαδικασιών, ενισχύοντας
παράλληλα το αίσθημα ασψάλειας των στελεχών της Διοίκησης που απασχολούνται σε οικονομικής ψύσεως
Θέσεις εργασίας.
Άρθρα4-7
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνεται η Ενίσχυση ασψάλειας δικαίου, η διασψάλιση ομαλής και
απρόσκοπτης λειτουργίας των ΟΤΑ., η βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των
Ο.Τ.Α και η διασψάλιση ευημερίας των πολιτών.
Άρθρο 8
Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλλει στην επαρκή στελέχωση των κτηματολογικών γραψείων

ή

υποκαταστημάτων τους με πρόσωπα που διαθέτουν γνώσεις, εμπειρία και κατάλληλη προϋπηρεσία, προς
όψελος του διοικουμένου που συναλλάσσεται σε τακτική βάση με τις κτηματολογικές υπηρεσίες.
Άρθρο 9
Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να συμβάλλει στη διασψάλιση της τήρησης της αρχής της χρηστής
διοίκησης και στην ασψάλεια δικαίου και να εξαλείψει μετέωρες καταστάσεις υπηρεσιακού χαρακτήρα.
Περαιτέρω, αναμένεται να εξασψαλίσει τα κατάλληλα εχέγγυα, από πλευράς έμψυχου δυναμικού, ώστε να
περατωθεί ομαλά, έγκαιρα και με ακρίβεια το έργο της κτηματογράψησης της ελληνικής επικράτειας.
Άρθρο 10
Η ρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στην τακτοποίηση της κυριότητας των κοινόχρηστων και κοινωψελών
ακινήτων με ένδειξη ως τώρα «αγνώστου ιδιοκτήτη» χωρικής αρμοδιότητας των ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού, τα
οποία εμπεριέχονται στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο.
Άρθρο 11

Η περιγραψόμενη στη ρύθμιση εφαρμογή αναμένεται να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα εύχρηστο ψηψιακό εργαλείο

για τον πολίτη, απαλλάσσοντάς τον από περιπό χρόνο και ταλαιπωρία κατά τη διαδικασία ελέγχου της
εψαρμογήςτων μέτρων κατά του κορωνοΙού ςονιο-ι9.
Άρθρο 12
Η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιτρέψειτη διάθεση των δωρηθέντων/χορηγηθέντων πόρων από τους Χορηγούς

της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» για τους σκοπούς για τους οποίους έλαβαν χώρα οι σχετικές χορηγίες (χάρη στις
οποίες προήλθε και το πλεόνασμα), ήτοι για τους προβλεπόμενους στο θεσμικό της πλαίσιο (άρθρο 114 παρ. Ι
του ν. 4622/2019, Α’ 133).

Άρθρο 13
Διευκόλυνση της λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

Άρθρο 14
Διευκόλυνση της λειτουργίας της ΕΕΔΑ.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομη /
εξοπλισμος
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσληψεις /
κινητικοτητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ

Αλλο

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στηριξη και
λειτουργια
διαχειρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κοστος
συμμετοχης
στη νεα
ρύθμιση
Άλλο

Χ

Χ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο Ι
Δεν προκαλούνται εταπρόσθετες δαπάνες με την ιτροωθούμενη ρύθμιση.

Άρθρο 2
Προκύπτει οικονομικό κόστος που προκαλείται από την ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίοτου χρόνου 154 υπαλλήλων ΔΕ που απασχολούνται στη ψύλαξη των Καταστημάτων Κράτησης που
υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το
κόστος αυτό κρίνεται ότι αντισταθμίζεται από τα ανακύπτοντα οψέλη της διασψάλισης της εύρυθμης
λειτουργίας των Σωψρονιστικών Καταστημάτων της χώρας.

Άρθρο 3
Δεν προκαλούνται επιπρόσθετες δαπάνες με την προωθούμενη ρύθμιση.

Άρθρα4-7
Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.

Άρθρα 8 και9
Δεν αναμένεται πρόσθετο κόστος, δεδομένου ότι πρόκειται για ρυθμίσεις οργανωτικού

—

υπηρεσιακού

χαρακτήρα που αφορούν στη στελέχωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Άρθρο ΙΟ
Από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης δεν αναμένεται κάποιο πρόσθετο κόστος.

Άρθρο ΙΙ
Από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης αναμένεται ένα εύλογο κόστος για την υλοποίηση των
απαιτούμενων παραμετροποιήσεων της ηλεκτρονικής εψαρμογής.
Άρθρο 12

Υγ

Δεν προκαλούνται επιπρόσθετες δαπάνες με την τιροωΘούμενη ρύθμιση.
Άρθρο 13
Το ύψος της επιβάρυνσης δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς οι αποζημιώσεις καθορίζονται με αποφάσεις
του Υπουργού Οικονομικών, σύμψωνα με το άρθρο 38 του ν. 4780/2021.
Άρθρο 14
Δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το Τρέχον έτος και για τα
έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ, αλλά με την εν λόγω διάταξη ρυθμίζονται οργανωτικά Θέματα λειτουργίας της
ΕΕΔΑ.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντοττισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμιοης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΣΗΣ
Πιλοτική
εφορμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Από τις προωθούμενες διατάξεις δεν ανακύτττουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους α.Τ.Α., τα νομικά
πρόσωπα αυτών, την αγορά, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Ειδικώς επί του άρθρου ΙΙ
Δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης δεδομένου ότι,
αψενός συνιστά ένα εργαλείο που αποσκοπεί, δια της χρήσης του, στη διευκόλυνση της καθημερινότητας του
γενικού πληθυσμού της χώρας και αψετέρου, κατά την υλοποίησή του, έχουν ληψθεί όλα τα απαραίτητα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασψαλή αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του
ψυσικού προσώπου.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
Δεν έχουν εκδοθεί γνώμες

ή

πορίσματα άλλων υπηρεσιών

ή

ανεξάρτητων αρχών.

Ειδικώς με τις ρυθμίσεις των άρθρων 13 και 14 ικανοποιούνται αιτήματα που έχουν
τεθεί, αντιστοίχως, από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και. Τεχνοηθικής και την
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρο Ι
Η

προτεινόμενη

ρύθμιση

δεν

σχετίζεται

Συντάγματος.
Άρθρο 2
Άρθρα 22, 80, 103 παρ. 2 και 8 του Συντάγματος
Άρθρο 3
Άρθρο 79 του Συντάγματος
Άρθρα 4-7

9’

με

συγκεκριμένη

διάταξη

του

Άρθρο 102 του Συντάγματος

Άρθρα 8-10
Άρθρα 17, 24 και 102 του Συντάγματος

Άρθρο 11
Παρ. 5 και Ι του άρθρου 5, άρθρο 9Α,

3 του άρθρου 21 και άρθρο 25 του

Παρ.

Συντάγματος.
25.

Ενωσιακό δίκαιο

Άρθρα 8-10
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπερι.λαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Άρθρο 17 ΧΘΔΕΕ.

Άρθρο 11
Άρθρα 2 και 8 ΧΘΔΕΕ.

Επί του άρθρου 11
Π
-

Κανονισμος

(ΕΕ)

2016/679

του

ΕυρωΠαικου

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των ψυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και νια την ελεύθερη κυκλοψορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Κανονισμός

Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαψέρον για
τον ΕΟΧ) (1 119/1)
-

Κανονισμός

(ΕΕ)

2021/953

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι4ης Ιουνίου
2021

σχετικά

ειταλήθευση

με
και

Πλαίσιο
την

για

αποδοχή

πιστοττοιητικών εμβολιασμού

την

έκδοση,

την

διαλειτουργικών

κατά της

ΟνΙΓ-19,

διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή
(Ψηψιακό Πιστοποιητικό ονιο της ΕΕ) με σκοπό να

4’9

διευκολυνθείη ελεύθερη κυκλοψορία Κατά Τη διάρκεια
της ιτανδη μίας της ςΟνιο-ι9 (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαψέρον για τον ΕΟΧ) (1 2 11/1)

Δεν υψίσταται.
Π

Οδηγία

Δεν υψίσταται.
Π
26.

Αιτόψαση

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Άρθρα 8-10

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άρθρο Ι Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ
Άρθρο 11
Άρθρα 2, 8 και 14 της ΕΣΔΑ.
Δεν υψίσταται.

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

,

ι

Ανωτατο η αλλο εθνικο
δικαστήριο
(αναψέρατε)
,

Π
28.

Ανεξαρτητη Αρχη
(αναψέρατε)

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Δεν υψίσταται.

Δεν υψίσταται.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Δεν υψίσταται.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστη Ρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Δεν υψίσταται.

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Δεν υψίσταται.

ή

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων

ή

Π

29.

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

—

συμττλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξισλοούμενης ρύιμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 3
2. Στο στοιχείο 1) της υποπαρ. α) της παρ. 2 του
άρθρου

Ι

του

97/2011

π.δ.

(Α

232)

προστίθενται οι δαπάνες Παροχής υπηρεσιών
της

Ελληνικής Αστυνομίας

και η

Άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 97/2011 (Α’ 232)

παρ.

2

2.

Με

απόψαση

του

Υπουργού

Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από
πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του

διαμορψώνεται ως εξής:

οικείου Διατάκτη

και εισήγηση της

«2. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών,
αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού
που

εκδίδεται

από

μετά

πλήρως
Ελέγχου

αιτιολογημένη Πρόταση του οικείου Διατάκτη

ή

του Ειδικού Λογιστηρίου,

επιτρέπεται
και

εισήγηση

της

Δημοσιονομικού

αρμόδιας

Ελέγχου

ή

κατ’

εξαίρεση,

να

Υπηρεσίας
παρατείνεται η προθεσμία απόδοσης

του

Ειδικού
λογαριασμού

για

τις

κατωτέρω

Λογιστηρίου, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, να
κατηγορίες Χ.Ε.Π., ως ακολούθως:
παρατείνεται

η

προθεσμία

απόδοσης

λογαριασμού για τις κατωτέρω κατηγορίες

α. Μέχρι ένα (1) έτος για Χ.Ε.Π. που

Χ.Ε.Π., ως ακολούθως: α. Μέχρι ένα (1) έτος

αψορούν δαπάνες: 1) προμηθειών της

για

Χ.Ε.Π.

που

αφορούν

δαπάνες:

1)

Ελληνικής

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της

Πυροσβεστικού

Ελληνικής Αστυνομίας,

Λιμενικού

προμηθειών του

Αστυνομίας,
Σώματος
Σώματος

του
και

του

Ελληνικής

Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού

Ακτοψυλακής,

Σώματος

Ελληνικής Ακτοψυλακής, καθώς και

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών

δαπάνες προμηθειών και παροχής υπηρεσιών

της ΕΥΠ, που έχουν χαρακτηρισθεί με

της

—

ΕΥΠ,

που

έχουν

χαρακτηρισθεί

με

καθώς

και

δαπάνες

απόψαση του αρμόδιου Υπουργού

ή

απόψαση του αρμόδιου Υπουργού
νόμο

εξουσιοδοτημένου

απόρρητες,

ή του

οργάνου,

προμηθειών,

ΙΙ)

κατά
ως

παροχής

του

κατά

νόμο

οργάνου,

εξουσιοδοτημένου

ως

απόρρητες,

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και

υπηρεσιών και δημοσίων έργων των Ενόπλων

δημοσίων

Δυνάμεων στο εσωτερικό. β. Μέχρι δύο (2) έτη

Δυνάμεων στο εσωτερικό.

για Χ.Ε.Π. που αφορούν:

ΙΙ)

έργων

των

Ενόπλων

1) δαπάνες και

προμήθειες εξωτερικού, ΙΙ) επιδοτήσεις εν
γένει, προκειμένου για Χ.Ε.Π. που εκδίδονται

στο όνομα της Αγροτικής Τράπεζας της

β. Μέχρι δύο (2) έτη για Χ.Ε.Π. που
αψορούν: 1) δαπάνες και προμήθειες
εξωτερικού,

1) επιδοτήσεις εν γένει,

προκειμένου για Χ.Ε.Π. που εκδίδονται

Ελλάδος.)>.

στο όνομα της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος.

ο

Άρθρο ό παρ. 2

τίτλος

του

άρθρου

53

του

ν.

4873/2021 (Α’ 248) έχει ως εξής:
2. 0 τίτλος του άρθρου 53 του ν. 4873/2021 (Α’
248) τροποποιείται
ψράσης

«σε

με

τη

κοινωψελή

διαγραψή
επιχείρηση

της

«Αρθρο 53

του

Δήμου» και την προσθήκη της ψράσης «οτον

Αυτοδίκαιη

Δήμο» και διαμορψώνεται ως εξής:

διαδημοτικής

περιέλευση

της

επιχείρησης

με

την

επωνυμία «Διαδημοτικό ΠεριΦερειακό
Θέατρο,
«Αρθρο 53

(ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.

επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτικό

κοινωψελή

Περιψερειακό

Κεντρικής

περιέλευση

της

Διαδημοτική

Θέατρο,

Κοινωψελής
(Δ1Α.ΠΕ.ΘΕ.

Επιχείρηση
-

Δήμων

Δ1Α.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)»

Κέρκυρας
Δήμο

στον

Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
Άρθρο 8 παρ. 2

2. Η περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.
4512/2018

Κοινωψελής

Δήμων

Κέρκυρας

Επιχείρηση
διαδημοτικής

Αυτοδίκαιη

Διαδημοτική

τροποποιείται

προϋποθέσεις

κάλυψης

προς

ως
των

Ρ

τις

θέσεων

Νήσων))

-

ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)»

επιχείρηση

του

σε

Δήμου

Κέρκυρας και Διαποντίων

Προϊσταμένων Κτη ματολογικών Γραψε Ιων και

«4. Κατά την πρώτη εψαρμογή του

Υποκαταστημάτων

παρόντος

από

τους

νόμιμους

αναπληρωτές Προϊσταμένων καταργούμενων

νόμου,

σι

θέσεις

της

παραγράψου 1, καλύπτονται ως εξής:

εμμίσθων ΥποΟηκοψυλακείων και η παρ. 4
διαμορψώνεται ως εξής:
α) από τους Προϊσταμένους και, όπου
«4. Κατά την πρώτη εψαρμογή του παρόντος
νόμου,

οι

Θέσεις

της

παραγράψου

1,

καλύπτονται ως εξής:

ελλείπουν, από τους νόμιμους αναπληρωτές
των

καταργούμενων

ΥποΘη κοψυλακε ίων,

αναπληρωτές

τους,

των

καταργούμενων

α) από τους ΠροΙσταμένους και, όπου αυτοί

τους,

αυτοί ελλείπουν,από τους νόμιμους

εψόσον

εμμίσθων
δεν

έχουν

εμμίσθων

Υποθηκοψυλακείων, εψόσον δεν έχουν
υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα
οριζόμενα στην παράγραψο 4 του
άρθρου 20, και

υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα
στην Παρ. 4 του άρθρου 20 και, ειδικά νια τους
νόμιμους αναπληρωτές, εψόσον αυτοί έχουν
αναλάβει καθήκοντα τουλάχιστον ένα (1) έτος

β)

πριν από τη δημοσίευση της απόψασης της

Υποθηκοψύλακες εψόσον υποβάλουν

παρ. 7 του άρθρου 1.

στο

β)

από

τους

Υποθηκοψύλακες

ειδικούς
εψόσον

άμισθους

υποβάλουν

στο

από

τους

ειδικούς

σχετική

Φορέα

άμισθους

αίτηση

εντός

αποκλειστικής προθεσμίας ενός
μηνός

από

την

πρόσκληση

(1)
του

Φορέα σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής

επόμενου

προθεσμίας ενός (1) μηνός από την πρόσκληση

αποστέλλει, εντός προθεσμίας ενός (1)

του επόμενου εδαψίου. Ο Φορέας αποστέλλει,

μηνός

εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη

παρόντος, προς τους υπηρετούντες

δημοσίευση

άμισθους

υπηρετούντες

του

παρόντος,

άμισθους

προς

τους

Υποθηκοψύλακες,

εδαψίου.

από

τη

Ο

Φορέας

δημοσίευση

του

Υποθηκοψύλακες,

πρόσκληση

προς

υποβολή

αίτησης

πρόσκληση προς υποβολή αίτησης μεταψοράς

μεταψοράς και ένταξης στο Φορέα. Η

και ένταξης στο Φορέα. Η ένταξη των ειδικών

ένταξη

άμισθων Υποθηκοψυλάκων σε υπαλληλικό

Υποθηκοψυλάκων

βαθμό διενεργείται με απόψαση του Δ.Σ. του

βαθμό διενεργείται με απόψαση του

Φορέα, σύμψωνα με τα προβλεπόμενα στις

Δ.Σ.

διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα

προβλεπόμενα

Κατάστασης Δη μοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων

άρθρων

και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, όπως

Κατάστασης

του

των

ειδικών

Φορέα,

80

υπαλληλικό

σε

σύμψωνα

στις
και

άμισθων

με

διατάξεις

82

Δημοσίων

του

τα
των

Κώδικα
Πολιτικών

ισχύει). Η υπηρεσία των ανωτέρω στις Θέσεις

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.

αμίσθων

ως

3528/2007, όπως ισχύει). Η υπηρεσία

κάθε

των ανωτέρω στις Θέσεις αμίσθων

Υποθηκοψυλάκων

πραγματική

δημόσια

Θεωρείται

υπηρεσία για

νόμιμη συνέπεια.

Υποθηκοψυλάκων

Στις Θέσεις της παρ. Ι τοποθετείται, κατά τα

πραγματική

οριζόμενα στην απόψαση της παρ. 7 του

κάΘε νόμιμη συνέπεια.

άρθρου

Θεωρείται

ως

υπηρεσία

δημόσια

νια

1, όποιο από τα πρόσωπα των

περιπτώσεων α’ και β’ του πρώτου εδαψίου
της παρούσας παραγράψου υπηρετούσε στο
καταργούμενο,

ή

έμμισθο

υττοθηκοψυλακείο

της

Κτηματολογικού

άμισθο,

έδρας

του

ή

του

Γραψείου

Υποκαταστή ματος.
‘Οσοι

από

Στις

Θέσεις

της

παραγράψου

Ι

τοποθετείται, κατά τα οριζόμενα στην
απόψαση

της

παραγράψου

7

του

άρθρου 1, όποιο από τα πρόσωπα των
περιπτώσεων α’ και β’ του πρώτου

τους

Υποθηκοψύλακες

δεν

υποβάλλουν αίτηση διορισμού στις Θέσεις της
παρ. 1, επαναδιορίζονται ως δικηγόροι στο
Πρωτοδικείο στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν
από το διορισμό τους ως Υποθηκοψύλακες

ή

εδαψίου της παρούσας παραγράψου
υπηρετούσε
έμμισθο
της

ή

άμισθο, υποθηκοψυλακείο

έδρας

Γραψείου

καταργούμενο,

στο

του

Κτηματολογικού

ή του Υποκαταστήματος.

διορίζονται ως συμβολαιογράψοι, σε κενή
Θέση

στην

έδρα

ειρηνοδικείου

του

της

περιψέρειας του εψετείου όπου υπηρετούσαν,
εψόσον

είχαν

καταλάβει

Θέση

‘Οσοι από τους ΥποΘηκοψύλακες δεν

υποθηκοψύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε

υποβάλλουν αίτηση διορισμού

σχετικό διαγωνισμό.

Θέσεις

Όσοι από τα πρόσωπα των περιπτώσεων α’

επαναδιορίζονται ως δικηγόροι στο

και β’ της παρούσας παραγράψου υποβάλουν

Πρωτοδικείο στο οποίο ήταν δικηγόροι

αίτηση

πριν

μεταψοράς

και

διοριστούν στις Θέσεις της
σε

προσωποπαγή

ένταξης
Παρ.

και

δεν

1, εντάσσονται

Θέση

Αναπληρωτή

Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραψε ίου
Υποκαταστήματος

με

σχέση

ή

εργασίας

της

από

στις

παραγράψου

το

διορισμό

ή

ΥποΘηκοψύλακες

1,

τους

ως

διορίζονται

ως

συμβολαιογράψοι, σε κενή Θέση στην
έδρα

του

περιψέρειας

ειρηνοδικείου

της

εψετείου

όπου

του

υπηρετούσαν, εψόσον είχαν καταλάβει

δημοσίου δικαίου.
Με απόψαοη του Δ.Σ. του Φορέα, που

Θέση

δημοσιεύεται

επιτυχίας τους σε σχετικό διαγωνισμό.

Κυβερνήσεως,

στην

Εψημερίδα

της

καθορίζονται τα ειδικότερα

υποθηκοψύλακα

κατόπιν

καθήκοντα

που

ασκούνται

αναπληρωτές

τους

από

ΠροΙσταμένους

Κτη ματολογικών

Γραψε Ιων

Υποκαταστημάτων

της

ή
παρούσας

παραγράψου ».

‘Οσοι

από

τα

πρόσωπα

των

περιπτώσεων

και β’ της παρούσας

παραγράψου

υποβάλουν
και

μεταψοράς

αίτηση
και

ένταξης

δεν

διοριστούν στις Θέσεις της παρ. 1,
εντάσσονται σε προσωποπαγή Θέση
Αναπληρωτή

Προϊσταμένου

Κτη ματολογικού

ή

Γραψείου

Υποκαταστήματος με σχέση εργασίας
δημοσΙου δικαΙου.

Με απόψαση του Δ.Σ. του Φορέα, που
δημοσιεύεται

στην

Κυβερνήσεως,

Εψημερίδα

της

καθορίζονται

τα

ειδικότερα καθήκοντα που ασκούνται
από τους αναπληρωτές Προϊσταμένους
Κτηματολογικών

Γραψείων

Υποκαταστημάτων

της

ή

παρούσας

παραγράψου.»
Άρθρο 9 παρ. Ι

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4821/2021
(Α’134) προστίθεται δεύτερο εδάψιο για τη
δυνατότητα

απόσπασης,

μετακίνησης

καθ’

προσωπικού

του

μετάταξης

και

οιονδήποτε τρόπο του
Ν.Π.Δ.Δ.

«Ελληνικό

Κτηματολόγιο» σε άλλον Φορέα του Δημόσιου
Τομέα και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής

ειδικής διάταξης, το προσωπικό του
Ν.Π.Δ.Δ.
εξαιρείται

διάταξης,

το

προσωπικό

του

ή

ειδικής
Ν.Π.Δ.Δ.

«Ελληνικό
από

Κτηματολόγιο»
τη

δυνατότητα

απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης
καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλον Φορέα
του

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής

ή

Δημόσιου

Τομέα

για

χρονικό

«Ελληνικό Κτη ματολόγιο » εξαιρε ίται από τη

διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη

δυνατότητα

ισχύος του παρόντος.

απόσπασης,

μετάταξης

και

μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλον
Φορέα του Δημόσιου Τομέα για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος
του

παρόντος.

εδαψίου

Η

δεν

μετάταξης

εξαίρεση

του

καταλαμβάνει
Είχαν

που

πρώτου

αποψάσε ις

δημοσιευτεί

στην

Εψημερίδα της Κυβέρνησης έως και την 31η
Αυγούστου

ή

2021

εκκρεμείς αποψάσεις

μετάταξης που είχαν αποσταλεί στο Εθνικό
Τυπογραψείο

δημοσίευση

για

και

λάβει

Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) έως την ως
άνω ημερομηνία.)).

Άρθρο 10

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 49 του
ν. 4821/2021 (Α’ 134) τροποποιείται ως προς
τα κοινόχρηστα και κοινωψελή ακίνητα τα
οποία εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής της και
η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1.

Κοινόχρηστα

σύμψωνα

το

με

Πολεοδομικό
εγκεκριμένο

και

Σχέδιο

ακίνητα

εγκεκριμένο

Γενικό

Ρυ μοτομικό

σύμψωνα με το εγκεκριμένο Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), χωρικής
αρμοδιότητας και διαχείρισης Ο.Τ.Α. α’

ή

κοινωψελή

(Γ.Π.Σ.)

1. Κοινόχρηστα και κοινωψελή ακίνητα

ή

Σχέδιο,

με

το

χωρικής

β’ βαθμού, τα οποία καταχωρίστηκαν

στις

κτηματολογικές

«άγνωστου

εγγραψές

ιδιοκτήτη)),

οριστικοποίηση

των

μετά

ως
την

πρώτων

εγγραψών, σύμψωνα με το άρθρο 7 του

αρμοδιότητας και διαχείρισης ΟΤΑ. α’

ή

βαθμού,

στις

παρέκκλιση του άρθρου 9 του ίδιου

«άγνωστου

νόμου, περιέρχονται κατά κυριότητα

μετά την οριστικοποίηση των

στον αντίστοιχο ΟΤΑ., αυτοδικαίως

πρώτων εγγραψών, σύμψωνα με το άρθρο 7

από τη δημοσίευση του παρόντος. Τα

τα

οποία

κτηματολογικές
ιδιοκτήτη»,

καταχωρίστηκαν

εγγραψές

ως

β’

ν.

2664/1998

(Α’

275)

και

κατά

του ν. 2664/1998 (Α’ 275) και κατά παρέκκλιση

αρμόδια

του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, περιέρχονται

μεριμνούν για τη σχετική εγγραψή στα

κατά

κτηματολογικά

κυριότητα

αυτοδικαίως

από

στον

αντίστοιχο

τη

ΟΤΑ,,

δημοσίευση

του

κτηματολογικά

προσκόμιση

βιβλία

γραψεία

μετά

από τον οικείο

την
ΟΤΑ.

παρόντος. Τα αρμόδια κτηματολογικά γραψεία

διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή

μεριμνούν

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης,

που

κτηματολογικά βιβλία μετά την προσκόμιση

εκδίδεται

από

του

από τον οικείο ΟΤΑ. διαπιστωτικής πράξης

οικείου Ο.Τ.Α. και τη σύμψωνη γνώμη

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

της αρμόδιας κατά τόπο κτηματικής

που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου

υπηρεσίας

ΟΤΑ. και τη σύμψωνη γνώμη της αρμόδιας

Οικονομικών.

κατά

για τη

τόπο

σχετική

κτηματικής

εγγραψή

υπηρεσίας

στα

ύστερα

του

αίτηση

Υπουργείου

του

Υπουργείου Οικονομικών.».

Άρθρο 13
Στο πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 32
του ν. 4780/2021 (Α’ 30) η ψράση «έντεκα
(11)»

αντικαθίσταται

από

τη

ψράση

<(δεκατρείς (13)» και η παρ. 1 διαμορψώνεται
ως εξής:

1. Η Επιτροπή αποτελείται από έντεκα
(11) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους
σε τομείς που έχουν σχέση με την
αποστολή και τις αρμοδιότητές της, εκ
των οποίων

ένας

(1)

ορίζεται

ως

ένας

(1)

ως

«1. Η Επιτροπή αποτελείταιαπό δεκατρείς (13)

Πρόεδρος

επιστήμονες εγνωσμένου κύρους σε τομείς

Αντιπρόεδρος. Κατά την επιλογή των

που έχουν σχέση με την αποστολή και τις

μελών

αρμοδιότητές της, εκ των οποίων ένας (1)

μέριμνα,

προκειμένου

ορίζεται

διασψαλίζεται

κατά το

ως

Πρόεδρος

και

ένας

(1)

ως

Αντιπρόεδρος. Κατά την επιλογή των μελών
της

Επιτροπής

προκειμένου
δυνατόν

η

να

λαμβάνεται
διασψαλίζεται

ισόρροπη

μέριμνα,
κατά

εκπροσώπηση

το
των

Θετικών και των ανθρωπιστικών επιστημών.».
Άρθρο 14

και

της

Επιτροπής

λαμβάνεται

δυνατόν

να
η

ισόρροπη εκπροσώπηση των Θετικών
και των ανθρωπιστικών επιστημών.

Στην παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 4780/2021

9. ‘Εως τη δημοσίευση του διατάγματος

(Α’

περί

της Παρ. Ι του άρθρου 28 και την

οικονομικής υποστήριξης της ΕΕΔΑ από τη

επαρκή στελέχωση της ΕΕΔΑ, η οποία

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του

διαπιστώνεται

Υπουργείου

Προέδρου της, η ΕΕΔΑ υποστηρίζεται

30)

προστίθεται

τρίτο

Οικονομικών

εδάψιο

και

παρ.

η

9

με

απόψαση

του

διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά από

διαμορψώνεται ως εξής:

την Προεδρία της Κυβέρνησης και οι
«9. ‘Εως τη δημοσίευση του διατάγματος της
αντίστοιχες δαπάνες διενεργούνται από
παρ.

Ι του

άρθρου 28 και την επαρκή
τον Πρόεδρο της ΕΕΔΑ, ως διατάκτη.

στελέχωση της ΕΕΔΑ, η οποία διαπιστώνεται
‘Εως τη δημοσίευση του διατάγματος
με απόψαση του

Προέδρου της, η ΕΕΔΑ
του

προηγούμενου

εδαψίου,

οι

υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από την
αποσπάσεις και οι μετατάξεις της παρ.
Προεδρία της Κυβέρνησης και οι αντίστοιχες
2 του άρθρου 25 και της Παρ. 3 του
δαπάνες διενεργούνται από τον Πρόεδρο της
άρθρου

27,

διενεργούνται

ΕΕΔΑ, ως διατάκτη. ‘Εως τη δημοσίευση του
παρέκκλιση

κάθε γενικής

διατάγματος του προηγούμενου εδαψίου, οι
διάταξης,

με

κοινή

ή

κατά
ειδικής

απόψαση

του

αποσπάσεις και οι μετατάξεις της παρ. 2 του
Προέδρου της ΕΕΔΑ και του αρμοδίου
άρθρου 25 και της παρ. 3 του άρθρου 27,
οργάνου του υπουργείου προέλευσης.
διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής

ή

ειδικής διάταξης, με κοινή απόψαση του

Προέδρου της ΕΕΔΑ καιτου αρμοδίου οργάνου
του

υπουργείου

προέλευσης.

‘Εως

τη

δημοσίευση του ως άνω διατάγματος, η ΕΕΔΑ
υποστηρίζεται
Διεύθυνση

οικονομικά

Οικονομικών

από

τη

Γενική

Υπηρεσιών

του

Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει
σε

καταχώριση

αναλαμβανόμενων

δεσμεύσεων, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση
και πληρωμή των αντίστοιχων δαπανών της
ΕΕΔΑ.»

ς)0

30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύμισης
Καταρούμενες διατάξεις

που προόλέπουν κατάργηση
Με

τις

προβλεπόμενες

ρυθμίσεις

δεν

επέρχεται κατάργηση ισχυουσών διατάξεων.

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

3 1.
Σχετική διάταξη

Συναρμοδια Υπουργεία

ρύθμισης
Άρθρο 2

Αντικειμενο

—

αξιολογούμενης
Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Εσωτερικών

συναρμοδιότητας
Κρατικός Προϋπολογισμός
‘Εκδοση

κοινοποίηση
και
αποτελεσμάτων μετά την
ολοκλήρωση των πρακτικών
δοκιμασιών
για
την

προκήρυξη 6Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ
17) και προσωρινή πρόσληψη
των επιτυχόντων.
Άρθρο 3

Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρα 4-7

Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Άρθρα 8-10

Υπουργείο Εσωτερικών

Κρατικός Προϋπολογισμός

Μετατάξεις/αττοσπάσε ις
προσωπικού
Θέματα ΟΤΑ

ΟΤΑ

Εκδοση κανονιστικων πραξεων και εγκυκλιων

Εξουσιοδοτική
διαταξη
,

Είδος
ιτραξης

Αρμόδιο ή
ειτισπεύδον
Υπουργειο η
υπηρεσία

Αντικειμενο

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας
υπηρεσίας

·

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστικη
προθεσμία)

ή δημόσιας

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

34.

Γιατί ιτροτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν σι
υψιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

τη αναψορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;

ΝΑΙ

1

ΟΧΙ

Π

ν ΝΑΙ, να ειτισυναψθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νεου νομικου ιτροσωτιου, ανωνυμης εταιριας η δημοσιας υπηρεσιας

ή ονομασία και νομική μορφή

37.

Επωνυμία

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασψάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος οτελέχωσης του νέου οργάνου

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για
την αντιμετώπιση της πανδημία του κορωνοϊσύ ίΟΥΙΟ-19 και την
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Α.
Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται Θέματα διαφόρων Υπουργείων
και ειδικότερα:
Ι.
Παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος, έως την 3111122022 (λήγει την
3ιι22Ο2Ι) η εποπτεία λειτουργίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού
Μόνιμων Αιωματικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) από το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας. στο οποίο επαναφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών
(άρθρο 56 του ν.4557/2018) και εξακολουθεί να διέπεται από τις ιδρυτικές του
διατάξεις (αν.564/1968).
2.
Παρατείνονται, από τη λήξη τους, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ι.δ.ο.χ.) των υποψηφίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων
Κράτησης που περιλαμβάνονταν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της
προκήρυξης 6Κ!2018 του ΑΣΕΠ (τ.17) και απασχολούνται προσωρινά στα
Καταστήματα Κράτησης, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των ιοριστέων στις
αντίστοιχες Θέσεις, σύμφωνα με Τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας
προκήρυξης και κατ’ ανώτατο όριο τεσσάρων (4) μηνών, οπότε και λήγουν
αυτοδικαίως και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.
3.α. Παρατείνεται μέχρι την 31η12023, η προθεσμία απόδοσης
λογαριασμού των μνημονευόμενων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπλιρωμής
(Χ.Ε.Π.) που εκδόθηκαν εντός του έτους 2021 και αφορούν σε δαπάνες της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης καθώς και σε δαπάνες
Μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
β. Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η παράταση της προθεσμίας απόδοσης
λογαριασμού Χ.Ε.Π. μέχρι ένα έτος πέραν του ενός μηνός από τη λήξη του
οικονομικού έτους κατά το οποίο εκδόθηκε το Χ.Ε.Π. και για δαπάνες παροχής
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υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. (Κατά τα ισχύοντα. επιτρέπεται μόνο
για δαπάνες προμηθειών.)

4.
Εισάγεται παρέκκλιση από το ισχύον πλαίσιο (άρθρο 107 του
ν.47 14/2020) για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληιπρόθεσμων
οφειλών προς τρίτους από τους ο.τ.α. και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι, κατά
την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης, η παρακράτηση σε ποσοστό έως 25% του
ενός δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), διενεργείται χωρίς την τήρηση των
απαιτούμενων
(τεκμηρίωση
προϋποθέσεων
αδυναμίας
πληρωμής
ληξιπρόθεσμων οφειλών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του οικείου
ο.τ.α.).
Επιτρέπεται η παράταση έως την 31η32022 της διάρκειας των
5.
συμβάσεων προσωπικού ι.δ.ο.χ. που απασχολείται στους οτα. α’ και β’
βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του
κορωνοϊσύ. εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις ή σε περίπτωση που
δεν επαρκούν με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους. κατά τα ειδικότερα
οριόμενα.
Η παράταση αφορά σε συμβάσεις που είναι ενεργές κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης των προτεινόμενων ρυθμίσεων, το δε προσωπικό
μπορεί να διατίθεται και στα Κέντρα Ευπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τις
ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά.
6.α. Ρυθμίζονται θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων τακτικών υπαλλήλων
των ο.τ.α. β’ βαθμού, που διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κύκλων
κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
β. Παρατείνεται μέχρι την 1411.1.2022, η προθεσμία ολοκλήρωσης των
μετατάξεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4829/202 1.
Παρατείνεται μέχρι και την 31η122022, η διάρκεια μετακίνησης του
7.
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικού από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού
Ζακύνθου στον Δήμο Ζακύνθου. που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15
του ν.4257/2014 [για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη με δυνατότητα
ισόχρονης παράταση ς].
Τροποποιείται τι κείμενη νομοθεσία (ν.4512/2018 και ν.4821 /2021)
8.
αναφορικά με τη στελέχωση των Κτηματολογικών Γραφείων και
Υποκαταστημάτων του Ελληνικού Κτηματολογίου (ν.π.δ.δ., φορέας Γενικής
Κυβέρνησης) και ειδικότερα:
α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των
Αναπληρωτών
Προϊσταμένων
Κτηματολογικών
Γραφείων
ή
Υποκαταστημάτων, οι οποίοι μετά τη λήξη της θητείας τους και της τυχόν
ανανέωσής της, επιστρέφουν αυτοδικαίως στα καθήκοντά τους στο
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Κτηματολογικό Γραφείο ή στο Υποκατάστημα. όπου αρχικά είχαν ενταχθεί σε
προσωποπαγή Θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου. κατά τα ισχύοντα.
β. Επανακαθορίζονται τα προσόντα για την τοποθέτηση Προϊσταμένων ή
των νομίμων αναπληρωτών Τους των καταργούμενων εμμίσθων
Υποθηκοφυλακείων, σε Θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων ή
Υποκαταστημάτων του Ελληνικού Κτηματολογίου.
γ. Εξαιρούνται από την απαγόρευση απόσπασης ή μετάταξης του
προσωπικού του Ελληνικού Κτηματολογίου σε φορείς του δημόσιου τομέα, οι
υπάλληλοι των οποίων οι αποφάσεις απόσπασης ή μετάταξης ολοκληρώθηκαν
ή έλαβαν Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) μέχρι και την 31118.2021.
9.
Προβλέπεται ότι. περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα των
οικείων ο.τ.α. α’ ή β’ βαθμού και τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο, χωρικής αρμοδιότητάς τους,
τα οποία καταχωρίσθηκαν στις κτηματολογικές εγγραφές ως «άγνωστου
ιδιοκτήτη» σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 49 του
ν.482 1/2021 (διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και σύμφωνη γνώμη της κτηματικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Οικονομικών).
ΙΟ.α. Παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο. για την ορθή εφαρμογή των
μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοΙού και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται ο
κίνδυνος αυτός, η δυνατότητα αποθήκευσης. μέσω ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής για κινητές συσκευές (ιποίΙ ρρ1ίτίοιι), πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον
κορωνοΙό καθώς και των στοιχείων ταυτοποίησης του ιδίου προσώπου κατά
τον έλεγχο των εν λόγο) πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα (άντληση στοιχείων. ειδικές προβλέψεις για ανήλικους κ.λπ.).
β. Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη λειτουργία της ανωτέρω εφαρμογής
ορίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αναλαμβάνει τις
σχετικές υποχρεώσεις (λήψη αναγκαίων μέτρων ασφαλείας των λαμβανομένων
στοιχείων, προστασία διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση κ.λπ.)
γ. Με υπουργική απόφαση, μπορεί να καθορίζονται τα ειδικότερα Θέματα
λειτουργίας της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και λοιπά ζητήματα
εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Παρατείνεται, από την 1111.2022 έως την 30116.2022, η διάρκεια της
ΙΙ.
Επιτροπής «Ελλάδα 2021 », η οποία ακολούθως λύεται και τίθεται αυτοδικαίως
σε εκκαθάριση. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Επιτροπής
ορίζονται εκκαθαριστές και παραμένουν στην Επιτροπή για τις ανάγκες της
εκκαθάρισης, η οποία Πρέπει να έχει περατωθεί οριστικά εντός έξι (6) μηνών
από τη λύση της Επιτροπής.
Επανακαθορίζεται. αυανόμενος κατά δύο (2). ο αριθμός των μελών της
12.
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής (άρθρο 32, ν.4780/2021), η
3
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οποία αποτελείται εφεξής από δεκατρία (13) μέλη (αντί ένδεκα, που
προβλέπεται σήμερα).
13.
Τροποποιείται ο ν.4870!2020, κατά το μέρος που αναφέρεται στην
οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
(ΕΕΔΑ) και συγκεκριμένα ορίζεται ότι, έως τη δημοσίευση του Οργανισμού
της Επιτροπής (π.δ.), η οικονομική υποστήριξη της ΕΕΔΑ διενεργείται από τη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η
οποία προβαίνει σε καταχώριση αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων, εκκαθάριση,
ενταλματοποίηση και πληρωμή των αντίστοιχων δαπανών της Επιτροπής.
(Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω υποστήριξη παρέχεται από την Προεδρία της
Κυβέρνησης).

Β.
Από τις προτεινόμενες
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι.

διατάξεις

προκαλούνται

τα

ακόλουθα

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στα δύο (2) νέα μέλη
της Εθνικής Επιτροπής ΒιοηΘικής και ΤεχνοηΘικής, το ύψος της οποίας Θα
καθορισθεί με υπουργική απόφαση (άρθρο 38, ν.4780/2021).
2.
Δαπάνη, από την παράταση των συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. των
υποψηφίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης που
περιλαμβάνονταν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης
6Κ/201 8 του ΑΣΕΠ και απασχολούνται προσωρινά στα Καταστήματα
Κράτη σης, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων στις αντίστοιχες
Θέσεις, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας προκήρυξης.
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου
Υπουργείου, ανέρχεται στο ποσό των 810 χιλ. ευρώ περίπου.
3.
Δαπάνη από τη λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές
συσκευές (ιποίΙ ρρΙίοπ), για την αποθήκευση από τα φυσικά πρόσωπα
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης
από τον κορωνοΙό καθώς και των στοιχείων ταυτοποίησης του ιδίου προσώπου
κατά τον έλεγχο των εν λόγω πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Το ύψος της
δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

ΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και των
νομικών τους προσώπων (φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού
ι.δ.ο.χ.. σι συμβάσεις των οποίων παρατείνονται από τη λήη τους μέχρι την
4
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31113.2022. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται
περιστατικά (αριΟμός συμβάσεων κ.λπ.).

από

πραγματικά

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΓ1Α Α.ΜΑΟΕΙ
21.12.2021 18:10

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊσύ ίΞΟνΙ]Ξ-Ι9 και την προστασία της δημόσιας
υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Από Τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στα δύο (2) νέα μέλη της
Ι.
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, το ύψος της οποίας Θα
καθορισθεί με υπουργική απόφαση (άρθρο 3. ν.47Ο/2Ο21).
2.
Δαπάνη, από την παράταση των συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. των
υποψηφίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης που
περιλαμβάνονταν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης
6Κ/2018 του ΑΣΕΠ και απασχολούνται προσωρινά στα Καταστήματα
Κράτησης, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων στις αντίστοιχες
θέσεις. σύμφωνα με Τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας προκήρυξη.
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης. σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου.
ανέρχεται στο ποσό των 810 χιλ. ευρώ, περίπου.

Δαπάνη από τη λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές
3.
συσκευές (ιιιοΙ ρρΙίοιι), για την αποΘήκευση από τα φυσικά Πρόσωπα
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού. διαγνωστικού ελέγχου ή νόσηση
από τον κορωνοΙό καθώς και των στοιχείων ταυτοποίησης του ιδίου προσώπου
κατά τον έλεγχο των εν λόγω πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Το ύψος της
δαπάνης αυτής εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα.
Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις Πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.

ΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών
τους προσώπων (φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού
ι.δ.ο.χ., οι συμβάσεις των οποίων παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι την
3 1η32022
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Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (αριΘμός συμβάσεων κ.λπ.), Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων, κατά περίπτωση.

Αθήνα. 21 Δεκεμβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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