ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

—

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του Υπουργείου Εσωτερικών
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της ΔιαψΘοράς, διατάξεις για Θέματα
ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο
εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την
ολοκλήρωση της μεταψοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, διατάξεις για την εψαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.011, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες
διατάξεις)>

ΆρΘρο Ι
Μετακίνηση υπαλλήλου σε οργανική μονάδα άλλης περιψερειακής ενότητας
Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 245 ν. 3852/20 10

—

Στο Πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 245 του ν. 3852/2010 (Ν 87) μετά από τις λέξεις
«η οργανική του Θέση,» προστίθενται οι λέξεις «εψόσον Πρόκειται για διαφορετικό νομό ή
νησί» και η Παρ. 5 του άρθρου 245 διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Η μετακίνηση υπαλλήλου σε οργανική μονάδα άλλης περιφερειακής ενότητας από αυτήν
στην οποία ανήκει η οργανική του Θέση, εψόσον Πρόκειται για διαψορετικ νομό ή νησί,
επιτρέπεται μόνο για λόγους εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης, με ειδικά αιτιολογημένη
απόψαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμψωνη γνώμη του οικείου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τη λήψη της απόψασης του προηγούμενου εδαψίου, καθώς
και για την επιλογή του μετακινούμενου υπαλλήλου, λαμβάνονται υπόψη, εκτός από τις
εξυπηρετούμενες υπηρεσιακές ανάγκες και κριτήρια κοινωνικά, όπως η οικογενειακή
κατάσταση, η κατάσταση της υγείας του μετακινούμενου υπαλλήλου ή η συνυπηρέτηση
συζύγου.».

Άρθρο 2
Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και
β’ βαθμού λόγω ονιι-ι Αντικατάσταση άρθρου 176 ν. 4876/2021
—

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 176 του ν. 4876/2021 (Α 251) τροποποιείται ως
προς τη διάρκεια 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 κορωνοϊού

ςονιο-ι9 και το άρΘρο 176 διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 176

Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ. α’ και β’
βαθμού λόγω ςΟνΙΟ-19
Ι. 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
κορωνοΙού ςΟΙΟ-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 31.5.2022 με
απόφαση 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 οι συμβάσεις του είναι

ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα
της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ’ αυτών δεν εψαρμόζονται οι περιορισμοί των
άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), καθώς και οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου
36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6). 0 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 ό του π.δ.
164/2004.

3. Με απόψαση του οικείου 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 3
Προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας Τροποποίηση παρ. 3 και αντικατάσταση
παρ. 4 άρθρου ΙΒ Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)
-

1. Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου ΙΒ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν.
3284/2004 (Α’ 217)] αντικαθίσταται η αναψορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση από την
Περιψερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας και η παρ. 3 του άρθρου 1 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εΦαρμογή των παραγράψων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου υποβάλλεται σχετική δήλωση—αίτηση από τον ίδιο τον αλλοδαπό.
Η δήλωση—αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιψερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας στη
χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντος.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου ΙΒ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004) αντικαθίσταται
ως εξής:
4. α. Ο Προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας Ιθαγένειας εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή
της δήλωσης-αίτησης, κατ’ εψαρμογή των παρ. 1 και 2, με απόψασή του, περίληψη της
οποίας δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο δήμο να
εγγράψει τον αλλοδαπό, στο δημοτολόγιό του. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη
δημοσίευση της σχετικής περίληψης.
β. Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό κώλυμα, κατά την περ. β της παρ. Ι του
άρθρου 5 ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασψάλειας κατά το άρθρο 5Β ή έχει διαταχθεί
περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων κατά τα άρθρα 54 και 127 του Ποινικού
Κώδικα. Η διερεύνηση της συνδρομής των αρνητικών προϋποθέσεων του προηγούμενου
εδαψίου διενεργείται με ανάλογη εψαρμογή της διαδικασίας της παρ. 5 του άρθρου 7 και
εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών. Η διαδικασία εξέτασης και οι σχετικές προθεσμίες
αναστέλλονται σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31. Η ανωτέρω διαδικασία εψαρμόζεται
και στις αιτήσεις που εκκρεμούν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Άρθρο 4
Απόψαση πολιτογράψησης

—

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 8 Κώδικα Ελληνικής

Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)
Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004

(Α’ 217)1 οι λέξεις «απόψαση πολιτογράφησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «απόψαση
κτήσης της ιθαγένειας με πολιτογράψηση ή με οποιαδήποτε άλλη νομική αιτία» και η παρ. Ι
διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η πολιτογράφηση γίνεται με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση κτήσης της ιθαγένειας με πολιτογράφηση ή με οποιαδήποτε άλλη νομική αιτία
εκδίδεται με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του αιτούντος, όπως αυτά αποδίδονται στην
επίσημη μετάψραση της νομίμως επικυρωμένης αλλοδαπής πράξης γεννήσεώς του. Αίτημα
για διόρθωση των στοιχείων αυτών ως προς την ορθογραφική ή ψθογγολογική τους απόδοση
μετά την έκδοση της απόψασης πολιτογράψησης που δεν οψείλεται σε εκ παραδρομής
σφάλμα, υποβάλλεται στην υπηρεσία του Δήμου στον οποίο διενεργήθηκε η εγγραψή του
αιτούντος, συνοδευόμενο μετα απαραίτητα προς τούτο δικαιολογητικά. Η σχετική διόρθωση
γίνεται με πράξη δημάρχου.».
Άρθρο 5
Προθεσμίες και αναστολή εξέτασης αίτησης

—

Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 31 Κώδικα

Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)

Η παρ. 4 του άρθρου 31 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’ 217)]
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης και της αίτησης για κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αναστέλλεται, αν προκύψει με βάση τα στοιχεία του
ψακέλου ότι έχει ασκηθεί σε βάρος του αιτούντος ποινική δίωξη για αδικήματα που
επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης του ενός (1) έτους, ή για άλλα
αδικήματα, η καταδίκη για τα οποία συνιστά κώλυμα πολιτογράφησης. Ειδικά για τις
αιτήσεις των ανήλικων αιτούντων, η διαδικασία εξέτασής τους αναστέλλεται, αν έχει ασκηθεί
ποινική δίωξη σύμφωνα με την οποία οι αιτούντες φέρονται να έχουν τελέσει αξιόποινες
πράξεις, οι οποίες επισύρουν περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων κατά τα άρθρα
54 και 127 του Ποινικού Κώδικα. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και στις αιτήσεις
πολιτογράφησης που εκκρεμούν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.)>.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

—

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαψθοράς, διατάξεις για Θέματα ανθρώπινου
δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των
σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την
ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταψοράς των
δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εψαρμογή του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες
επείγουσες διατάξεις»

Ειτισπεύδον Υπουργείο: Εσωτερικών
Στοιχεία επικοινωνίας: 1. Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός

—

Συνεργάτης Αναπληρωτή

Υπουργού Εσωτερικών, 2131364920, πι,ίορ5@νρθ5.Γ
2. Ενδοξία Τσιτσέλη, Νομικός

Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,

—

2131364432, 5Ί5ε(Ί@νρ5.Γ
Επιλεξατε απο Τον παρακατω καταλονο τον τομεα η τους τομεις νομοιετησης
στους σποιους αφορουν ο όασικες διαταξεες της αξιολογουμενης ρυιμσης
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Τομέας νομοΘέτησης επί. Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο

1:

Η

αξιολογούμενη

ρύθμιση

καθίσταται

αναγκαία

για

λόγους

αποτελεσματικής και αιτρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών των περιψερειών,
καθώς επιτυγχάνεται η ευελιξία στις εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων εντός του
ίδιου νομού χωρίς καθυστερήσεις που επηρεάζουν δυσμενώς την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών.
Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίδεται παράταση στις συμβάσεις
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολούνται στους ΟΤΑ.
και β’ βαθμσύ και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του
κορωνσΙού ΟνΙ0-19, από τη λήξη τους μέχρι και τις 31.5.2022, χωρίς όμως ο
συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων να υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα των 24 μηνών.
Άρθρο 3: Το ψαινόμενο της παραβατικότητας των ανηλίκων λαμβάνεται υπόψη ως
μια πραγματική παράμετρος κατά τη θέσπιση κανόνων δικαίου που αψορούν στους
ανήλικους. Στο Πλαίσιο της εψαρμσγής νομοθετικών ρυθμίσεων που σχετίζονται με
την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας και συνδέονται άρρηκτα με την Ιδια την
συγκρότηση της πολιτείας, προτείνεται η τροποποίηση των Παρ. 3 και 4 του άρθρου
ΙΒ του ν. Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217), εντάσσοντας την

ηλικιακή ομάδα 15

-

18 ετών στις κατηγορίες των αιτούντων, για τις οποίες

απαιτείται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου για
δικαστική χρήση, καθώς και η αναζήτηση της συνδρομής λόγων δημόσιας

ή

εθνικής

ασψάλειας. Εψόσον συντρέχει ένας εκ των ανωτέρω λόγων, επέρχεται είτε η
αναστολή εξέτασης της αίτησης είτε η απόρριψή της.
Άρθρο 4: Με την τροποποίηση της παρ. Ι του άρθρου 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α’ 217) επεκτείνεται το πεδίο εψαρμσγής της διάταξης και
στις λοιπές κατηγορίες αιτήσεων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
Άρθρο 5: Προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της ποινικής κατάστασης του αιτούντος,
όταν ασκηθεί ποινική δίωξη από την αρμόδια εισαγγελική αρχή και όχι όταν
υψίσταται εκκρεμής ποινική δίκη, δεδομένου ότι επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση
της ποινικής δίωξης προκύπτουν ήδη από τον χρόνο άσκησής της. Αν κατά τον έλεγχο
προκύψει ότι έχει ασκηθεί σε βάρος του αιτούντος ποινική δίωξη για αδικήματα που
επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης του ενός (1) έτους,

ή

για άλλα

αδικήματα, η καταδίκη για τα οποία συνιστά κώλυμα πσλιτογράψησης,
αναστέλλεται η διαδικασία εξέτασης της αίτησης πολιτογράψησης και της αίτησης
για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω ψοίτησης.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για τη μετακίνηση υπαλλήλων
σε οργανικές μονάδες άλλης περιψερειακής ενότητας, που αψορά τον ίδιο νομό.
Άρθρο 2: Η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι αναγκαία λόγω του γεγονότος ότι
εξακολουθούν να υψίστανται κατεπείγουσες ανάγκες στους ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού
εξαιτίας των εξαιρετικών συνθηκών, που έχουν προκύψει λόγω του κορωνοϊού
ςονιο-ι9 καιτης επιτακτικής ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών του.
Άρθρο 3: Αποτρέπεται η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικους
αλλοδαπούς, η ιταραβατική συμπεριψορά των οποίων δεν είναι συμβατή με την
προαπαιτούμενη από το νομοθέτη ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, η
οποία, εκτός των άλλων, επιβεβαιώνεται και από την τήρηση και τον σεβασμό στους
νόμους της πολιτείας.
Άρθρο 4: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του
δήμου να προβαίνουν σε διόρθωση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του
ενδιαψερομένου, όταν μετά την έκδοση της απόψασης κτήσης της ιθαγένειας με
πολιτογράψηση ή με οποιαδήποτε άλλη νομική αιτία, προκύψει λανθασμένη
ορθογραψική ή ψθογγολογική απόδοση των στοιχείων του ενδιαψερόμενου στην
ελληνική γραψή.
Άρθρο 5: Η αξιολογούμενη ρύθμιση θέτει ως ασψαλές χρονικά σημείο για την
αναστολή της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας,
την άσκηση της ποινικής δίωξης, στο πλαίσιο της διασψάλισης του δημοσίου
συ μψέροντος.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρα 12 : Τους ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού.
Άρθρα 3-5: Όσους έχουν υποβάλει αίτηση πολιτογράψησης,
όσους
καταλαμβάνονται από ποινικά κωλύματα στο πλαίσιο της εξέτασης της αίτησης για
την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και τους ανηλίκους αιτούντες πολιτογράψηση,
οι οποίοι κατηγορούνται για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωττιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ

Εάν ΝΑΙ,

ν

ΟΧΙ

ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει

Άρθρο 1: παρ. 5 του άρθρου 245 του ν. 3852/2010
Άρθρο 2: άρθρο 176 του ν.
Άρθρο
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3:

το ζήτημα;

(Α’ 87).

4876/2021 (Α’ 251).

παρ. 3 και 4 του άρθρου ΙΒ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004

(Α’ 217)]

Άρθρο 4:

παρ.

Ι του

άρθρου

8 του

Κώδικα

Ελληνικής

Ιθαγένειας

[ν.

3284/2004

(Α’

2 17)]
Άρθρο

5:

παρ. 4 του

άρθρου

31 του

Κώδικα Ελληνικής

Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’

217)]

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
ϊ) μεαλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόψασης ή άλλης
κανονιστικής
πράξη ς;
ΙΙ) με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομ
ένης της
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
...

ιπ) με διαθεση
περισσότερων
ανθρωπινων και
υλικών πόρων;
,

Δεν υψίσταται νομοθετική εξουσιοδότηση.

Οι
επιδιωκόμενοι
στόχοι
δεν
δύνανται
να
πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
περιλαμβανομένης νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
υψιστάμενης νομοθεσίας.

Η διάθεση περισσοτέρων πόρων, υλικών και ανθρώπινων,
δεν εξυπηρετει τους επιδιωκομενους στοχους της
προωθουμενης ρυθμισης.

Συναψείς πρακτικές

Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΣΙ

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

1) σε όργανα της Ε.Ε.:
ί) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώοιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
ετιιδιώκονται με την αξισλογούμενη ρύθμιση

:

.

·

,Τ:
:

8.

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Ενίσχυση ασψάλειας δικαίου και διασψάλιση

)

βραχυπρόθεσμοι:

ομαλής,

εύρυθμης

και

απρόσκοπτης

λειτουργίας Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Βιώσιμη ανάπτυξη και σεβασμός της αρχής
της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης
-

και διασψάλιση της ευημερίας των πολιτών.
ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

Διαψανής και με ενισχυμένες εγγυήσεις
διαδικαστικού και ουσιαστικού χαρακτήρα
εξέταση των αιτήσεων κτήσης ελληνικής
ιθαγένειας και πολιτογράφησης.

-

Ψηψιακή διακυβέρνηση

10.
_________

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

11.

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

12
.

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του
συστήματος με άλλα υψιστάμενα συστήματα;

εν λόγω
ΝΑΙ Π

πληροφοριακού
ΟΧΙ Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ Π
ΟΧΙ Π
Εξηγ ή στε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξισλσνσύμενης ρύΘμίσης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρϋρο

Στόχος

Άρθρο Ι

Σκοπείται, για λόγους αποτελεσματικής λειτουργίας των
υπηρεσιών των περιψερειών, η επίτευξη ευελιξίας στις
« εσωτερικές)) μετακινήσεις υπαλλήλων (εντός του ίδιου νομού)
χωρίς καθυστερήσεις που επηρεάζουν αρνητικά την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών.

Άρθρο 2

Χορηγείται παράταση στις συμβάσεις προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολούνται στους ΟΤΑ. α
και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, ώστε να

καλυψθούν αποτελεσματικά σι κατεπείγουσες ανάγκες τους
λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν προκύψει από τον

κορωνοϊό ςονιο-ι9.
Απστρέπεται η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικους
αλλοδαπούς, η παραβατική συμπεριψορά των οποίων δεν είναι

Άρθρο 3

συμβατή με την προαπαιτούμενη από τον νομοθέτη ομαλή
ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, η οποία, εκτός των άλλων,
επιβεβαιώνεται και από την τήρηση και τον σεβασμό στους
νόμους της ελληνικής πολιτείας.
Η αξιολογούμενη

Άρθρο4

ρύθμιση αψορά στην αρμοδιότητα των
υπηρεσιών του δήμου να προβαίνουν σε διόρθωση των
ονοματεπωνυ μικών στοιχείων του ενδ ιαψερομένου, όταν μετά
την έκδοση της απόψασης κτήσης της ιθαγένειας με
πολιτογράψηοη ή με οποιαδήποτε άλλη νομική αιτία προκύψει
λανθασμένη ορθογραψική ή ψθογγολογική απόδοση των
στοιχείων του στην ελληνική γραψή.

Άρθρο 5

Ορίζεται η άσκηση της ποινικής δίωξης για αδικήματα που
επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης του ενός
(1) έτους, ως η χρονικά ασψαλής έναρξη της αναστολής της
διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας στο πλαίσιο της διασψάλισης του δημοσίου
συ μψέροντος.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αύξηση εσόδων

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση

χρόνου

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
Α ΝΤΑ ΓΟ Ν ΊΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣΙ ΟΤΙ ΚΟΤΗ ΤΑ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

Χ

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαψάνεια_θεσμών

ΕΜΜ ΕΣΑ

Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτίμηση:
Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται Ενίσχυση της ασψάλειας δικαίου, η διασψάλιση της ομαλής
και απρόσκοτιτης λειτουργίας των ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού.
1.

Κοο αξιολονούιενης ρύΘμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
Προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΠ-ΙΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προολήψεις/
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συ μμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
Π Ε ΡΙΒ ΑΛΛΟ Ν

ΝΗΣΓΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Βλ. συνημμένη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοττισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

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

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Από τις προωθούμενες διατάξεις δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους ΟΤΑ., τα νομικά
πρόσωπα αυτών, την αγορά, την κοινωνία καιτο περιβάλλον.

Ι

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:Εκθεση νομιμότητας

22.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

-

-

-

-

Παρ. 3 άρθρου 4 (ιθαγένεια)
Παρ. Ι άρθρου 5 (οικονομική

—

επιχειρηματική ελευθερία)

Άρθρο 102 (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Άρθρο 103 (οργάνωση δημόσιας διοίκησης)

23.

Ενωσιακό δίκαιο

1

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμττεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Οδηγία

Απόφαση

24.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

Π

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του

ή συμψωνιών

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

25

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Π

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

26.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Π

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροτιοποιούμενων
29.

ή

ή

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση αντικατάσταση
Διατάξεις αξιολογούμενης
ρύϋμισης
Άρθρο Ι
Μετακίνηση υπαλλήλου σε
οργανική μονάδα άλλης
περιψερειακής ενότητας
Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 245
ν. 3852/2010
—

—

συμπλήρωση διατάξεων
Υφιστάμενες διατάξεις

—

Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 5 του
άρθρου 245 του ν. 3852/2010 (Α’
87) μετά από τις λέξεις «η
οργανική του Θέση,» προστίθενται
σι λέξεις ιιεψόσον Πρόκειται για
διαψορετικό νομό ή νησί» και η
του
άρθρου
245
Παρ.
5
διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Η μετακίνηση υπαλλήλου σε
μονάδα
οργανική
άλλης
περιψερειακής
ενότητας
από
αυτήν στην οποία ανήκει η

Η παρ. 5 του άρθρου 245 του ν.
3582/20 10 (Α’ 87) έχει ως εξής:
«5.

Η μετακίνηση υπαλλήλου σε
οργανική μονάδα άλλης περιψερειακής
ενότητας από αυτήν στην οποία ανήκει
η οργανική του Θέση επιτρέπεται μόνο

οργανική του θέση, εψόσον
πρόκειται για διαψορετικό νομό ή
νησί, επιτρέπεται μόνο για λόγους
εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης,
με ειδικά αιτιολογημένη απόΦαση
του αρμόδιου προς διορισμό
οργάνου, ύστερα από σύμψωνη
γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου. Για τη λήψη της
απόψασης του προηγούμενου
εδαψίου, καθώς και για την
επιλογή
του
μετακινούμενου
υπαλλήλου, λαμβάνονται υπόψη,
εκτός από τις εξυπηρετούμενες
υπηρεσιακές ανάγκες και κριτήρια
κοινωνικά, όπως η οικογενειακή
κατάσταση, η κατάσταση της
υγείας
του
μετακινούμενου
υπαλλήλου ή η συνυπηρέτηση
συζύγου
Άρθρο 2
Παράταση διάρκειας συμβάσεων
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε 0.Τ.Α. α’ και
β’ βαθμού λόγω ςονιο-19
Αντικατάσταση άρθρου 176 ν.
4876/2021
—

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του
άρθρου 176 του ν. 4876/2021 (Α’
251) τροποποιείται ως προς τη
διάρκεια
των
συμβάσεων
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου
που
χρόνου
απασχολείται στους ΟΤΑ. α’ και β’
βαθμού και τα νομικά πρόσωπα
αυτών για την αποτροπή της
διάδοσης του κορωνοϊσύ ςονιο
19
και
το
176
άρθρο
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 176
Παράταση διάρκειας συμβάσεων
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού

λόγω ςονιο-ι9
1.
Συμβάσεις
προσωπικού
Ιδιωτικού
Δικαίου
Ορισμένου
Χρόνου που απασχολείται στους
ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού και τα

για λόγους εξαιρετικής υπηρεσιακής
ανάγκης, με ειδικά αιτιολογημένη
απόψαση του αρμόδιου προς διορισμό
οργάνου, ύστερα από σύμψωνη γνώμη
του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Για τη λήψη της απόψασης του
προηγούμενου εδαψίου, καθώς και για
την επιλογή του μετακινούμενου
υπαλλήλου, λαμβάνονται υπόψη, εκτός
από τις εξυπηρετούμενες υπηρεσιακές
ανάγκες και κριτήρια κοινωνικά, όπως η
οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση
της
μετακινούμενου
υγείας του
υπαλλήλου
ή η συνυπηρέτηση
συζύγου.))

Το άρθρο 176 του ν. 4876/2021 (Α’
251) έχει ως εξής:
«Αρθρο 176
Παράταση διάρκειας συμβάσεων
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού λόγω
ςσνιο-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
κορωνοΙού
ςΟνΙΟ-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.
υπάρχει στον
Εάν δεν
προϋπολογισμό
πίστωση
ή
η
υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια
απόψαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση
για
αναμόρψωση
την
του
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή

νομικά πρόσωπα αυτών για την
αποτροπή της διάδοσης του
κορωνοϊσύ ςονιο-ι9, σι οποίες

περιψερειακό συμβούλιο, στην πρώτη,
μετά την παράταση, συνεδρίασή του.

συνήψθησαν σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 74 του ν.
4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να
παραταθούν από τη λήξη τους και
μέχρι τις 31.5.2022 με απόψαση
της οικείας οικονομικής επιτροπής
και υπό την προϋπόθεση της
των
απαιτούμενων
ύπαρξης
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
αναμόρψωση
του
την
προϋπολογισμού,
οποία
η
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το
οικείο δημοτικό ή περιψερειακό
συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την
παράταση, συνεδρίασή του.
2. Η παράταση των συμβάσεων
της παρ. Ι αφορά προσωπικό που
οι συμβάσεις του Είναι ενεργές
Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης
του παρόντος και δεν μεταβάλλει
χαρακτήρα
της
τον
σχέσης
εργασίας των απασχολούμενων.
Επ’ αυτών δεν εψαρμόζονται σι
περιορισμοί των άρθρων 5 και 7
του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), καθώς
και οι περιορισμοί της παρ. 2 του
άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
ο συνολικός χρόνος διάρκειας των
λόγω
συμβάσεων,
εν
περιλαμβανομένων
των
παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό
διάστημα των είκοσι τεσσάρων
(24) μηνών κατά την έννοια του
άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.
3. Με απόψαση του οικείου
Δημάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση,
το προσωπικό του παρόντος, να
και
στα
Κέντρα
διατίθεται
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για
τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε
αυτά, λόγω του αυξημένου όγκου

2. Η παράταση των συμβάσεων της
παρ. Ι αψορά προσωπικό που οι
συμβάσεις του είναι ενεργές κατά την
ημερομηνία
δημοσίευσης
του
παρόντος και δεν μεταβάλλει τον
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των
απασχολούμενων. Επ’ αυτών δεν
εφαρμόζονται οι περιορισμοί των
άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’
134), καθώς καιοιπεριορισμοίτης Παρ.
2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021
(Α’ 6). 0 συνολικός χρόνος διάρκειας
των
εν
συμβάσεων,
λόγω
περιλαμβανομένων των παρατάσεών
τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια
του άρθρου ό του π.δ. 164/2004.
3. Με απόψαση του οικείου 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.

εργασιών που παρέχουν στους
πολίτες»
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής
ιθαγένειας Τροποποίηση παρ. 3
και 4 άρθρου ΙΒ Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν
3 284/2004)
1. Στο δεύτερο εδάψιο της παρ. 3
του άρθρου ΙΒ του Κώδικα
Ελληνικής
Ιθαγένειας
[ν.
3284/2004
(Α’
217)]
αντικαθίσταται η αναψορά στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση από την
Περιψερειακή
Διεύθυνση
Ιθαγένειας και η Παρ. 3 του
άρθρου ΙΒ διαμορψώνεται ως
εξής:
«3. Για την κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας κατ’ εψαρμογή των
παραγράψων Ι και 2 του Παρόντος
άρθρου
υποβάλλεται σχετική
δήλωση—αίτηση από τον ίδιο τον
αλλοδαπό.
Η δήλωση—αίτηση κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και
τα
σχετικά
δικαιολογητικά
υποβάλλονται
στην
αρμόδια
υπηρεσία
της
Περιψερειακής
Διεύθυνσης Ιθαγένειας στη χωρική
αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται
ο δήμος της διαμονής του
αιτούντος. »
-

2. Η παρ. 4 του άρθρου ΙΒ του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.
3284/2004) αντικαθίσταται ως
εξής:
4. α. Ο Προϊστάμενος της οικείας
υπηρεσίας Ιθαγένειας εντός έξι (6)
μηνών από την υποβολή της
δήλωσης-αίτησης, κατ’ εψαρμογή
των παρ. Ι και 2, με απόψασή του,
περίληψη
της
οποίας
δημοσιεύεται στην Εψη μερίδα της
Κυβερνήσεως,
εντέλλεται τον
οικείο δήμο να εγγράψει τον
αλλοδαπό, στο δημοτολόγιό του. Η
ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από
τη δημοσίευση της σχετικής
περίληψης.

Η παρ. 3 του άρθρου ΙΒ του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’
217)] έχει ως εξής:

3. Για την κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας
κατ’
εψαρμογή
των
παραγράψων Ι και 2 του παρόντος
άρθρου υποβάλλεται σχετική δήλωσηαίτηση από τον ίδιο τον αλλοδαπό.
Η
δήλωση-αίτηση
κτήσης
της
ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και τα
σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται
στην
αρμόδια
υπηρεσία
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική
αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο
δήμος της διαμονής του αιτούντα.

4.
α.
Ο
Συντονιοτής
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός έξι
(6) μηνών από την υποβολή της
δήλωσης-αίτησης κατ’ εψαρμογή της
διατάξεως της παραγράψου Ι του
παρόντος άρθρου, με απόψασή του,
περίληψη της οποίας δημοσιεύεται
στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως,
εντέλλεταιτον οικείο δήμο να εγγράψει
τον
ανήλικο
αλλοδαπό,
στο
δημοτολόγιότου. Η ελληνική ιθαγένεια
αποκτάται από τη δημοσίευση της
σχετικής περίληψης.

β. Η αίτηση απορρίπτεται αν
συντρέχει ποινικό κώλυμα, κατά
την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου
ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής
ασφάλειας κατάτο άρθρο 5Β ή έχει
διαταχθεί περιορισμός σε ειδικό
κατάστημα κράτησης νέων κατά Τα
άρθρα 54 και 127 του Ποινικού
Η διερεύνηση της
Κώδικα.
των
αρνητικών
συνδρομής
προϋποθέσεων
του
προηγούμενου
εδαψίου
διενεργείται
με
ανάλογη
εφαρμογή της διαδικασίας της
παρ. 5 του άρθρου 7 και εντός
προθεσμίας έξι (6) μηνών. Η
διαδικασία εξέτασης και οι
προθεσμίες
σχετικές
αναστέλλονται σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 31. Η ανωτέρω
διαδικασία εφαρμόζεται και στις
αιτήσεις που εκκρεμούν πριν από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

β. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, εντός ενός (1) έτους από την
υποβολή της δήλωσης- αίτησης κατ’
εφαρμογή
της
της
διατάξεως
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,
με απόφασή του, περίληψη της οποίας
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο
δήμο να εγγράψει τον ενήλικο
αλλοδαπό, στο δημοτολόγιό του. Η
ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη
δημοσίευση της σχετικής περίληψης.
Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει
ποινικό κώλυμα, κατά την περίπτωση β·
της τιαραγράψου 1 του άρθρου 5 ή
λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας
κατά το άρθρο 5Β. Η διερεύνηση της
συνδρομής
των
αρνητικών
προϋποθέσεων του προηγούμενου
εδαφίου διενεργείται με ανάλογη
εφαρμογή της προβλεπόμενης στην
παράγραφο
2
7
του
άρθρου
διαδικασίας και εντός προθεσμίας έξι
(6) μηνών. Η σχετική διαδικασία και
προθεσμίες αναστέλλονται σύμφωνα
με τη διάταξη της παραγράφου 4 του
άρθρου 31.

Άρθρο 4
Απόψαση
πολιτογράφησης
Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου 8
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.
3284/2004)

—

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’ 217)]
λέξεις
«απόψαση
οι
πολιτογράψησης»
αντικαθίστανται από τις λέξεις
«απόφαση κτήσης της ιθαγένειας
πολιτογράψηση
με
ή
με
οποιαδήποτε άλλη νομική αιτία>)
και η παρ. Ι διαμορφώνεται ως
εξής:
«1. Η πολιτογράψηση γίνεται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου

Η παρ. Ι του άρθρου 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’
217)] έχει ως εξής:

«1. Η πολιτογράφηση γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

του Υπουργείου Εσωτερικών, που
δημοσιεύεται στην Εψη μερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόψαση κτήσης της ιθαγένειας
με
πολιτογράψηση
με
ή
οποιαδήποτε άλλη νομική αιτία
εκδίδεται με τα ονοματεπωνυμικά
στοιχεία του αιτούντος, όπως αυτά
αποδίδονται
στην
επίσημη
μετάψραση
νομίμως
της
επικυρωμένης αλλοδαπής πράξης
γεννήσεώς του.
Αίτημα
για
διόρθωση των στοιχείων αυτών ως
προς
την
ορθογραψική
ή
ψθογγολογική τους απόδοση μετά
την
έκδοση
της
απόψασης
πολιτογράψησης
δεν
που
οψείλεται σε εκ παραδρομής
σψάλμα,
στην
υποβάλλεται
υπηρεσία του Δήμου στον οποίο
διενεργήθηκε η εγγραψή του
αιτούντος, συνοδευόμενο με τα
απαραίτητα
τούτο
προς
δικαιολογητικά.
σχετική
Η
διόρθωση γίνεται με πράξη
δημάρχου.».

Αποκέντρωσης
και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η
απόψαση πολιτογράψησης εκδίδεται
με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του
αιτούντος, όπως αυτά αποδίδονται
στην επίσημη μετάψραση της νομίμως
επικυρωμένης
αλλοδαπής
πράξης
γεννήσεώς του. Αίτημα για διόρθωση
των στοιχείων αυτών ως προς την
ορθογραψική ή ψθογγολογική τους
απόδοση μετά την έκδοση της
απόψασης πολιτογράψησης που δεν
οψείλεται σε εκ παραδρομής σψάλμα,
υποβάλλεται στην υπηρεσία του Δήμου
στον οποίο διενεργήθηκε η εγγραψή
του αιτούντος, συνοδευόμενο με τα
προς
απαραίτητα
τούτο
δικαιολογητικά. Η σχετική διόρθωση
γίνεται με πράξη δημάρχου.
απόψαση
2.
Η
επί
αίτησης
πολιτογράψηση ς αιτιολογείται κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας.
Υποβολή
3.
νέας
αίτησης
για
πολιτογράψηση επιτρέπεται μετά την
παρέλευση έτους από την απόρριψη
της προηγούμενης.»

Άρθρο 5
και
αναστολή
εξέτασης
αίτησης
Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 31
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.
3284/2004)
Προθεσμίες

—

Η παρ. 4 του άρθρου 31 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν.
3284/2004
(Α’
217)]
αντικαθίσταται ως εξής:
ιι4. Η διαδικασία εξέτασης της
αίτησης πολιτογράψησης και της
αίτησης για κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας
ψοίτησης
λόγω
αναστέλλεται, αν προκύψει με
βάση τα στοιχεία του ψακέλου ότι
έχει ασκηθεί οε βάρος του
αιτούντος ποινική δίωξη για
αδικήματα που επισύρουν ποινή
στερητική
ελευθερίας
της
ανώτερης του ενός (1) έτους, ή για
άλλα αδικήματα, η καταδίκη γιατα
οποία
κώλυμα
συνιστά

Η παρ. 4 άρθρου 31 Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’ 217)] έχει
ως εξής:
ιι4. Τις παραπάνω προθεσμίες, καθώς

και την εν γένει διαδικασία της
πολιτογράψησης
αναστέλλουν
εκκρεμείς ποινικές δίκες για αδικήματα
που επισύρουν ποινή στερητική της
ελευθερίας ανώτερης του έτους, καθώς
και για λοιπά αδικήματα, η καταδίκη
νια τα οποία συνιστά κώλυμα
πολιτογράψησης.
Ανασταλτικό
αποτέλεσμα έχει επίσης η υποβολή
αντιρρήσεων
από
τον
αιτούντα
ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας,
καθώς και η παραπομπή της υπόθεσης
σε αυτό από τον Υπουργό.»

πολιτσγράψησης. Ειδικά για τις
αιτήσεις των ανήλικων αιτούντων,
η διαδικασία εξέτασής τους
αναστέλλεται, αν έχει ασκηθεί
Ποινική δίωξη σύμψωνα με την
οποία σι αιτούντες ψέρονται να
έχουν τελέσει αξιόιτοινες πράξεις,
οι οποίες επισύρουν περιορισμό
σε ειδικό κατάστημα κράτησης
νέων κατά τα άρθρα 54 και 127 του
Ποινικού Κώδικα. Η ανωτέρω
διαδικασία εψαρμόζεται και στις
αιτήσεις πολιτογράψησης που
εκκρεμούν πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.».
30.
Διατάξεις αξιολογούμενης
ρύϋμισης που προόλέπουν
κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Δεν
υψίστανται
διατάξεις

καταργούμενες

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών
Σχετική διάταξη

Συναρμόδια Υπουργεία

αξιολογού μενης

Συναρμόδ ιες υπη ρεσίες

ρύθμισης
Άρθρο 2

/ Φορέων

—

/

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

ψορείς
Υπουργεία

Οικονομικών,

Παράταση

διάρκειας

Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

συμβάσεων ιδιωτικού

Υγείας

ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ. α’
και β’ βαθμού λόγω

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Υπουργεία

Δικαιοσύνης,

δικαίου

ςΟνιο-ι9

Προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής

Προστασίας του Πολίτη

ιθαγένειας

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Προθεσμίες
εξέτασης

και

αναστολή
αίτησης

πολιτογράψησης και αίτησης για
ελληνικής ιθαγένειας
‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

32.
Εξουσιοδοτική

Είδος

διαταξη

πραξης

Αρμόδιο

ή

επισπευδον

Αντικειμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτικη η

Υπουργείο

ή

αποκλειστική

υπηρεσία
Άρθρο 4

προιεσμία)

Απόφαση

Υπουργείο

Περάτωση

αρμόδιου

Εσωτερικών

διαδικασίας

οργάνου

της

πολιτογράψησης

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για Θέματα
ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη
στον κλάδο Η.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της
μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες
επείγουσες διατάξεις»

Με

τις

διατάξεις

της

υπόψη τροπολογίας, προβλέπονται τα εξής:

Ι.
Ρυθμίζονται Θέματα σχετικά με ΤΟ Προσωπικό των οργανισμών Τοπικής
αυτοδιοίκησης (ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού) και ειδικότερα:
α. Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
για τη μετακίνηση υπαλλήλου σε οργανική μονάδα άλλης περιφερειακής
ενότητας από αυτήν της οργανικής του Θέσης, εφόσον Πρόκειται για
διαφορετικό νομό ή νησί και μόνο για λόγους εξαιρετικής υπηρεσιακής
ανάγκης.
β. Επιτρέπεται η παράταση, έως την 31η52022 (λήγει την 3Ι.3.2Ο22), της
διάρκειας των συμβάσεων προσωπικού ι.δ.ο.χ. που απασχολείται στους ο.τ.α.
και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών (άρθρο 176 του ν.4876/2021),
για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού, εφόσον υπάρχουν οι
απαιτούμενες πιστώσεις ή σε περίπτωση που δεν επαρκούν με αναμόρφωση
του προϋπολογισμού τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
2.
Τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν.3284/2004) και συγκεκριμένα, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
α. Αρμόδια υπηρεσία, για την υποβολή της σχετικής δήλωσης αίτησης
κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας αποτελεί εφεξής η Περιφερειακή Διεύθυνση
Ιθαγένειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της
διαμονής του αιτούντος, αντί της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που Ισχύει
-

σήμερα.

Ι
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β. Επανακαθορίζονται Θέματα σχετικά με την αναστολή της διαδικασίας
εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης και της αίτησης για κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης καθώς και των αιτήσεων ανηλίκων
αιτούντων, στις περιπτώσεις ποινικής δίωξης αυτών, Κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα.

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται, 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
έως την 31η5,2022 Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (αριθμός συμβάσεων κ.λπ.).

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΓΙΑ ΑΡΜΑΟΟ
21.032022 14:57

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

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για Θέματα
ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη
στον κλάδο Η.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της
μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, ΕΘνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες
επείγουσες διατάξεις»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται, 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 έως την 31η52022
Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τα Πραγματικά
περιστατικά. Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των
ο.τα. α και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, κατά περίπτωση.
λΟήνα, 21 Μαρτίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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