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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι
Προσωπικό υλοποίησης των κοινωνικών προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα 1» και
«Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ»

Η παρ. & του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212) περί κατάταξης ή μεταψοράς των
εργαζομένων οτο πλαίσιο του προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των
οικείων Ο.Τ.Α., εψαρμόζεται και στο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίοτου χρόνου που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος παρέχει τις υπηρεσίες του στο
πλαίσιο των προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα 1» και «Κοινωνική Μέριμνα 11». Η κατάταξη
ή μεταψορά του προηγούμενου εδαψίου, διενεργείται με απόψαση του αρμόδιου προς
διορισμό οργάνου, εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μισθολογική δαπάνη του ως άνω
προσωπικού καλύπτεται σύμψωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 91 του ν.
4583/2018.
Άρθρο 2
Παράταση χρονικής διάρκειας συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήψθη για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021

Η χρονική διάρκειατων συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔ.Ο.Χ.) των υπαλλήλων κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ), που προσελήψθησαν σύμψωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) για
την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης
υποδομών, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών, που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές
του έτους 2021, σε ψορείς, που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιψερειακής
Ενότητας Ευβοίας της Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας, δύναται να παραταθεί από τη λήξη της
για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, με απόψαση του αρμοδίου για τον διορισμό
οργάνου. 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 ό του π.δ. 164/2004 (Α’ 164).

Άρθρο 3
Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων

—

Τροποποίηση Περ. β’, γ’ και ε’ Παρ. 18 άρθρου 24 ν.
2130/1993

1. Στην περ. β’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), επέρχονται σι ακόλουθες
αλλαγές: α) το Πρώτο εδάψιο τροποποιείται ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα εψαρμογής
του ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης από τον οικείο δήμο της βεβαίωσης Περί
μη οψειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και να διευκρινισθεί περαιτέρω το Ποσό της
καταβαλλόμενης εγγύησης, β) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται ώστε να προβλέπεται ότι ο
μεταβιβάζων αποδίδει, μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος, το ποσό αυτό σε τραπεζικό
λογαριασμό του δήμου, γ) το τρίτο εδάψιο τροποποιείται Προκειμένου να αποσαψηνισθεί ο
τρόπος έκδοσης του αποδεικτικού κατάθεσης ή εμβάσματος, δ) το τέταρτο εδάψιο
τροποποιείται με την πρόβλεψη προθεσμίας πέντε (5) ημερών προς τους δήμους,
προκειμένου να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς λογαριασμούς μαζί με
τις σχετικές οδηγίες νια τους ενδιαψερομένους, και η περ. β’ διαμορψώνεται ως εξής:
«β. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων, ανεξαρτήτως αν υψίσταται αδυναμία
έκδοσης της βεβαίωσης της Περ. α), έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο δήμο, ως
εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οψειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις
χιλίοις (3%ο) επίτου τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε
άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον μεταβιβάζοντα μέσω
κατάθεσης ή εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή
εμβάσματος του ποσού του πρώτου εδαψίου, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το
σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι
υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς κατάθεσης των
ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαψερόμενους, εντός πέντε (5)
ημερών απότην έναρξη ισχύος του παρόντος.».
2. Στην περ. γ’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, επέρχονται οι ακόλουθες
αλλαγές: α) το πρώτο εδάψιο τροποποιείται ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα εψαρμογής
του, ανεξαρτήτως αν υψίσταται αδυναμία έκδοσης από τον οικείο δήμο της βεβαίωσης Περί
μη οψειλής Τ.Α.Π. και να διευκρινισθεί Περαιτέρω το ποσό της προβλεπόμενης εγγύησης, β)
το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται ώστε να προβλέπεται ότι ο αποκτών αποδίδει, μέσω
κατάθεσης ή εμβάσματος, το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου, εκ μέρους του
μεταβιβάζοντος, γ) το τρίτο εδάψιο τροποποιείται, προκειμένου να αποσαψηνισθεί ο τρόπος
έκδοσης του αποδεικτικού κατάθεσης

ή εμβάσματος,

δ) το τέταρτο εδάψιο τροποποιείται με
την πρόβλεψη προθεσμίας πέντε (5) ημερών προς τους δήμους, προκειμένου να αναρτήσουν
στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς λογαριασμούς μαζί με τις σχετικές οδηγίες για τους
ενδιαψερομένους και η περ. γ’ διαμορψώνεται ως εξής:
ιιγ. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο αποκτών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει περίπτωση αδυναμίας
έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α), ο αποκτών έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο
δήμο, ως εγγύηση μέχριτην εκκαθάριση της οψειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία
τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε
κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον αποκτώντα μέσω

κατάθεσης ή εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου εκ μέρους του
μεταβιβάζοντος. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού του πρώτου εδαψίου,
το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης
βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους
λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους
ενδιαψερόμενους, εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».
3. Το πρώτο εδάψιο της περ. ε’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 τροποποιείται,
με την πρόβλεψη ότι ο μεταβιβάζων, και όχι ο συμβολαιογράψος, είναι εκείνος που
υποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατψόρμα που τηρεί ο δήμος τα στοιχεία του μεταβιβάζοντος
καθώς και τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αναγράψονται στην
μεταβιβαστική πράξη και με τη διαγραψή της πρόβλεψης περί παρακράτησης του
οψειλόμενου ποσού που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, και η περ. ε’
διαμορψώνεται ως εξής:
«ε. Με απόψαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηψία του συνολικού αριθμού των μελών και τη σύμψωνη γνώμη του δημάρχου,
μπορεί να αποψασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης
περί μη οψειλής Τ.Α.Π. για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης Φύσεως ακινήτων, υπό
την προϋπόθεση υποβολής πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, σε ηλεκτρονική πλατψόρμα
που τηρεί ο δήμος, από τον μεταβιβάζοντα των στοιχείων αυτού και του μεταβιβαζόμενου
ακινήτου, όπως αυτά θα αναγράψονται στη μεταβιβαστική πράξη, ώστε να ελέγχονται και να
βεβαιώνονται τυχόν οψειλές βάσειτου Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974,
Α’ 356). Η ως άνω απόψαση επέχει θέση βεβαίωσης κατά την περ. α) του παρόντος.».
Άρθρο 4
Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού
διαψόρων ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Συμβάσεις

εργασίας

ιδιωτικού

δικαίου

ορισμένου

χρόνου

ειδ ικοτήτων, το οποίο προσλήψθηκε για την κάλυψη εποχικών

προσωπικού

διαψόρων

ή παροδικών αναγκών για την

εύρυθμη και ασψαλή λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας των
Περιψερειακών και Ειδικών Περιψερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σι οποίες λήγουν
την 30ή.4.2022, δύνανται να παραταθούν έως την 31η.5.2022, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής

ή

ειδικής διάταξης νόμου, με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, χωρίς την εγκριτική απόψαση της επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 πράξης υπουργικού συμβουλίου (Α’ 280). Η παράταση των
συ μβάσεων του πρώτου εδαψ[ου δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει
της οποίας προσλήψθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, και δεν προσμετράται στο
ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5,
6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α 134). Μετά το πέρας της 3Ιης.5.2022 οι συμβάσεις του πρώτου
εδαψίου λήγουν αυτοδικαίως και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Η
δυνατότητα παράτασης του πρώτου εδαψίου αψορά σε συμβάσεις που είναι σε ισχύ κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
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Άρθρο 5
Μοριοδότηση νοσηλευτών που αποκτούν τίτλο νοσηλευτικής ειδικότητας

-

Αντικατάσταση παρ. 21 και προσθήκη Παρ. 22 στο άρθρο 58 ν. 4690/2020
1. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περίτης αναγνώρισης του χρόνου που

διανύεται για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης από τους
ειδικευόμενους/εξειδικευόμενους νοσηλευτές ειδικής μοριοδότησης ως χρόνου
προϋπηρεσίας και της ειδικής μοριοδότησής του, αντικαθίσταται ως εξής:
«21. 0 προβλεπόμενος χρόνος άσκησης για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας υπολογίζεται
ως χρόνος προϋπηρεσίας και, υπό τον όρο της λήψης του αντίστοιχου τίτλου ειδικότητας,

μοριοδοτείται ως χρόνος εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης, κατά παρέκκλιση της περ. β’
της παρ. Ι του άρθρου 29 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί της μοριοδότησης της εμπειρίας στο
αντικείμενο της θέσης, στις προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.), για την κάλυψη θέσεων ΠΕ και ΤΕ νοσηλευτικού προσωπικού, με είκοσι (20)
μονάδες ανά μήνα άσκησης στην ειδικότητα. Η μοριοδότηση του πρώτου εδαίου, υπό τον
όρο της λήψης του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας, ισχύει και για τον χρόνο παράτασης,
κατ’ εψαρμογή του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 (Α’ 21), περίτης παράτασης παραμονής
ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της
νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. Ο τρόπος τεκμηρίωσης της
υπαγωγής στη μοριοδότηση της παρούσας προσδιορίζεται στις εκάστοτε προκηρύξεις του
Λ.Σ. Ε. Π.».
2. Μετά την παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020, προστίθεται παρ. 22 ως εξής:
«22. Για την αμέσως επόμενη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκήρυξη του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για επιλογή προσωπικού με σειρά
προτεραιότητας, σύμψωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, για την πρόσληψη
νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου)) καιτο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας:
α) η μοριοδότηση του πρώτου εδαψίου της παρ. 21, ισχύει, ανεξαρτήτως της λήψης του
τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας, με την ολοκλήρωση, έως τη δημοσίευση της ανωτέρω
προκήρυξης, του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης γιατη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας και
β) η μοριοδότηση του δεύτερου εδαψίου της παρ. 21, ισχύει, ανεξαρτήτως της λήψης του
τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας, γιατο χρονικό διάστημα έως τη δημοσίευση της ανωτέρω
προκήρυξης, κατ’ εψαρμογή του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022.
Ο τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής στη μοριοδότηση των περ. α) και β) του πρώτου
εδαψίου προσδιορίζεται στην ανωτέρω προκήρυξη του Α,Σ.Ε.Π.».
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Αθήνα, 11 Απριλίου 2022
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Τροπολογία Προσθήκη
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο
«Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηψιοποίηση των
υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών
εργασίας και άλλες διατάξεις»
—

Επισπεύδοντα Υπουργεία
Εσωτερικών

—

Πολιτισμού και Αθλητισμού

—

Υγείας

Στοιχεία επικοινωνίας:
1. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Γεν. Γραματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δομόσιου

Τομέα, 2131313482/-486/-489, Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός

—

Συνεργάτης Αναπλ.

Υπουργού Εσωτερικών, 2131364920, πΊ.ΙΊΓοΙι3ΡΊ5@γΡε5.8Γ και Ευδοξία Τσιτσέλη, Νομικός

—

Συνεργάτης Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών, 2131364432, 5Ι5θΙΙ@γρε5.8Γ
2. Παναγιώτης Χίνης, Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραψείου της Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, τηλ. 2131322710 και 6932521336
3. Ειρήνη κυριαώκη, Νομικός

—

Συνεργάτης Αναπλ. Υπουργού Υγείας, τηλ. 2132161439,

Ειπλέξατε από τον Παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους Τομείς νομοΟέτησης
ποιουςαφορουνοιασικεςιαταειςτηςαιοογουμενηςρυμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΗΣ
(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
-

ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΣΗ
—

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—
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Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
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 νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & ΝησιωτιΚής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, επεκτείνεται η ρύθμιση της Παρ. ό του
άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), περί Παροχής υπηρεσιών στο Πλαίσιο του
Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και στο Προσωπικό των προγραμμάτων
«Κοινωνική Μέριμνα 1» και «Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ».
Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για
χρονικό διάστημα έως και δώδεκα (12) μηνών της χρονικής διάρκειας των
συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Προσωπικού που
προσελήψθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις
Πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, σε Φορείς που εδρεύουν εντός των
διοικητικών ορίων της Περιψερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιψέρειας Στερεάς
Ελλάδας.
Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα της εγγυοδοσίας
είτε στον μεταβιβάζοντα είτε στον αποκτώντα, ανεξαρτήτως ύπαρξης αδυναμίας
έκδοσης της βεβαίωσης Περί μη οψειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και
χωρίς τη σύμπραξη του συμβολαιογράψου, και αποσαψηνίζεται ότι το ποσό της
εγγύησης στην περίπτωση της πώλησης Θα υπολογίζεται επί του τιμήματος που
αναγράψεται στη συμβολαιογραψική πράξη, ενώ για τις λοιπές μεταβιβαστικές
πράξεις η εγγυοδοσία Θα υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία. Περαιτέρω,
απαλείψεται από την περ. ε’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), η
υποχρέωση αναγραψής στην πλατψόρμα, που Θατηρούν οι δήμοι, καιτων στοιχείων
του αποκτώντος, καθώς αυτά δεν είναι αναγκαία για τον έλεγχο και τη βεβαίωση
τυχόν οψειλών Τ.Α.Π., οι οποίες αψορούν αποκλειστικά τον μεταβιβάζοντα, ούτε,
άλλωστε, εξυπηρετούν και τον σκοπό του ελέγχου, ενώ, παράλληλα, ρυθμίζεται ότι
δεν απαιτείται η σύμπραξη συμβολαιογράψου για τις ενέργειες αυτές.
Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίδεται παράταση στις συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού διαψόρων ειδικοτήτων,
που προσλήψθηκε για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την εύρυθμη
και ασψαλή λειτουργία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας των
Περιψερειακών και Ειδικών Περιψερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, από τη λήξη τους και μέχρι και την 31η.5.2022. Προβλέπεται ακόμα ότι
η προτεινόμενη παράταση των εν λόγω συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα
της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήψθηκαν οι απασχολούμενοι στις

θέσεις αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών.
Άρθρο 5: Με την αξιολογούμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα της αυξημένης
μοριοδότησης των νοσηλευτών εκείνων που αποκτούν τον τίτλο ειδικότητας της
αντίστοιχης νοσηλευτικής ειδικότητας, καθώς και των νοσηλευτών εκείνων που
έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο άσκησης στη νοσηλευτική ειδικότητα και παραμένουν
για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, κατ’ εψαρμογή του άρθρου ένατου του ν.
4889/2022 (Α’ 21), περί της δυνατότητας παράτασης της παραμονής ειδικευόμενων
νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της
νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής (παρ. 1). Περαιτέρω, με
την παρ. 2 της αξιολουγούμενης διάταξης ρυθμίζεται η εψαρμογή της αυξημένης
μοριοδότησης, κατ’ εξαίρεση και μόνο για την αμέσως επόμενη, από την έναρξη
ισχύος του προτεινόμενου άρθρου, προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού για επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, και στους
νοσηλευτές που έχουν μεν ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο άσκησης για τη
λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας, πλην όμως δεν έχουν λάβει ακόμα τον τίτλο της
νοσηλευτικής ειδικότητας, καθώς επίσης και στους νοσηλευτές εκείνους που έχουν
παρατείνει την παραμονή τους στις δομές υγείας, δυνάμει του άρθρου ένατου του
ν. 4889/2022, αλλά ακόμα δεν έχουν λάβει τον τίτλο της νοσηλευτικής τους
ειδικότητας.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Δεδομένου ότι τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική
Μέριμνα Ι και ΙΙ» συνιστούν προγράμματα-δομές του αυτού περιεχομένου, δηλαδή
παροχής υπηρεσιών ψροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον
βοήθειας, στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), κρίνεται
επιβεβλημένη η όμοια αντιμετώπιση καιτου προσωπικού που απασχολείται στα ως
άνω προγράμματα.
Άρθρο 2: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί η
δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού που προσελήψθη σε
ψορείς, που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιψερειακής Ενότητας
Ευβοίας της Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
που προέκυψαν μετά τις καταστροψικές πυρκαγιές του 2021. Με την εν λόγω
παράταση αξιοποιούνται η τεχνογνωσία και η εμπειρία που απέκτησε το ανωτέρω
προσωπικό κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετεί στους ως άνω ψορείς, ώστε να
συνεχίσει να ασκεί απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του
Άρθρο 3: Παρίσταται ανάγκη τροποποίησης της υψιστάμενης ρύθμισης ως προς τις
υποχρεώσεις των συμβολαιογράψων, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία
μεταβίβασης ακινήτων, ενώ παρίσταται ανάγκη αποσαψήνισης του ποσού επί του
οποίου θα υπολογίζεται η εγγυοδοσία.

Β

Άρθρο 4: Κρίνεται αναγκαία η παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου προσωπικού διαψόρων ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού έως τις 31.5.2022 για τη διασψάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης
λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ενόψει της άμεσης έναρξης του θερινού
διευρυμένου ωραρίου επίσκεψης των αρχαιολογικών χώρων και δημόσιων
μουσείων, καθώς και της επικείμενης αύξησης της επισκεψιμότητας των ανωτέρω
χώρων, η προτεινόμενη παράταση εξασψαλίζει ότι δεν Θα υπάρξει κίνδυνος
έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού, μεταξύ της λήξης των συμβάσεων του ήδη
αττασχολούμενου προσωπικού και του προσωπικού, το οποίο πρόκειται να
ττροσληψθεί με την επικείμενη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Άρθρο 5: Η προτεινόμενη διάταξη χρειάζεται, προ κειμένου να ρυθμιστεί ότι, υπό τον
όρο της λήψης του αντίστοιχου τίτλου ειδικότητας, η μοριοδότηση με είκοσι (20)
μονάδες ανά μήνα άσκησης, που προβλέπεται για την άσκηση στην νοσηλευτική
ειδικότητα, αψορά στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.. Σε άλλη περίπτωση, οι
ειδικευόμενοι νοσηλευτές δεν μπορούν να κάνουν χρήση της εν λόγω μοριοδότησης.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Το ?τροσωττικό υλοποίησης των προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα » και
«Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ».
Άρθρο 2: Το προσωπικό που προσελήψθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 καθώς και
τους Φορείς που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιψερειακής Ενότητας
Ευβοίας της Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Άρθρο 3: Τους ΟΤΑ. α’ βαΘμού και τους πολίτες της Επικράτειας.
Άρθρο 4: Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν 470 υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διαψόρων ειδικοτήτων, που προσελήψθησαν σε υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δυνάμει της υπ’ αρ. 500832/18.10.2021
(ΑΔΑ: ΩΜ4Ω4653Π4-ΟΔ4) απόψασης.
Άρθρο 5: Νοσηλευτές που ασκούνται σε νοσηλευτική ειδικότητα.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωιτιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ

4

Ι

Οχι

ί

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 1:

—

Άρθρο 2: Άρθρο 36 ν. 4765/2021 (Α’ 6)
Άρθρο 3: Παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), παρ. Ι του άρθρου 59 του
ν. 4483/2017 (Α’ 107), άρθρο 19 του ν. 4915/2022 (Α’ 63)
Άρθρο 4:
Άρθρο 5: Παρ. 21 άρθρου 58 του ν. 4690/2020
—

__________

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικης
απόψασης η αλλης
κανονιστικής
πράξης;
ΙΙ) με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομ
ενηςτης
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
,

ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Διότι δεν υψίσταται νομοθετική εξουσιοδότηση για την
επίτευξη των σκοπών των ρυθμίσεων με κανονιστική
πράξη.

Οι
επιδιωκόμενοι
στόχοι
δεν
δύνανται
να
πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
περιλαμβανομενης νεας ερμηνευτικης τιροσεγγισης της
υ ψισταμενης νομοθεσιας.

Η διάθεση περισσοτέρων πόρων, υλικών και ανθρώπινων,
δεν εξυπηρετούν τους επιδιωκόμενους στόχους των
προωθού μενων ρυθμίσεων.

Συναψείς Πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές;

ΝΑΙ

Οχι

1

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες χώρα/ες

της Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:
ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

(Ο

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

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

Ί·Ι
Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρο 1: Η επιτυχής υλοποίηση των
προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα 1» και
«Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ» και η παροχή, υψηλού
επιπέδου, υπηρεσιών ψροντίδας ηλικιωμένων
και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας.
Άρθρο 2: Η εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία των ψορέων, που εδρεύουν εντός
των διοικητικών ορίων της Περιψερειακής
Ενότητας Ευβοίας της Περιψέρειας Στερεάς
ειτλήγησαν
τις
και
από
Ελλάδας
καταοτροψικές πυρκαγιές του έτους 2021.
1) βραχυπρόθεσμοι:
Άρθρο 3: Ενίσχυση ασψάλειας δικαίου και
και
αττρόσκοπτης
ομαλής
διασψάλιση
λειτουργίας ΟΤΑ. α’ βαθμού.
Άρθρο 4: Η εύρυθμη και ασψαλής λειτουργία
των
και
μουσείων
δημόσιων
των
αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Συμμετοχή
ειδικευόμενων
5:
Άρθρο
νοσηλευτών σε προκηρύξεις του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
Ενίσχυση και βελτίωση των
ψροντίδας ηλικιωμένων και
ατόμων που χρήζουν κατ’ οΙκον βοήθειας.

Άρθρο 1:
υπηρεσίων

ΙΙ) μακροιτρόθεσμοι:

Αρθρο 2: Ολοκληρωση της εκτελεσης των
αναγκαίων αντιττλημμυρικών έργων και των
έργων αποκατάστασης υποδομών στην
της
Ευβοίας
Ενότητα
Περιψερειακή

Ιι

Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τις
καταοτροψικές πυρκαγιές του έτους 2021.
Άρθρο 3: Βιώσιμη ανάπτυξη και σεβασμός της
αρχής της χρηστής και αποτελεσματικής
διοίκησης, διασψάλιση της ευημερίας των
πολιτών.
Άρθρο 5: Προσέλκυση νοσηλευτών οτις
νοσηλευτικές ειδικότητες, ενίσχυση των
δομών υγείας με νοσηλευτικό προσωπικό που
έχει αποκτήσει νοσηλευτική ειδικότητα και
βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας.
9.

Ψηψιακή διακυβέρνηση
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια θα
είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ ΓΙ
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ
1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήοτε:

Δεν βρίσκει εψαρμογή

ΙΙ) Εάν Είναι έμμεση,
Δεν βρίσκει εψαρμογή
εξηγή οτε:
Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψ ηψιακού Μετασχη ματισμού);
ΝΑΙ__ΓΙ
Οχι__ΓΙ
Εξηγήστε:

Δεν βρίσκει εψαρμογή

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΓΙ
οι ΓΙ
Αναψέρατε ποια είναι
αυτα τα συστηματα:
,

Δεν βρισκει εψαρμογη

‘Εχει προηγηθεί μελέτη β ιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ ΓΙ
ΟΧΙ ΓΙ

Εξηγήστε:

Δεν βρίσκει εψαρμογή

Κατ’ αρόρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

1?

14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άριρο

Στόχος

Άρθρο Ι

Με την Προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η όμοια αντιμετώπιση
του προσωπικού που απασχολείται στα προγράμματα
«Κοινωνική Μέριμνα Ι και ΙΙ» με το προσωπικό των
Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς πρόκειται για
προγράμματα-δομές του αυτού περιεχομένου, δηλαδή
παροχής υπηρεσιών Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων που
χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, στο Πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης.

Άρθρο 2

Με την Προτεινόμενη ρύθμιση δύναται να παραταθεί η
διάρκεια των συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου των υπαλλήλων, που προσελήψθησαν για
την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των
έργων αποκατάστασης υποδομών. Με την εν λόγω δυνατότητα,
αξιοποιούνται η τεχνογνωσία και η εμπειρία του προσωπικού
που προσελήψθη σε Φορείς, που εδρεύουν εντός των
διοικητικών ορίων της Περιψερειακής Ενότητας Ευβοίας της
Περιψέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών που προέκυψαν μετά τις καταστρσψικές πυρκαγιές
του 2021, και τη διασψάλιση της εύρυθμης και
αποτελεσματικής τους λειτουργίας.

Άρθρο 3

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα της
εγγυοδοσίας είτε στον μεταβιβάζοντα είτε στον αποκτώντα,
ανεξαρτήτως ύπαρξης αδυναμίας έκδοσης της βεβαίωσης περί
μη οψειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και χωρίς τη
σύμπραξη του συμβολαιογράψου, και αποσαψηνίζεται ότι το
ποσό της εγγύησης στην περίπτωση της πώλησης Θα
υπολογίζεται επί του τιμήματος που αναγράψεται στη
συμβολαιογραψική πράξη, ενώ για τις λοιπές μεταβιβαστικές
πράξεις η εγγυσδοσία Θα υπολογίζεται με βάση την
αντικειμενική αξία. Περαιτέρω, απαλείψεται από την περ. ε’ της
παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), η υποχρέωση
αναγραψής στην πλατψόρμα, που Θα τηρούν σι δήμοι, και των
στοιχείων του ατιοκτώντος, καθώς αυτά δεν Είναι αναγκαία για
τον έλεγχο και τη βεβαίωση τυχόν οψειλών Τ.Α.Π., οι οποίες
αψορούν αποκλειστικά τον μεταβιβάζοντα, ούτε, άλλωστε,
εξυπηρετούν και τον σκοπό του ελέγχου, ενώ, παράλληλα,
προβλέπεται ότι δεν απαιτείται η σύμπραξη συμβολαιογράψου
για τις ενέργειες αυτές.

Άρθρο 4

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασψαλίζεται η εύρυθμη και η
απρόσκοπτη λειτουργία των μουσείων και των αρχαιολογικών

χώρων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, ενόψει της άμεσης έναρξης του θερινού
διευρυμένου ωραρίου επίσκεψης των αρχαιολογικών χώρων
και δημόσιων μουσείων, καθώς και της επικείμενης αύξησης
της επισκεψιμότητας των ανωτέρω χώρων. Δεδομένων των
παραπάνω, η παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού δ ιαψόρων ειδικοτήτων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έως τις 31.5.2022
εξασψαλίζει ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος έλλειψης ανθρωπίνου
δυναμικού, μεταξύ της λήξης των συμβάσεων του ήδη
απασχολούμενου προσωπικού και του προσωπικού, το οποίο
πρόκειται να προσληψθεί με την επικείμενη ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων διαδικασιών.
Άρθρο 5

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. Ι εξειδικεύεται το
πλαίσιο ισχύος της προβλεπόμενης μοριοδότησης των είκοσι
(20) μονάδων ανά μήνα νια τον χρόνο άσκησης για λήψη
νοσηλευτικής ειδικότητας. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η εν λόγω
ειδική μοριοδότηση των είκοσι (20) μονάδων ισχύει για τον
προβλεπόμενο χρόνο άσκησης σε νσσηλευτική ειδικότητα, ο
οποίος εκτείνεται σε 18 μήνες, και πλέον τελεί υπό τον όρο της
λήψης του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας. Κατά τα λοιπά και
έως τη συμπλήρωση των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών που
μοριοδοτούνται κατά ανώτατο όριο ως εμπειρία στο
αντικείμενο της θέσης, ισχύει η μοριοδότηση με εψτά (7)
μονάδες ανά μήνα που προβλέπει η περ. β’ της παρ. Ι του
άρθρου 29 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) στις προκηρύξεις του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Επιπλέον, επειδή η εν λόγω μοριοδότητη συναρτάται με τη
λήψη του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας, αποτελεί
ταυτόχρονα και αναγνώριση για όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της άσκησης και έλαβαν τον τίτλο
της ειδικότητας. Εξάλλου, η ειδική αυτή μοριοδότηση των
νοσηλευτών, που ασκούνται σε μία εκ των προβλεπόμενων
νοσηλευτικών ειδικοτήτων και λαμβάνουν τον τίτλο της
αντίστοιχης νοσηλευτικής ειδ ικότητας, τε κμη ριώνεται και από
την ανάγκη να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί το δημόσιο
σύστημα υγείας με ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Το
συγκεκριμένο προσωπικό, βάσει και του εκπαιδευτικού
προγράμματος που υλοποιείται στο πλαίσιο της άσκησης για
την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας, έχει αποκτήσει
σημαντική τεχνογνωσία και δεξιότητες, μέσω των οποίων
αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση,
όχι μόνο της παρούσας αλλά και των μελλοντικών
υγειονομικών κρίσεων, καθώς και στην εν γένει παροχή
ποιοτικότερων υπηρεσιών από τους ψορείς παροχής

Ιι!

υπηρεσιών υγείας, με όψελος, εν τέλει, των ασθενών.
Επιπροσθέτως, μετην αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι
η εν λόγω μοριοδότηση Θα ισχύσει και για τους νοσηλευτές, σι
οποίοι ασκούνται στις μοναδικές νοσηλευτικές ειδικότητες που
υλοποιούνται κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική σειρά, οι οποίες
είναι αυτές της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της
νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, και
κάνουν χρήση της δυνατότητας παράτασης της παραμονής τους
στο δημόσιο σύστημα υγείας για χρονικό διάστημα έως έξι (6)
μήνες, κατ’ εψαρμογή του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 (Α’
συγκεκριμένη
δυνατότητα στους εν λόγω
Η
21).
εκπαιδευόμενους κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική σειρά
προτείνεται, προκειμένου να αξιοποιηΘεί Περαιτέρω η
πολύτιμη κλινική εμπειρία που απέκτησαν στη ψροντίδα
ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής Θεραπείας,
μονάδες αυξημένης ψροντίδας και τμήματα επειγόντων
περιστατικών ενηλίκων ή σε Θέματα δημόσιας υγείας
αντίστοιχα, Παρέχοντας υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, σε μονάδες
πρωτοβάθμιας ψροντίδας υγείας και στον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας.
Με την παρ. 2 της αξιολογούμενης ρύθμισης, προβλέπεται ότι,
ειδικά για την αμέσως επόμενη προκήρυξη του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για επιλογή προσωπικού με
σειρά προτεραιότητας, η μοριοδότηση των είκοσι (20) μονάδων
ανά μήνα Θα ισχύσει, ανεξαρτήτως της λήψης του τίτλου της
νοσηλευτικής ειδικότητας: α) για όσους ειδικευόμενους έχουν
ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο άσκησής τους στην
ειδικότητα
καθώς και β) για όσους
νοσηλευτική
του
μετά
ολοκλήρωση
την
από
ειδικευόμενους,
προβλεπόμενου χρόνο άσκησής τους, κάνουν χρήση της
δυνατότητας της εξάμηνης παράτασης της παραμονής τους στις
κλινικές τους και για τον χρόνο της παράτασης που Θα έχει
διανυθεί έως τη δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ειδικευόμενων έχει
ολοκληρώσει τον εκπαιδευτικό χρόνο ειδικότητας κατά τη
διάρκεια της πανδημί.ας, έχοντας έτσι συμβάλει στην
αποτελεσματική αντιμετώπισή της ως μέρος του εθνικού
συστήματος υγείας και έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία
στη διαχείριση κρίσεων δημόσιας υγείας.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χ

Χ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΙ-ΙΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα/
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υιτηρεσιών

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
Ι διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Η επιτυχής υλοποίηση των προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα 1» και «Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ» και η
παροχή, υψηλού επιπέδου, υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας.
Άρθρο 2: Η αντιμετώπιση των αναγκών και η διασψάλιση της εύρυΘμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των
ψορέων, που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιψερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιψέρειας
Στερεάς Ελλάδας και επλήγησαν από τις καταστροψικές πυρκαγιές του έτους 2021.
ΆρΘρο 3: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνονται η ενίσχυση της ασψάλειας δικαίου, η διασψάλιση της
ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των ΟΤΑ. α’ βαθμού, η βιώσιμη ανάπτυξη και η διασψάλιση της ευημερίας
των πολιτών.
Άρθρο 4: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων μουσείων και
αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω της απασχόλησης ικανού
αριθμητικά και επαγγελματικά έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο δύναται να ανταποκρι0εί στις
αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου.
Άρθρο 5: Μέσω της ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της απόκτησης του τίτλου ειδικότητας, οι
νοσηλευτές πρόκειται να αποκτήσουν δεξιότητες και τεχνογνωσία και με τον τρόπο αυτό Θα συμβάλλουν
σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών. Η πρόβλεψη αυξημένης
μοριοδότησης για τους ειδικευόμενους νοσηλευτές που λαμβάνουν και τον τίτλο της ειδικότητας, αψενός,

_______________

____________

πρόκειται να προσελκύσει νοσηλευτές στις νοσηλευτικές ειδικότητες και, αψετέρου, να αυξήσει τις πιθανότητες
πρόσληψής τους σε προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και συνακόλουθα να ενισχύσει
το δημόσιο σύστημα υγείας.

19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης
ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣίΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑΤΙ-ΙΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΟΜΙΣΗΣ

ΓΙροσλήψεις /
κινητικοτητα
Ενημέρωση
εκποίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξιι Και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστος
ουμμετοχης
στη νεα
ρύθμιση

Άλλο

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

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛ1\ΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΛ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση

συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σχεδιασμός
αποτροπής!
αντιστάθμιοης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Πιλοτική
εφαρμογή
Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση
της

ρύθμισης

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την εψαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

εττισύ ναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Δεν υψίστανται.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:’Εκθεση νομιμότητας

22.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σχετίζονται με τα ακόλουθα άρθρα του Συντάγματος:
-

-

-

-

-

-

Παρ. Ι άρθρου 5 (επαγγελματική ελευθερία),
παρ. 3 άρθρου 21 (προστασία της δημόσιας υγείας

—

προστασία του γήρατος),

παρ. Ι άρθρου 24 (προστασία ψυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος),
παρ. Ι άρθρου 25 (αρχή του κοινωνικού κράτους),
άρθρο 102 (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης),
άρθρο 103 (οργάνωση δημόσιας διοίκησης).

23.

Ενωσιακό δίκαιο

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Δεν υψίσταται.

Δεν υψίοταται.
Κανονισμός
Δεν υψίσταται.
Οδηγία
Δεν υψίοταται.
Απόψαση
—

24.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
..

Π

Ευρωπαικη Συμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

ή συμψωνιών

Δεν υψίοταται.

Δεν υψίσταται.
Π

25

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο

ή άλλο εθνικό

Δεν υψίσταται.

δικαστήριο
(αναψέρατε)
Δεν υψίσταται.

ι:1

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

26.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & 8ασικό περιεχόμενο απόφασης
Δεν υψίσταται.
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Ι

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Αλλα ευρωπαϊκα η
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιού μενων

29.

ή

Δεν υψίσταται.

Δεν υψίσταται.

ή

καταργού μενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολογούμενη ς ρύϋμισης

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 3
Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων

—

Άρθρο 24 Παρ. 18 ν. 2130/1993 (Α’ 62):
—

Τροποποίηση περ. β’, γ’ και ε’ παρ. 18
άρθρου 24 ν. 2 130/1993
1. Στην περ. β’ της παρ. 18 του άρθρου
24 του ν. 2 130/1993 (Α’ 62), επέρχονται

σι ακόλουθες αλλαγές: α) το Πρώτο
να
εδάψιο
τροποποιείται
ώστε
προβλέπεται η δυνατότητα εψαρμογής
αν
υψίσταται
του
ανεξαρτήτως
αδυναμία έκδοσης από τον οικείο δήμο
της βεβαίωσης Περί μη οψειλής Τέλους

«18. α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της
κυριότητας των Πάσης ψύσεως ακίνητων
για οποιαδήποτε αιτία και προ της
υπογραψής του συμβολαίου, απαιτείται
βεβαίωση Περί μη οψειλής Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η
συμβολαιογραψική πράξη είναι άκυρη
και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη
συνέπεια. Η βεβαίωση αναζητείται
αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράψο

ή

προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα,
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Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και να εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση
διευκρινισθεί περαιτέρω το ποσό της τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο
καταβαλλόμενης εγγύησης, β) το δήμος και ισχύει για ένα (1) έτος από την
δεύτερο εδάψιο τροποποιείται ώστε να έκδοσή της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο
μεταβιβάζων δήμος δύναται να είναι και ψηψιακή και
προβλέπεται ότι ο
κατάθεσης
ή να χρησιμοποιείται και για την
μέσω
αποδίδει,
εμβάσματος, το ποσό αυτό σε τραπεζικό ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.
λογαριασμό του δήμου, ν) το τρίτο
εδάψιο τροποποιείται προκειμένου να β. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο
αποσαψηνισθεί ο τρόπος έκδοσης του μεταβιβάζων ή σε περίπτωση που
ή υψίσταται αδυναμία έκδοσης της
κατάθεσης
αποδεικτικού
εμβάσματος, δ) το τέταρτο εδάψιο βεβαίωσης της περ. α) εντός πέντε (5)
τροποποιείται με την πρόβλεψη ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο
προθεσμίας πέντε (5) ημερών προς τους μεταβιβάζων έχει τη δυνατότητα να
δήμους, προκειμένου να αναρτήσουν καταβάλει στον συμβολαιογράψο κατά
στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως
λογαριασμούς μαζί με τις σχετικές εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της
οδηγίες για τους ενδιαψερομένους, και οψειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί της
η περ. β’ διαμορψώνεται ως εξής:
αξίας πώλησης ή επί της αντικειμενικής
«β. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο αξίας του ακινήτου. Το ποσό αυτό
αν αποδίδεται από τον συ μβολαιογράψο
ανεξαρτήτως
μεταβιβάζων,
υψίσταται αδυναμία έκδοσης της μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήμο
βεβαίωσης της περ. α), έχει τη για λογαριασμό του αποκτώντα. Το
δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του
δήμο, ως εγγύηση μέχριτην εκκαθάριση πρώτου εδαψίου επέχει θέσης βεβαίωσης
της σψειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε κατά την περ. α). Οι δήμοι υποχρεούνται
ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους
τιμήματος της πώλησης
ή της λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για
κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το τους ενδιαψερόμενους.
ποσό αυτό αποδίδεται από τον
μεταβιβάζοντα μέσω κατάθεσης ή γ. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο αποκτών
εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε περίπτωση που υψίσταται αδυναμία
του δήμου. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α) εντός
εμβάσματος του ποσού του πρώτου πέντε (5) ημερών για οποιονδήποτε λόγο,
εδαψίου, το οποίο εκδίδεται από την ο αποκτών έχει τη δυνατότητα να
τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής καταβάλει στον συμβολαιογράψο κατά
τραπεζικής, επέχει θέσης βεβαίωσης τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως
Οι δήμοι εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της
α).
κατά την περ.
υποχρεούνται να αναρτούν στην οψειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε
ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί της
κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς αξίας πώλησης ή επί της αντικειμενικής
και σχετικές οδηγίες για τους αξίας του ακινήτου. Το ποσό αυτό
ενδ ιαψερόμενο υς, εντός πέντε (5) αποδίδεται από τον συ μβολαιογράψο

ημερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.>).

μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήμο
για λογαριασμό του αποκτώντα. Το
αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του

2. Στην περ. γ’ της παρ. 18 του άρθρου
24 του ν. 2130/1993, επέρχονται οι

πρώτου

ακόλουθες

αλλαγές: α)
τροποποιείται

το πρώτο
ώστε
να

εδάψιο
προβλέπεται η δυνατότητα εψαρμογής
του,
ανεξαρτήτως
αν
υψίσταται
αδυναμία έκδοσης από τον οικείο δήμο
της βεβαίωσης περί μη οψειλής Τ.Α.Π.
και να διευκρινισθεί περαιτέρω το ποσό
της προβλεπόμενης εγγύησης, β) το
δεύτερο εδάψιο τροποποιείται ώστε να
προβλέπεται ότι ο αποκτών αποδίδει,
μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος, το
ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασμό
του
δήμου,
εκ
μέρους
του
μεταβιβάζοντος, γ) το τρίτο εδάψιο
τροποποιείται,
προκειμένου
να
έκδοσης
του
αποσαψηνισθεί ο τρόπος
κατάθεσης
αποδεικτικού
ή
εμβάσματος, δ) το τέταρτο εδάψιο
τροποποιείται με την πρόβλεψη
προθεσμίας πέντε (5) ημερών προς τους
δήμους, προκειμένου να αναρτήσουν

στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς
λογαριασμούς μαζί με τις σχετικές
οδηγίες για τους ενδιαψερομένους και
η περ. γ’ διαμορψώνεται ως εξής:
«γ. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο
αποκτών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει
περίπτωση αδυναμίας έκδοσης της
βεβαίωσης της περ. α), ο αποκτών έχει
τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο
δήμο, ως εγγύηση μέχριτην εκκαθάριση
της οψειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) Επί του
τιμήματος της πώλησης ή της
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε
κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το
ποσό αυτό αποδίδεται από τον
αποκτώντα
μέσω
κατάθεσης
ή
εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό

εδαψίου,
επέχει
θέσης
βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι
υποχρεούνται
να
αναρτούν
στην
ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς
κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς
και
σχετικές
οδηγίες
για
τους
ενδιαψερόμενους.

δ. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών
(3) μηνών από την κατάθεση της
εγγύησης, η ταμειακή υπηρεσία του
δήμου προβαίνει σε εκκαθάριση της
οψειλής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
(Τ.Α.Π.) και είτε βεβαιώνει και εισπράττει
το υπόλοιπο της οψειλής με βεβαιωτικούς
καταλόγους,
Είτε
επιστρέψει
στον
μεταβιβάζοντα, κατά την εψαρμογή της
περ. β), ή στον αποκτώντα, κατά την
εψαρμογή της περ. γ) εντός δέκα (10)
ημερών ως αχρεωστήτως καταβληθέν το
τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε
ως εγγύηση. Η εκκαθάριση ανατρέχει σε
βάθος πενταετίας. Τυχόν οψειλές πέραν
της πενταετίας δεν αναζητούνται και δεν
βεβαιώνονται. Σε περίπτωση οψειλής, ο
μεταβιβάζων ή ο αποκτών υποχρεούται
να εξοψλήσει το υπόλοιπο ποσό είτε
εψάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών, είτε
σε έως έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με
ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα
πενήντα (50) ευρώ, άλλως εψαρμόζονται
οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων [ν.δ. 356/1974 (Ν 90)].
ε.
Με
απόψαση
του
Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηψία του συνολικού
αριθμού των μελών και τη σύμψωνη
γνώμη του δημάρχου, μπορεί να
αποψασίζεται
αναστολή
της
η
υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω
βεβαίωσης περί μη οψειλής Τ.Α.Π. για τη

του
του
δήμου
εκ
μέρους
Το
αποδεικτικό
μεταβιβάζοντος.
κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού
του πρώτου εδαίου, το οποίο
εκδίδεται από την τράπεζα ή Το
σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής,
επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την Περ.
α). Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν
τους
στην
ιστοσελίδα
τους
λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω
Ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για
τους ενδιαψερόμενους, εντός πέντε (5)
ημερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.».
3. Το πρώτο εδάψιο της περ. ε’ της παρ.
18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993
τροποποιείται, με την πρόβλεψη ότι ο
μεταβιβάζων,
και
όχι
ο
συμβολαιογράψος, είναι εκείνος που
υποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατψόρμα
που τηρεί ο δήμος τα στοιχεία του
μεταβιβάζοντος καθώς και τα στοιχεία
του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως
αναγράψονται στην μεταβιβαστική
πράξη και με τη διαγραψή της
πρόβλεψης Περί παρακράτησης του
οψειλόμενου ποσού που προκύπτει
κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, και η
περ. ε’ διαμορψώνεται ως εξής:
«ε. Με απόψαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετην
απόλυτη πλειοψηψία του συνολικού
αριθμού των μελών και τη σύμψωνη
γνώμη του δημάρχου, μπορεί να
αποψασίζεται
η
αναστολή
της
υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω
βεβαίωσης Περί μη οψειλής Τ.Α.Π. για
τη μεταβίβαση της κυριότητας των
πάσης ψύσεως ακινήτων, υπό την
προϋπόθεση υποβολής πριν τη σύνταξη
του συμβολαίου, σε ηλεκτρονική
πλατψόρμα που τηρεί ο δήμος, από τον
μεταβιβάζοντα των στοιχείων αυτού και

μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης
ψύσεως ακινήτων, υπό την προϋπόθεση
υποβολής από τον συμβολαιογράψο πριν
συμβολαίου, σε
τη
σύνταξη του
ηλεκτρονική πλατψόρμα που τηρεί ο
των
των
στοιχείων
δήμος,
συμβαλλομένων
και
του
μεταβιβαζόμενου ακινήτου, ώστε να
ελέγχονται και να βεβαιώνονται τυχόν
οψειλές βάσει του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 356)
ή να παρακρατείται το οψειλόμενο ποσό
που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του
ακινήτου. Η ως άνω απόψαση επέχει

θέση βεβαίωσης κατά την περ. α) του
παρόντος. ».

του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως
αναγράψονται
αυτά
Θα
στη
μεταβιβαστική
πράξη,
ώστε
να
ελέγχονται και να βεβαιώνονται τυχόν

οψειλές βάσει του Κώδικα Είσιτραξης
Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’
356). Η ως άνω απόψαση επέχει Θέση
βεβαίωσης κατά την περ. α) του
παρόντος.>).
Άρθρο 5
Μοριοδότηση
αποκτούν
ειδικότητας

νοσηλευτών
τίτλο

-

που

νοσηλευτικής

Αντικατάσταση

παρ.

21

και προσθήκη παρ. 22 στο άρθρο 58 ν.
4690/2020

1. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν.
4690/2020
(Α’
104),
περί της
αναγνώρισης του χρόνου που διανύεται
για τη λήψη νοσηλευτικής ειδ ικότητας ή
εξειδίκευσης
από
τους
ειδικευόμενους/εξειδικευόμενους
νοσηλευτές ειδικής μοριοδότησης ως
χρόνου προϋπηρεσίας και της ειδικής
μοριοδότησής του, αντικαθίσταται ως
εξής:
«21. 0 προβλεπόμενος χρόνος άσκησης
για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας
υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας
και, υπό τον όρο της λήψης του
αντίστοιχου

τίτλου
ειδικότητας,
μοριοδοτείται ως χρόνος εμπειρίας στο
αντικείμενο
της
θέσης,
κατά
παρέκκλιση της περ. β’ της παρ. Ι του
άρθρου 29 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί
της μοριοδότησης της εμπειρίας στο
αντικείμενο της θέσης, στις προκηρύξεις
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), για την κάλυψη
Οέσεων ΠΕ και ΤΕ νοσηλευτικού
προσωπικού, με είκοσι (20) μονάδες
ανά μήνα άσκησης στην ειδικότητα. Η
μοριοδότηση του πρώτου εδαψίου, υπό

Άρθρο 58 παρ. 21 του ν. 4690/2020 (Α’

104):
«21. 0 χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής
ειδικότητας και ο χρόνος για τη λήψη
νοσηλευτικής
εξειδίκευσης
υπολογίζονται ως χρόνος τιροϋπηρεσίας
και μοριοδοτείται με είκοσι (20) μόρια
ανά μήνα ειδίκευσης/εξειδίκευσης. Ο
ειδικευόμενος/εξειδικευόμενος
νοσηλευτής λαμβάνει τα μόρια των
μηνών
που
έχει
διανύσει
στην
ειδίκευση/εξειδίκευση, ακόμα και εάν
δεν ολοκληρώσειτον συνολικό χρόνο που
απαιτείται για τη λήψη του αντίστοιχου
τίτλου.».

τον

όρο

της

του

λήψης

τίτλου

νοσηλευτικής ειδικότητας, ισχύει και
νια

τον

χρόνο

κατ’

παράτασης,

εψαρμογή του άρθρου ένατου του ν.
4889/2022 (Α’ 21), περί της παράτασης
παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών

στην ειδικότητα της επείγουσας
και της
νοσηλευτικής
εντατικής
δημόσιας
της
νοσηλευτικής
υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. Ο
τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής στη
παρούσας
της
μοριοδότηση
εκάστοτε
προσδιορίζεται
στις
προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.».
2. Μετά την παρ. 21 του άρθρου 58 του
ν. 4690/2020, προστίθεται παρ. 22 ως
εξής:
«22. Για την αμέσως επόμενη, από την
έναρξη

ισχύος

του

παρόντος,

προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής

Προσωπικού

επιλογή

προσωπικού

(Α.Σ.ΕΠ.)
με

για

σειρά

προτεραιότητας, σύμψωνα με το άρθρο
28 του ν. 4765/2021, για την πρόσληψη
νοσηλευτικού

προσωπικού

στα

νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος
Νοσοκομείο
Γενικό
Υγείας,
το
Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και το
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας:
α) η μοριοδότηση του πρώτου εδαψίου
της παρ. 21, ισχύει, ανεξαρτήτως της
νοσηλευτικής
τίτλου
λήψης
του
ειδικότητας, μετην ολοκλήρωση, έως τη
δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης,
του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης
για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας
και
β) η μοριοδότηση του δεύτερου
21,
παρ.
ισχύει,
εδαψίου
της
ανεξαρτήτως της λήψης του τίτλου
νοσηλευτικής ειδικότητας, για το
χρονικό διάστημα έως τη δημοσίευση
κατ’
προκήρυξης,
της
ανωτέρω

εψαρμογή του άρθρου ένατου του ν.
4889/2022.
Ο τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής
στη μοριοδότηση των περ. α) και β) του
πρώτου εδαιίίου προσδιορίζεται στην
ανωτέρω προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.»
30.

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύϋμισης
Καταρούμενες διατάξεις
που προόλέπουν κατάριηση

Δεν υίοτανται.

Δεν υψίστανται.

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

31.
Σχετική διάταξη
αξιολογο ύ μενης
ρύθμισης
Άρθρο Ι

Συναρμόδια Υπουργεία

—

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς
Αρμόδιο προς διορισμό όργανο και

Διενέργεια και έγκριση κατάταξης

Συντονιστής οικείας Αποκεντρωμένης

μεταψοράς προσωπικού

ή

Διοίκηση ς
Άρθρο 4

Αρμόδιο

όργανο

του

Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Παράταση

συμβάσεων

εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
προσωπικού διαψόρων ειδικοτήτων
του

Υπουργείου

Αθλητισμού

32.

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Πολιτισμού

και

Αρμόδιο
Εξουσιοδοτική
διαταξη

Ειδος ιτραξης

ή

ειτισπεύδον
Υπουργειο η
υπηρεσία

Χρονοδιάγραμμα
Αντικείμενο

(ενδεικτική

ή

αττοκλειστικη
προιεσμία)

Αθήνα, 11 Απριλίου 2022
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της,
αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των
αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Α.

Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα εξής:

1.
Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και
συγκεκριμένα:
α. Επεκτείνεται η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Περί παροχής
υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» (άρθρο 91
παρ. 6, του ‘.4583/2Ο18) και για το προσωπικό που, κατά την έναρξη ισχύος
των προτεινομένων διατάξεων, Παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο των
προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα 1» και «Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ», με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η μισθολογική δαπάνη του ως άνω προσωπικού καλύπτεται από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 91 παρ.7 του
ν.4583/201 8) και αποδίδεται στους οικείους δήμους.
β. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, από τη λήξη της για χρονικό
διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) των υπαλλήλων
κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ), που προσελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 για την
εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των έργων
αποκατάστασης υποδομών, για την αντιμετώπιση των αναγκών, που
προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του έτους 2021, σε φορείς, που εδρεύουν εντός
των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας. 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 ό του π.δ. 164/2004.

Ι
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2.
Επέρχονται τροποποιήσεις στη ρύθμιση σχετικά με την πληρωμή του
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της
κυριότητας ακινήτων (άρθρο 24 παρ.18 του ν.2130/1993, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 19 του ν.4915/2022) και προβλέπεται ότι:
η εναλλακτική δυνατότητα του μεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος για
καταβολή εγγύησης μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής από Τ.Α.Π.,
εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης της σχετικής
βεβαίωσης,
οι υπόχρεοι καταβάλλουν το ποσό (εγγύηση) στον οικείο δήμο (και όχι
στον συμβολαιογράφο),
το καταβαλλόμενο ποσό, σε περίπτωση πώλησης ακινήτου, αντιστοιχεί
σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος,
η υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του οικείου δήμου ανήκει στον μεταβιβάζοντα (και όχι στον
συμβολαιογράφο),
καταργείται η δυνατότητα παρακράτησης του οφειλόμενου ποσού που
προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.
-

-

-

-

-

3.
Δύνανται να παραταθούν έως τις 31 Μαΐου 2022 (λήγουν 30 Απριλίου
2022) κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου και
χωρίς εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. Ι του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ.
33/2006, συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού που προσλήφθηκε για την κάλυψη αναγκών μουσείων και
αρχαιολογικών χώρων.
4.
Προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση για τους νοσηλευτές, που έχουν
αποκτήσει τίτλο νοσηλευτικής ειδικότητας, κατά την επιλογή τους για την
κάλυψη αναγκών νοσηλευτικών μονάδων της χώρας. υπό τις οριζόμενες
εξαιρέσεις.

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι.
Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του
προσωπικού ι.δ.α.χ., που μεταφέρεται σε δήμους για τη στελέχωση των θέσεων
για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα 1» και
«Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ». Η εν λόγω δαπάνη σύμφωνα με στοιχεία του
αρμόδιου Υπουργείου ανέρχεται στο ποσό των 700 χιλ. ευρώ για το έτος 2022
και στο ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ για το έτος 2023 και εφεξής.
2.
Δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης από τη λήξη τους, για χρονικό
διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, των συμβάσεων ι.δ.ο.χ. των υπαλλήλων που
προσελήφθησαν για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και
των έργων αποκατάστασης υποδομών, για την αντιμετώπιση των αναγκών, που
2
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προέκυψαν μετά Τις πυρκαγιές του έτους 2021. σε φορείς, που εδρεύουν εντός
των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά
(αριθμός υπαλλήλων που προσελήφθησαν, αριθμός ενεργών συμβάσεων,
χρόνος παράταση ς αυτών) και σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου
εκτιμάται στο ποσό των 580 χιλ. ευρώ περίπου..
Ενδεχόμενη δαπάνη, ύψους 568,5 χιλ. ευρώ περίπου. λόγω της
3.
δυνατότητας παράταση ς συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αθήνα, ΙΙ Απριλίου 2022
Π Γενική Διευθύντρια
ιΟυΕΙΑ ΑΚΜΑΟΟΙΙ
11042022 1 Ξ:56

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

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Δουλειές
Ξανά:
Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογία προκαλούνται, σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού
ι.δ.α.χ., που μεταφέρεται σε δήμους για τη στελέχωση των θέσεων για την
υλοποίηση των προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα 1» και «Κοινωνική
Μέριμνα 11». Η εν λόγω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 700 χιλ. ευρώ για το
έτος 2022 και στο ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ για το έτος 2023 και εφεξής.
2. Δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης από τη λήξη τους, για χρονικό
διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, των συμβάσεων ι.δ.ο.χ. των υπαλλήλων που
προσελήφθησαν για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και
των έργων αποκατάστασης υποδομών, για την αντιμετώπιση των αναγκών, που
προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του έτους 2021 σε φορείς, που εδρεύουν εντός
των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από Πραγματικά περιστατικά
(αριθμός υπαλλήλων που προσελήφθησαν, αριθμός ενεργών συμβάσεων,
χρόνος παράτασης αυτών) και εκτιμάται στο ποσό των 580 χιλ. ευρώ Περίπου.
‚

3. Ενδεχόμενη δαπάνη, ύψους 568,5 χιλ. ευρώ περίπου, λόγω της δυνατότητας
παράτασης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
Κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, ΙΙ Απριλίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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