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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση   

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Μέρος Α’: Με τις προτεινόμενες διατάξεις περί καινοτομίας στο δημόσιο 

επιδιώκονται ο συντονισμός και η υποστήριξη των φορέων της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης του άρθρου 18 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που εποπτεύονται από αυτούς, καθώς και των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και των ν.π.δ.δ. για τον 

σχεδιασμό πρωτοτύπων και την ανάπτυξη καινοτομιών, ώστε να παρέχονται στους 

πολίτες αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

ανάγκες της κοινωνίας. Επιπλέον, καλύπτεται το ρυθμιστικό έλλειμμα που υπάρχει 

στο πεδίο της καινοτομίας με τη δημιουργία ενός συστήματος που θα καθορίζει για 

πρώτη φορά το απαιτούμενο πλαίσιο για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την 

υποκίνηση των φορέων του δημόσιου τομέα με σκοπό την παροχή 

αποτελεσματικότερων δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό 

εισάγονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις, προκειμένου να υποστηριχθούν οι φορείς 

ώστε να σχεδιάσουν πρωτότυπα έργα και να αναπτύξουν καινοτομίες. 

Συγκεκριμένα, προβλέπονται ευνοϊκές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν τους φορείς 

να καινοτομούν, δημιουργούνται τα αναγκαία εργαλεία που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη τεχνογνωσίας ως προς την καινοτομία, διασφαλίζονται οι απαραίτητες για 

την καινοτομία υποδομές και ευέλικτα προγράμματα, ενώ, επίσης, προβλέπεται η 

χρηματοδότηση νέων ιδεών με σκοπό την παραγωγή πρωτοτύπων. Τα ανωτέρω 

υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

Καινοτομία (Ε.Σ.Δ.Κ.), το οποίο θα λειτουργήσει ως κεντρικό σημείο αναφοράς για 

την καινοτομία στο δημόσιο τομέα, υπό τον συντονισμό και τη καθοδήγηση του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Μέρος Β΄: Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν 

στο προσωπικό των αναπτυξιακών οργανισμών των Ο.Τ.Α., στην έλλειψη 

εξατομικευμένης στήριξης υπαλλήλων με αναπηρία του δημοσίου, στο νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει την ανακατανομή κενών θέσεων σε φορείς του δημοσίου και στα 

ν.π.ι.δ., στη στελέχωση της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 1Γ/2022 προκήρυξης 

του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (τ. ΑΣΕΠ 9/2022), στη 

συμμετοχή επιτυχόντων στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ όταν αυτός διενεργείται 

σε δύο διακριτά στάδια, στις αποσπάσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου σε θέσεις 

Επιθεωρητών – Ελεγκτών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και στη στελέχωση 

των γραφείων μονομελών οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων ιδιωτικού 

δικαίου (ν.π.ι.δ.). 



 
 

 

Μέρος Γ’: Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντιμετωπίζονται καίρια ζητήματα της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τα οποία αφορούν 

ειδικότερα στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων των δήμων αλλά και 

γενικότερα στη διαδικασία επιβολής προστίμων, στη συνομολόγηση δανείων 

ορισμένου ποσού από Ο.Τ.Α., στη λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου από 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ακινήτων ιδιοκτησίας δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, Ο.Τ.Α α΄ ή β΄ βαθμού ή ν.π.δ.δ. αυτών, στη ρύθμιση ζητημάτων που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες Ο.Τ.Α., στον χρόνο έκδοσης 

της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, στον ορισμό και στην αναπλήρωση του προέδρου 

του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 

τριακοσίων ενός (301) κατοίκων μετά την ψήφιση του ν. 4904/2021, στις 

προγραμματικές συμβάσεις, στις οποίες μετέχει το δημόσιο, στον έλεγχο 

νομιμότητας αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των 

περιφερειών, καθώς και των ν.π.δ.δ. αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 225 του ν. 

3852/2010 (Α΄87), στις προϋποθέσεις αναγνώρισης οικισμού ως δημοτικής 

κοινότητας, οι οποίες συγκεκριμενοποιούνται, ώστε να μην είναι ανέλεγκτη η 

δημιουργία νέων δημοτικών κοινοτήτων, στη λήψη ειδικής αδείας και στην παροχή 

αντιμισθίας στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων του συνόλου των δήμων 

ανεξαρτήτως πληθυσμού, στην επιχορήγηση των δημοτικών επιχειρήσεων 

ύδρευσης – αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων 

που προέρχονται από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και 

αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 

στο ζήτημα της αποκατάστασης κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη από 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην ενίσχυση και βελτίωση των 

νοσοκομειακών υποδομών και εν γένει των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας με τη 

συμμετοχή εκπροσώπου της οικείας περιφερειακής ενότητας και του οικείου 

ιατρικού συλλόγου σε διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., στα 

πρόστιμα που επιβάλλονται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές σε δήμους, σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2020 (Α’ 166), στην ολοκλήρωση του 

θεσμικού πλαισίου φιλοξενίας των ανηλίκων σε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.), στην παράταση ισχύος του αναπτυξιακού προγράμματος 

«ΘΗΣΕΑΣ» που καταρτίστηκε για την υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στη ροή 

χρηματοδότησης και προς τους ΦΟ.Δ.Σ.Α. που συμπράττουν με εταιρείες, στο 

πλαίσιο Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του ν. 3389/2005 (Α΄232) ή 

που έχουν συνάψει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 

(Α΄87) λόγω ρυθμιστικού κενού, στην αποτελεσματική ρύθμιση των θεμάτων που 

αφορούν στα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα συμμετοχής στις 

αυτοδιοικητικές εκλογές του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όσων 

έχουν παυθεί από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού. Στο Κεφάλαιο 

Γ’ ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τα ζώα συντροφιάς με σκοπό την προστασία 

τους και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του ν. 4830/2021 (Α΄169).     
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Μέρος Δ’: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της 

περιπλοκότητας και της κατ’ επέκταση βραδύτητας της καθιέρωσης τοπικών αργιών 

και δημοσίων εορτών.  

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Μέρος Α’: Η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου για την καινοτομία στο δημόσιο 

δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών, τα οποία 

σχετίζονται με την έλλειψη των δομών, των υποδομών, των επιχειρησιακών 

εργαλείων, αλλά και των πόρων που απαιτούνται για την εισαγωγή της καινοτομίας 

ως στρατηγικής λειτουργίας στους δημόσιους φορείς. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει 

σήμερα μια συνεκτική πολιτική που να επιδιώκει τον προσανατολισμό των 

δημόσιων φορέων στον σχεδιασμό δημόσιων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες των χρηστών και να ενθαρρύνει τις συνεργασίες και την πρωτοτυπία. Ως εκ 

τούτου, το ρυθμιστικό αυτό κενό συνιστά όχι μόνο έλλειψη ολοκληρωμένης 

προσέγγισης για την επίλυση των εμποδίων αλλά και γενικότερα εθνικής πολιτικής 

στο πεδίο της καινοτομίας για τον δημόσιο τομέα, με συνέπεια να δημιουργείται 

χάσμα μεταξύ των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών και των αναγκών της 

κοινωνίας που εξελίσσονται συνεχώς. 

Μέρος Β΄: Δεδομένου ότι υπάρχει ρυθμιστικό κενό αναφορικά με τους υπαλλήλους 

που καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε αναπτυξιακούς οργανισμούς τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, την εξατομικευμένη στήριξη των υπαλλήλων με αναπηρία του 

δημοσίου στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, την 

ανακατανομή κενών θέσεων σε ν.π.ι.δ., τη στελέχωση της Α.Α.Δ.Ε., τη στέρηση του 

δημοσίου από τη δυνατότητα για ταχύτερη και ευχερέστερη στελέχωση των 

υπηρεσιών του, τη μη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της ΕΑΔ 

και τον τρόπο στελέχωσης των γραφείων των μονομελών οργάνων διοίκησης ν.π.ι.δ. 

που έχουν συστήσει θέσεις σύμφωνα με το καταργηθέν άρθρο 22 του ν. 2190/1994 

(Α΄28), κρίνεται αναγκαία η θέσπιση διατάξεων για την κάλυψη των εν λόγω 

ζητημάτων. 

Μέρος Γ’: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η επίλυση πλειόνων 

ζητημάτων που αντιμετωπίζουν η αυτοδιοίκηση και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, 

καθιστώντας δυσχερέστερη την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία τους. 

Ενδεικτικά, επιχειρείται η επίλυση ζητημάτων που προκαλούν ανασφάλεια δικαίου 

και ερμηνευτικά ζητήματα, όπως ο καθορισμός ενός ενιαίου νομικού πλαισίου 

σχετικά με την επιβολή και βεβαίωση προστίμων και την παραγραφή τους, καθώς 

το ασαφές ισχύον πλαίσιο προσβάλλει τη δικαιολογημένη και απαραίτητη 

εμπιστοσύνη του διοικούμενου προς τη διοίκηση και δημιουργεί αιφνιδιασμούς. 

Επίσης, επιδιώκεται η απλούστευση των διαδικασιών των δήμων και η μείωση της 

γραφειοκρατίας σχετικά με τις διαδικασίες συνομολόγησης δανείων, την έκδοση 

βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και ζητήματα που αφορούν σε έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.. Επιπλέον, μετά την πρόσφατη θεσμοθέτηση 

της θέσης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το άρθρο 6Α του ν. 



 
 

 

4954/2022 (Α΄136) που ασκεί αρμοδιότητες Επόπτη Ο.Τ.Α. παρίσταται ανάγκη 

προσδιορισμού των κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων που θα ισχύουν 

σε σχέση με τη συμμετοχή του σε εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και 

περιφερειακών αρχών. 

Παράλληλα, ρυθμίζεται η άδικη μισθολογική μεταχείριση του προέδρου του 

δημοτικού συμβουλίου σε περίπτωση που επιλέξει να μη λάβει την προβλεπόμενη 

ειδική άδεια από τα καθήκοντά του. Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζονται το μείζον θέμα 

της αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, που δημιουργούσε πληθώρα προβλημάτων στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις και το ζήτημα της εκπροσώπησης των περιφερειών στη διοίκηση των 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, 

ρυθμίζονται ζητήματα για τα ζώα συντροφιάς και συγκεκριμένα ως προς την 

αναγκαιότητα χορήγησης πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) 

του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς 

(ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 

(ΙΙΒΕΑΑ), αποσαφήνισης του τρόπου εγγραφής των εσόδων από τα πρόστιμα του ν. 

4830/2021 (Α΄169) που επιβάλλονται υπέρ των δήμων και της διαδικασίας 

βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, προσδιορισμού του υπεύθυνου για τη διαχείριση 

και φροντίδα του ζώου και τροποποίησης της σύνθεσης της ειδικής επιτροπής 

παρακολούθησης του άρθρου 39 του ν. 4830/2021 μετά τη σύσταση Ειδικής 

Γραμματείας για την Προστασία των ζώων συντροφιάς και της ορθής εφαρμογής του 

ν. 4830/2021, έως ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Ζώων 

Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) που θα τηρείται στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και τα υπομητρώα του, και ιδίως το Υπομητρώο Φιλοζωικών 

Σωματείων και Οργανώσεων και η Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων. 

Μέρος Δ’: Με δεδομένο το γεγονός ότι η καθιέρωση τοπικών αργιών και δημοσίων 

εορτών πραγματοποιείται με έκδοση προεδρικού διατάγματος, είναι σαφές ότι η 

υφιστάμενη διαδικασία είναι δυσανάλογα χρονοβόρα και περίπλοκη. Με την 

προτεινόμενη διάταξη απλοποιείται η ανωτέρω διαδικασία και ως εκ τούτου 

καθίσταται αποτελεσματικότερη.  

  

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Μέρος Α’: Αφορούν στο σύνολο των υπαλλήλων των φορέων της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης του άρθρου 18 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτούς καθώς και των Ο.Τ.Α. 

α’ και β’ βαθμού και των ν.π.δ.δ τους.  

Μέρος Β΄: Αφορούν στο προσωπικό των αναπτυξιακών οργανισμών των Ο.Τ.Α., 

στους υπαλλήλους με αναπηρία του δημοσίου, στο προσωπικό των ν.π.ι.δ., στους 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δυνάμει της υπό στοιχεία 1Γ/2022 

προκήρυξης του ΑΣΕΠ, στους συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό 

ΑΣΕΠ του άρθρου 8 του ν. 4765/2021 (Α΄6) που διενεργείται σε δύο διακριτά στάδια, 



 
 

 

στους αποσπασμένους υπαλλήλους σε θέσεις Επιθεωρητών – Ελεγκτών της ΕΑΔ και 

στα μονομελή όργανα διοίκησης των ν.π.ι.δ που εξέδωσαν τις οργανικές τους 

διατάξεις βάσει προεδρικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν δυνάμει του 

καταργηθέντος άρθρου 22 του ν. 2190/1994 (Α΄28). 

Μέρος Γ’ : Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και 

στα νομικά πρόσωπά τους, στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 

(Δ.Ε.Υ.Α.), στους συμβούλους των συνδυασμών που έλαβαν μέρος στις εκλογές για 

την ανάδειξη δημοτικών αρχών και το αρμόδιο δικαστήριο που θα ανακηρύξει τους 

υποψηφίους για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, στους 

εμπλεκόμενους στη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στους 

υποψηφίους στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τους Γραμματείς Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στους Ο.Τ.Α. που είναι 

δικαιούχοι του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και εμμέσως σε αυτούς που ωφελούνται 

από τα έργα που υλοποιούνται από πόρους του προγράμματος, στο Κέντρο 

φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (ΚΦΑΑ) και τους Φ.Ο.Δ.Σ.Α., στους φορείς των 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων, στους συνδέσμους δήμων, στις διαδημοτικές 

συνεργασίες ή τους αναπτυξιακούς οργανισμούς των δήμων του άρθρου 2 του ν. 

4674/2020 (Α’ 53) που ιδρύουν και λειτουργούν καταφύγια ζώων συντροφιάς, τις 

περιφέρειες, το Υπουργείο Εσωτερικών και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη 

βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής 

Παρακολούθησης του άρθρου 39 του ν. 4830/2021 (Α΄169), τα φιλοζωικά σωματεία 

ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Μέρος Δ’: Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στα Υπουργεία Εσωτερικών και 

Οικονομικών και εμμέσως τους πολίτες της Επικράτειας. 

 Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

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

ΝΑΙ                 ΟΧΙ     ❒ 
 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Μέρος Β’: Άρθρο 2 ν. 4674/2020 (Α’ 53), άρθρο 15 ν. 4257/2014 (Α’ 93), άρθρο 20 ν. 

4622/2019 (Α’ 133), άρθρο 8 ν. 4765/2021 (Α’ 6). 

Μέρος Γ’: άρθρα 176, 194, 279 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α΄ 114)], 

άρθρα 72, 79, 100, 225 και 283 ν. 3852/2010 (Α΄82), άρθρο 13 του από 20.10.1958 

β.δ. (Α` 171), άρθρο 7 ν. 3329/2005 (Α΄81), άρθρο 66ΚΣΤ ν. 4939/2022 (Α’ 111), άρθρο  

239 ν. 4555/2018 (Α’ 133), άρθρο 64 ν. 4954/2022 (Α΄136), άρθρα 10 και 48 ν. 

4804/2021 (Α’ 90), άρθρα 4, 33, 35, 39 και 46 του ν. 4830/2021 (Α΄169) 

Μέρος Δ’: ν. 3274/2004 (Α’ 195), π.δ. 64/2014 (Α’ 106), α.ν. 198/1967 (Α’ 215), ν. 

851/1978 (Α’ 233) 
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5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 i)   με αλλαγή 
προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής 
απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής 
πράξης; 

Απαιτείται ψήφιση τυπικού νόμου, καθώς το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη 
για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής 
απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με αντικείμενο 
που εμπίπτει στα ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες 
διατάξεις. 

 ii)  με αλλαγή 
διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομέ
νης της 
δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες 
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με 
αλλαγή διοικητικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της 
υφιστάμενης νομοθεσίας.  

 iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες 
ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με 
διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων.  

 
 
 

 Συναφείς πρακτικές  

6. 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ      ❒            ΟΧΙ      
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

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

 

 ii)  σε όργανα της 
Ε.Ε.: 

 

 iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 

 

 
 



 
 

 

 
 
 

 Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

   

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

 

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Μέρος Γ΄: Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, η 
διασφάλιση της εύρυθμης και 
αποτελεσματικής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. α’ και 
β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων 
διοικήσεων και η προστασία των ζώων 
συντροφιάς.  
Μέρος Δ’: Η απλούστευση της διαδικασίας 
καθιέρωσης τοπικών αργιών και δημοσίων 
εορτών. 

 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Μέρος Α’: Η εισαγωγή του Συστήματος 
Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα και η  
διαμόρφωση των απαιτούμενων 
προϋποθέσεων εφαρμογής του. Επίσης, η 
αύξηση των πρωτοτύπων και των πρακτικών 
καινοτομίας που αναπτύσσουν οι δημόσιοι 
φορείς, η βελτίωση της μεταξύ τους 
συνεργασίας στο πεδίο της καινοτομίας, η 
κινητροδότησή τους για καινοτομία, καθώς και 
η βελτίωση του συντονισμού της πολιτικής 
καινοτομίας για τον δημόσιο τομέα. 
Μέρος Β’: Η άμεση ρύθμιση ζητημάτων του 
ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. 
Μέρος Γ’: Η ομαλή και αποτελεσματική 
λειτουργία της αυτοδιοίκησης και των 
αποκεντρωμένων διοικήσεων, η βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α, η βιώσιμη 
ανάπτυξη, η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού 
πλαισίου για την προστασία των ζώων 
συντροφιάς, ο σεβασμός της αρχής της χρηστής 
και αποτελεσματικής διοίκησης και η 
διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών.  



 
 

 

Μέρος Δ’: Η απλούστευση της διαδικασίας 
καθιέρωσης τοπικών αργιών και δημοσίων 
εορτών. 

                      
9. 

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης 

 
 

➢ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη: 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων        

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) 
μετακλητών υπαλλήλων        

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική 
διεύθυνση        

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET         

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)         

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας         

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και 
φορέων/ σύνολο δημοσίων υπηρεσιών και φορέων         

Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό, 
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και σε επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ        

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες 
υπηρεσίες ανά έτος και ανά υπηρεσία         

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και 
πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής 
δαπάνης ανά υπουργείο)        

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες 
μονάδων προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής 
δαπάνης ανά υπουργείο        

 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και 
αναλογία ανά 100.000 κατοίκους        

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά 
γεωγραφική περιοχή        

Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες 
αυτών κατά εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών        



 
 

 

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και 
αξιόποινων συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό 
αίσθημα (ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές – 
διαρρήξεις)  

       

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και 
παραμονή στη χώρα        

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος        

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που 
εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των εγκλημάτων         

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια         

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό 
τμήμα και ανά περιοχή αστυνόμευσης         

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία 
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή 
αστυνόμευσης        

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές 
υπηρεσίες         

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της 
παραβατικής συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα 
βίας, οικονομικά εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, 
κλοπές, τρομοκρατία)  

       

 
 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και 
εμπορικών διαφορών        

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων        

Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση 
αστικών, εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων 
υποθέσεων        

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων 
(Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος 
Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)        

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, 
πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια)         

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται 
μετά από έφεση ή αναίρεση        

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού        

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 
διαφορών, πχ. διαμεσολάβηση        

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν 
διαθέτουν πόρους (νομική προστασία)        

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη        

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων        

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων 
έναντι εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση 
εκκρεμοτήτων)         

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις 
οποίες επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα        

Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά 
κρατούμενο         

Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά 
κρατούμενο         



 
 

 

 

 
 
 

 Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         

ΑΜΕΣΗ            ή/και      ΕΜΜΕΣΗ     ❒ 

 

i)   Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

Στο πληροφοριακό σύστημα για την καινοτομία 
σχεδιάζεται να αναπτυχθούν οι βασικές λειτουργίες 
υποστήριξης του Συστήματος Καινοτομίας και πιο 
συγκεκριμένα, η κατάρτιση και παρακολούθηση της 
προόδου του Ε.Σ.Δ.Κ., ο συντονισμός και η συνεργασία 
της ομάδας καινοτομίας και των δρώντων εν γένει στο 
Σύστημα Καινοτομίας, η συγκέντρωση και διάδοση 
πρακτικών καινοτομίας στον δημόσιο τομέα μέσω του 
Αποθετηρίου Πρακτικών Καινοτομίας Δημόσιου 
Τομέα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λειτουργία που 
απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία του 
Συστήματος Καινοτομίας. 

 

 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 

 

11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     

  ΝΑΙ     ❒            ΟΧΙ     ❒ 

 

Εξηγήστε: 

 
 
 
 

 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ     ❒            ΟΧΙ      

 

Αναφέρατε ποια είναι αυτά 
τα συστήματα: 

 
 
 
 

 



 
 

 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 

συστήματος;                           ΝΑΙ     ❒            ΟΧΙ     ❒ 

 

Εξηγήστε: 

 
 
 
 

 

 

 Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

 1 Καθορίζεται ο σκοπός του Μέρους Α΄ που συνίσταται στον  

συντονισμό και την υποστήριξη των φορέων της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης του άρθρου 18 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 

των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) που 

εποπτεύονται από αυτούς, καθώς και των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και των ν.π.δ.δ. για τον 

σχεδιασμό πρωτοτύπων και την ανάπτυξη καινοτομιών, ώστε να 

παρέχονται αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες στους 

πολίτες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της 

κοινωνίας. 

 2 Καθορίζεται το αντικείμενο του Μέρους Α΄ που συνίσταται στη 

θέσπιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον 

δημόσιο τομέα, των Προγραμμάτων Επιτάχυνσης Καινοτομίας 

και των Εργαστηρίων Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα, των 

Βραβείων Καινοτομίας δημόσιου τομέα, καθώς και του Εθνικού 

διαγωνισμού Πρωτοτύπων και Καινοτομίας, στην ανάπτυξη 

πληροφοριακού συστήματος για την καινοτομία και στη 

λειτουργία του Αποθετηρίου Πρακτικών Καινοτομίας δημόσιου 

τομέα.  

 3 Προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄ που αφορά 

στο Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα. 

 4 Εισάγονται οι ορισμοί που αφορούν στο Σύστημα Καινοτομίας 

στον δημόσιο τομέα. 

 5 Θεσπίζεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στον 

Δημόσιο Τομέα (εφεξής Ε.Σ.Δ.Κ.), το οποίο αποτελεί τον 

κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή του Συστήματος 

Καινοτομίας στο δημόσιο. Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου 



 
 

 

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα ορίζεται Συντονιστής του ως άνω 

συστήματος με αρμοδιότητες την κατάρτισή του, την 

παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων και των έργων 

που περιλαμβάνει, του απολογισμού, της αξιολόγησης, της 

επικαιροποίησης και του ανασχεδιασμού του Ε.Σ.Δ.Κ., καθώς 

και για τον συντονισμό των ενεργειών για την υλοποίησή του με 

τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων. Προβλέπεται 

ότι για την κατάρτιση ή την επικαιροποίηση του Ε.Σ.Δ.Κ. δύναται 

να συστήνεται Ομάδα Καινοτομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Σ.Δ.Κ., ορίζεται ότι τα 

Βραβεία Καινοτομίας Δημόσιας Διακυβέρνησης και ο Εθνικός 

Διαγωνισμός Πρωτοτύπων και Καινοτομίας εντάσσονται ως 

οριζόντιες δράσεις του, ενώ τέλος, συνδέεται η καινοτομία ως 

παράγοντας αξιολόγησης των προϊσταμένων στο σύστημα 

στοχοθεσίας του δημοσίου, προκειμένου να κινητροδοτηθούν 

για τη συμμετοχή τους στο Ε.Σ.Δ.Κ.. 

 6 Καθορίζεται η διαδικασία ένταξης προτάσεων καινοτομίας στο 

Ε.Σ.Δ.Κ. και ειδικότερα, προβλέπεται η δημοσίευση πρόσκλησης 

από τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου 

Τομέα και η εν συνεχεία αξιολόγηση των εν λόγω προτάσεων 

από την αρμόδια Διεύθυνση Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα. 

Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση Οδηγού Καινοτομίας με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που συνιστά υπόδειγμα 

και περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον 

σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων καινοτομίας με 

απώτερο στόχο την ένταξή τους στο Ε.Σ.Δ.Κ.. 

 7 Προβλέπεται η διενέργεια Προγραμμάτων Επιτάχυνσης 

Καινοτομίας και Εργαστηρίων Καινοτομίας, τα οποία 

υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Έρευνας και 

Καινοτομίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις οδηγίες της 

Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα. 

Τα ως άνω εργαλεία απευθύνονται σε εκπροσώπους των 

φορέων της δημόσιας διοίκησης με σκοπό την ενημέρωση και 

την κατάρτισή τους πάνω σε θέματα καινοτομίας στον δημόσιο 

τομέα. 

Ειδικότερα, τα Προγράμματα Επιτάχυνσης εφαρμόζονται επί 

προτάσεων καινοτομίας που έχουν ενταχθεί στο Ε.Σ.Δ.Κ. στο 

πλαίσιο συγκεκριμένων αναγκών και στόχων του Συστήματος 

Καινοτομίας, προκειμένου στη συνέχεια να αναπτυχθούν μέσα 

σε ένα ευνοϊκό για την καινοτομία περιβάλλον και τελικά να 



 
 

 

υιοθετηθούν ως καινοτόμες διαδικασίες και υπηρεσίες 

δοκιμασμένες και αξιολογημένες ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους. Τα Εργαστήρια Καινοτομίας 

επιδιώκουν τη δημιουργία ενός χώρου ανταλλαγής ιδεών, 

εμπειριών, συζήτησης και δικτύωσης αναφορικά με την 

καινοτομία, την προώθηση της εκπαίδευσης των υπαλλήλων 

του δημοσίου σε καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές, την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων καινοτομίας που θα 

χρησιμοποιήσουν στον φορέα τους και τη συνεργασία για την 

ανάπτυξη και τη διάδοση πρακτικών καινοτομίας. 

 8 Προβλέπεται η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στη 

Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 

προς υποστήριξη του Συστήματος Καινοτομίας. 

 9 Προβλέπεται η ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης εντός του 

Πληροφοριακού Συστήματος για την Καινοτομία, στην οποία 

εντάσσονται οι καλές πρακτικές καινοτομίας που έχουν 

πιστοποιηθεί από τη Διεύθυνση Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα. 

Με αυτόν τον τρόπο ευνοείται η διάχυση πρακτικών 

καινοτομίας σε περισσότερους φορείς, αυξάνονται η προβολή 

και η αναγνωσιμότητα των καινοτόμων δημόσιων φορέων και 

παρέχεται ένα επιπρόσθετο κίνητρο συμμετοχής στο Σύστημα 

Καινοτομίας. 

 10 Θεσπίζονται τα Βραβεία Καινοτομίας που στοχεύουν στην 

ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών καινοτομίας, οι οποίες 

έχουν προηγουμένως αναρτηθεί στο Αποθετήριο Καινοτομιών 

Δημόσιου Τομέα και έχουν ήδη πιστοποιηθεί με ειδική 

διάκριση. Με τα βραβεία επιδιώκεται η αναγνώριση και 

επιβράβευση των φορέων που έχουν επιτύχει εξαιρετικές 

επιδόσεις στη δημιουργία καινοτομιών και παρέχεται ένα 

επιπρόσθετο κίνητρο για τη συμμετοχή τους στο Αποθετήριο 

Καινοτομιών, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ευνοϊκές 

συνθήκες για την καλλιέργεια της κουλτούρας καινοτομίας στο 

δημόσιο τομέα. 

 11 Θεσπίζεται ο Εθνικός Διαγωνισμός Πρωτοτύπων και 

Καινοτομίας με σκοπό τη δημιουργία μίας ανταγωνιστικής 

διαδικασίας για την ανάδειξη πρωτοτύπων σε σημαντικά πεδία 

της δημόσιας διακυβέρνησης. Ο διαγωνισμός στοχεύει στη 

δημιουργία ενός θεσμού για την ανάδειξη των καλύτερων ιδεών 

που μπορούν να οδηγήσουν σε πρωτότυπες λύσεις και στη 

συνέχεια σε καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες. Μέσω του 



 
 

 

διαγωνισμού επιδιώκεται να ενδυναμωθεί το ενδιαφέρον των 

δημοσίων υπαλλήλων για την καινοτομία και να ενισχυθεί η 

δημιουργικότητά τους με σκοπό την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των δημόσιων φορέων και των πολιτών, καθώς 

και την αξιοποίηση ευκαιριών που αναδεικνύονται σύμφωνα με 

τις ανάγκες της κοινωνίας. Περαιτέρω, προωθούνται η 

συνεργασία των δημόσιων υπαλλήλων, η εργασία σε ομάδες και 

η ανάδειξη και βράβευση προτάσεων που βασίζονται σε νέες 

και καινοτόμες ιδέες. 

 12 Προσδιορίζεται η οργανωτική δομή που θα υποστηρίζει το 

Σύστημα Καινοτομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα 

συστήνεται η Διεύθυνση Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα στην 

οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα 

Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, β) Τμήμα 

Προγραμματισμού και Αξιολόγησης καινοτόμων έργων και γ) 

Τμήμα  Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Παρακολούθησης 

Καινοτομίας. 

 13 Περιλαμβάνονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Α’. 

 14 Καθορίζεται ο σκοπός του Μέρους Β΄ που συνίσταται στη 

διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του ανθρώπινου 

δυναμικού του δημόσιου τομέα. 

 15 Καθορίζεται το αντικείμενο του Μέρους Β΄ που συνίσταται στη 

ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 

Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα και, ιδίως, στην 

εξατομικευμένη στήριξη υπαλλήλων ΑμεΑ του Δημοσίου, στη 

στελέχωση της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 1Γ/2022 

προκήρυξης του ΑΣΕΠ και στη συμμετοχή επιτυχόντων στον 

γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ όταν αυτός διενεργείται σε δύο 

διακριτά στάδια. 

 16 Με την προωθούμενη ρύθμιση της παρ. 1 επιδιώκεται να 

καλυφθεί το νομοθετικό κενό που υφίσταται αναφορικά με τον 

τρόπο ορισμού των προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών 

μονάδων των Διευθύνσεων των αναπτυξιακών οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τα προβλεπόμενα στους οικείους 

Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους. Η υφιστάμενη 

ρύθμιση  καλύπτει μόνο τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων 

των αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς 

να υπάρχει πρόβλεψη για τις υποκείμενες τους οργανικές 

μονάδες.  



 
 

 

Ως προς την παρ. 2, σημειώνεται ότι το άρθρο 15 του ν. 

4257/2014 (Α΄93) αναφέρεται στην κάλυψη θέσεων στους 

αναπτυξιακούς οργανισμούς των Ο.Τ.Α. μέσω μετακίνησης και 

ειδικότερα η παρ. 3 ρυθμίζει το ζήτημα της καταβολής των 

αποδοχών και του επιδόματος θέσης ευθύνης του 

μετακινούμενου υπαλλήλου. Η υφιστάμενη ρύθμιση καλύπτει 

την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης μόνον στον γενικό 

διευθυντή και τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών της περ. στ` της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 

4674/2020 (Α` 53). Δεδομένου ότι η περ. στ’ της παρ. 5 του 

άρθρου 2 του ν. 4674/2020 τροποποιείται με την παρ. 1 του 

παρόντος, ώστε να καταλαμβάνει πλέον και τους 

προϊστάμενους των υποκείμενων οργανικών μονάδων,  κρίνεται 

αναγκαία και η τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 

του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 προς εναρμόνιση με τη 

ρύθμιση της παρ. 1. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, το 

εν λόγω επίδομα λαμβάνεται από κάθε μετακινούμενο 

υπάλληλο που καταλαμβάνει οιαδήποτε θέση ευθύνης της περ. 

στ` της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020, υπό την 

προϋπόθεση φυσικά να καθορίζεται με την απόφαση 

μετακίνησης ο δήμος ως φορέας καταβολής των αποδοχών του.  

Τέλος, για λόγους ίσης μεταχείρισης των μετακινούμενων 

υπαλλήλων που καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σύμφωνα με 

τα παραπάνω, ορίζεται ρητά ότι το σχετικό επίδομα το 

δικαιούνται και όσοι υπάλληλοι ασκούν καθήκοντα 

προϊσταμένου και έχουν μετακινηθεί πριν την έναρξη ισχύος του 

παρόντος.  

 17 Σε συνέχεια του άρθρου 69 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), 

αναφορικά με τον κυβερνητικό συντονιστικό μηχανισμό και τη 

χάραξη και εφαρμογή πολιτικών που προάγουν τα δικαιώματα 

των ΑμεΑ και ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία, προωθείται η 

προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία διασφαλίζεται η 

δυνατότητα μετακίνησης, με ασφαλή τρόπο, των ατόμων με 

αναπηρία που απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, και 

συγκεκριμένα, με συνοδεία από εξειδικευμένο προσωπικό 

βοηθό στο πλαίσιο υπηρεσιακών αποστολών που προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.  Με αυτό τον 

τρόπο ενισχύονται οι εν λόγω υπάλληλοι ώστε να εκτελούν πιο 

αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, καθώς και να μετέχουν σε 

ευρύτερο κύκλο υπηρεσιακών καθηκόντων. 



 
 

 

 18 Με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄133) παρέχεται η 

δυνατότητα ανακατανομής κενών οργανικών θέσεων στους 

φορείς της κεντρικής διοίκησης, προκειμένου να παρέχεται η 

απαραίτητη ευελιξία στη λειτουργία τους, χωρίς να απαιτείται η 

χρονοβόρα διαδικασία της έκδοσης και της τροποποίησης των 

προεδρικών διαταγμάτων των οργανισμών τους. Η 

προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα και στα 

ν.π.ι.δ. που εκδίδουν οργανισμό ή κανονισμό λειτουργίας με 

προεδρικό διάταγμα με σκοπό την παροχή του αντίστοιχου 

ευέλικτου εργαλείου για την εξυπηρέτηση της εύρυθμης 

λειτουργίας τους. 

 19 Λαμβάνοντας υπόψη ότι με το π.δ. 85/2022 (Α’ 232) περί 

καθορισμού προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου 

(Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο) οι θέσεις του προσωπικού 

προσδιορίζονται όχι μόνο σε κατηγορία και κλάδο αλλά και σε 

ειδικότητα, καθίσταται αναγκαία, για λόγους ομοιογένειας και 

ασφάλειας δικαίου, καθώς και για λόγους αποφυγής 

οιασδήποτε παρερμηνείας, η προσαρμογή της παρ. 4 του 

άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄133). 

 20 H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ως 

αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη βεβαίωση και την είσπραξη των 

δημοσίων εσόδων καθώς και την έκδοση εγκυκλίων και 

προτάσεων για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος. 

Λόγω του ιδιαίτερα επιβαρυμένου ρόλου της, καθώς και των 

άμεσων αναγκών στελέχωσής της, τηρουμένων των αρχών της 

αξιοκρατίας και της διαφάνειας, κρίνεται αναγκαία  η μείωση 

της βαθμολογίας βάσης που προβλέπεται από την υπό στοιχεία 

1Γ/2022 προκήρυξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (ΑΣΕΠ 9/2022) για την πλήρωση των κενών θέσεων 

που θα προκύψουν μετά την έκδοση των οριστικών 

αποτελεσμάτων. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η άμεση 

στελέχωση της Αρχής και κατά συνέπεια, ενισχύεται η 

αποτελεσματική και ταχύτερη παροχή των υπηρεσιών της. 

 21 Με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι σε περίπτωση 

διεξαγωγής του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 

σε διακριτά στάδια σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3  

του άρθρου 8 του ν. 4765/2021 (Α΄6), δίδεται η δυνατότητα 

στους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου να μετέχουν στις 

προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου προς κάλυψη θέσεων 

αντίστοιχων ή συναφών κλάδων και ειδικοτήτων με τους 

περιλαμβανόμενους στην πρόσκληση – προκήρυξη του πρώτου 



 
 

 

σταδίου, υπό την προϋπόθεση να διαθέτουν τα απαιτούμενα 

τυπικά προσόντα και για την πλήρωση θέσεων Ειδικού 

Επιστημονικού Προσωπικού, εφόσον κατέχουν την 

απαιτούμενη εξειδίκευση ανά γνωστικό αντικείμενο.  Με αυτό 

τον τρόπο, εξασφαλίζεται αφενός η πλήρωση περισσοτέρων 

θέσεων προσωπικού και αφετέρου η ταχύτερη και ευχερέστερη 

στελέχωση των υπηρεσιών του δημοσίου. 

 22 Με την προωθούμενη ρύθμιση ορίζεται ρητά ότι για τους 

αποσπασμένους υπαλλήλους σε θέσεις Επιθεωρητών – 

Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δεν εφαρμόζονται η 

περ. α) της παρ. 6 και η παρ. 6Α του άρθρου 44 του ν. 4674/2020 

(Α΄ 53), καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α’ 

251), με τις οποίες προβλέφθηκαν περιορισμοί στις εν λόγω 

αποσπάσεις. Στην Ε.Α.Δ. υπηρετούν σήμερα με απόσπαση ως 

Προϊστάμενοι Επιθεωρητές - Ελεγκτές ή ως Επιθεωρητές – 

Ελεγκτές υπάλληλοι που προέρχονται από τους ανωτέρω 

φορείς. Εντός του μηνός Μαρτίου 2023 οι εν λόγω αποσπάσεις 

πρέπει να ανανεωθούν, γεγονός το οποίο δεν θα καταστεί 

εφικτό λόγω των υφιστάμενων περιορισμών, με αποτέλεσμα 

κρίσιμοι ελεγκτικοί τομείς της Ε.Α.Δ. να μην μπορούν να 

λειτουργήσουν. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαία η 

προτεινόμενη ρύθμιση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

εύρυθμη λειτουργία της Αρχής και η απρόσκοπτη παροχή των 

υπηρεσιών της.  

 23 Με την προωθούμενη ρύθμιση ορίζεται ρητώς ότι οι θέσεις στα 

γραφεία μονομελών οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), οι οποίες συστάθηκαν με προεδρικά 

διατάγματα δυνάμει του άρθρου 22 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), 

δύναται να πληρούνται με ανάλογη εφαρμογή των οικείων 

ρυθμίσεων του άρθρου 47 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)  σχετικά με 

τη στελέχωση των ιδιαίτερων γραφείων. Η εν λόγω ρύθμιση 

καθίσταται αναγκαία, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, 

με την κατάργηση του άρθρου 22 του ν. 2190/1994, περί της 

στελέχωσης των γραφείων διοικητών, υποδιοικητών ή 

απευθείας διοριζόμενων γενικών διευθυντών   ή διευθυνόντων 

συμβούλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δεν 

είναι δυνατή η πλήρωση των εν λόγω θέσεων, οι οποίες  

προβλέπονται ήδη στις οικείες οργανικές διατάξεις των εν λόγω 

νομικών προσώπων. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι 

πρόκειται για θέσεις ορισμένου χρόνου και το προσωπικό που 

τις καλύπτει αποχωρεί ταυτόχρονα και αυτοδίκαια με την καθ’ 



 
 

 

οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μονομελούς οργάνου 

διοίκησης του οικείου ν.π.ι.δ.. 

 24 Με την προτεινόμενη διάταξη τίθεται ο σκοπός του Μέρους Γ’ 

που συνίσταται στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 

Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην αποτελεσματική ρύθμιση των 

θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία υποβολής 

υποψηφιότητας, ψηφοφορίας και ανάδειξης των αιρετών 

προσώπων κατά τη διεξαγωγή των εκλογών των δημοτικών και 

των περιφερειακών αρχών, καθώς και στην εξασφάλιση της 

φροντίδας των ζώων συντροφιάς.  

 25 Η προτεινόμενη διάταξη θέτει το αντικείμενο του Μέρους Γ’ που 

συνίσταται στη τροποποίηση του ν. 3463/2006 (Α΄114) και του 

ν. 3852/2010 (Α΄87), ιδίως όσον αφορά στη βεβαίωση και 

είσπραξη εσόδων των δήμων, τη συνομολόγηση δανείων Ο.Τ.Α. 

και την ειδική άδεια του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 και την 

αντιμισθία των προέδρων του δημοτικού συμβούλιου, στην  

εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ 

και β’ βαθμού, όπως ενδεικτικά η αποκατάσταση κοινόχρηστου 

χώρου από αυθαίρετη κατάληψη σε περίπτωση καθ’ υποτροπήν 

αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο και η επιχορήγηση των 

Δ.Ε.Υ.Α. για την εξόφληση δικαστικών υποχρεώσεων, στη 

τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά 

με τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα, που ισχύουν, 

κατά τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των 

δημοτικών και περιφερειακών αρχών, και στη ρύθμιση 

θεσμικών ζητημάτων και τη διάθεση πόρων για την προστασία 

των ζώων συντροφιάς.  

 26 Σήμερα, εξαιτίας της παράλληλης ισχύος διαφορετικών 

νομοθετικών ρυθμίσεων περί της αποσβεστικής προθεσμίας 

βεβαίωσης εσόδων και παραγραφής αξιώσεων των δήμων και 

κοινοτήτων, καθώς και βεβαίωσης αξιώσεων των Ο.Τ.Α. που 

αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους 

υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή 

υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα 

βεβαιωμένων οφειλών, δημιουργούνται σύγχυση και 

προβλήματα στις υπηρεσίες των δήμων. Επιπλέον, συχνά 

παρατηρούνται η επιβάρυνση και ο αιφνιδιασμός των πολιτών 

που καλούνται ακόμα και 23 χρόνια μετά να καταβάλουν ποσά 

για κάποιο πρόστιμο που μπορεί να έχουν πληρώσει χωρίς να 

έχουν κρατήσει μετά από τόσο καιρό την απόδειξη, επιβάρυνση 



 
 

 

των δικαστηρίων με πολλές δυσαπόδεικτες και περιορισμένης 

σημασίας προσφυγές, διενέξεις και διαρκής ένταση μεταξύ 

δημοτικών αρχών, συλλογικών φορέων και εποπτευουσών 

αρχών και εντέλει ανασφάλεια δικαίου, όπως σημειώνεται και 

στην από Ιανουαρίου 2018 ειδική έκθεση του Συνηγόρου του 

Πολίτη, με θέμα «Έσοδα Δήμων και Κράτος Δικαίου» 

[https://old.synigoros.gr/resources/docs/greekombudsman_sp

ecialreport_localgovernmentrevenues_el.pdf].     

Για τους ανωτέρω λόγους, απαιτείται επαναρρύθμιση του 

θέματος, υπό το πρίσμα των σύγχρονων δικαιϊκών αντιλήψεων 

και των μεταβαλλόμενων τεχνολογικών δυνατοτήτων.  

Με την αξιολογούμενη διάταξη προτείνεται η ενιαία 

αντιμετώπιση του θέματος με τη θέσπιση μίας ρύθμισης που να 

ορίζει ειδικά και μόνο για τους δήμους, α) τους όρους 

βεβαίωσης των εσόδων, β) μία προθεσμία ταμειακής 

βεβαίωσης (πενταετία από το επόμενο έτος της βεβαίωσης υπό 

ευρεία έννοια) και γ) ενιαία, πενταετή προθεσμία είσπραξης 

που αρχίζει από το επόμενο έτος της ταμειακής βεβαίωσης. Η 

σύντμηση αυτή της προθεσμίας είσπραξης καθίσταται 

αναγκαία, λόγω των σύγχρονων αντιλήψεων για ταχεία 

εκκαθάριση των οικονομικών εκκρεμοτήτων, των ευρέων 

δυνατοτήτων χρήσης ψηφιακών εφαρμογών, που διευκολύνουν 

τις συναλλαγές, και εναρμονίζεται με τη γενικότερη λογική που 

επικρατεί για μία πενταετή προθεσμία σε όλες τις οφειλές προς 

το κράτος. Τέλος, προβλέπεται και η  ενίσχυση του συστήματος 

παρακολούθησης της πορείας είσπραξης των εσόδων των 

δήμων, τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο.                  

 27 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθενται δύο περιπτώσεις, 

για τις οποίες δεν απαιτείται η, προβλεπόμενη στην οικεία 

διάταξη και εξαιρετικά δυσχερής να επιτευχθεί στην πράξη, 

αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του 

δημοτικού συμβουλίου, για τη λήψη απόφασης συνομολόγησης 

δανείου. Η πρώτη περίπτωση αφορά στα δάνεια για απευθείας 

εξαγορά ακινήτου αντί της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του, 

όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 2 του Κώδικα Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων  [ν. 2882/2001 (Α΄17)]. Η προσθήκη 

της ανωτέρω περίπτωσης κρίνεται σκόπιμη, δεδομένου ότι η 

λήψη δανείου με σκοπό την καταβολή αποζημίωσης για 

αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου προβλέπεται ήδη στο 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 

(Α΄114). Η δεύτερη περίπτωση αφορά στη συνομολόγηση 



 
 

 

δανείου για την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή οχημάτων και 

την υλοποίηση εν γένει επενδυτικών σχεδίων. Η προτεινόμενη 

ρύθμιση είναι εύλογη και απαραίτητη, καθώς με τα δάνεια αυτά 

αφενός επιτυγχάνονται μείωση του λειτουργικού κόστους του 

φορέα που δανειοδοτείται, καθώς οι εξοικονομούμενοι πόροι 

καλύπτουν τα τοκοχρεωλύσια, βελτίωση της οικονομικής του 

θέσης και αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και 

αφετέρου ικανοποιείται εν μέρει η ανάγκη για βιώσιμη 

ανάπτυξη μέσω παροχής ποιοτικών και φιλικών προς το 

περιβάλλον υπηρεσιών. 

 28 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχεται νομοτεχνική 

διόρθωση στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 194 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α΄114)], στην οποία 

συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής η λήψη απόφασης του 

περιφερειακού συμβουλίου κατά τη μίσθωση ακινήτου 

ιδιοκτησίας δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 

Ο.Τ.Α α΄ ή β΄ βαθμού ή ν.π.δ.δ. αυτών, καθώς η εν λόγω διάταξη 

αφορά σε μισθώσεις ακινήτων από δήμους για την κάλυψη 

στεγαστικών αναγκών τους. 

 29 Με την αξιολογούμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες των 

Ο.Τ.Α.. Ειδικότερα τροποποιείται το άρθρο 209 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) και 

προσαρμόζεται στον ν. 4412/2016 (Α΄147) , καθώς μέχρι τη θέση 

σε ισχύ του ν. 4412/2016 δεν είχε εκδοθεί το π.δ. της παρ. 2 του 

ανωτέρω άρθρου 209 και προς αποφυγή ερμηνευτικών 

ζητημάτων σχετικά με την απευθείας ανάθεση συμβάσεων 

έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και τη ρύθμιση της 

διαδικασίας σύνταξης και θεώρησης μελετών από το 

προσωπικό των δήμων και των νομικών τους προσώπων. 

 30 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση και για λόγους καλύτερης 

διαχείρισης των υπηρεσιών των ΟΤ.Α., ταχύτερης εξυπηρέτησης 

των πολιτών και σεβασμού της αρχής της χρηστής και 

αποτελεσματικής διοίκησης, τροποποιείται το άρθρο 279 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114) ως προς 

τον χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας και 

ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης 

μετά το πέρας του ορισθέντος χρονικού διαστήματος. 



 
 

 

 31 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζεται η οικονομική επιτροπή 

του δήμου ως το συλλογικό όργανο που φέρει την αρμοδιότητα 

αποδοχής μελετών που συντάσσονται από την τεχνική υπηρεσία 

του δήμου και προστίθεται η σχετική αρμοδιότητα ως περ. κε) 

στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄82). 

 32 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 79 του 

ν. 3852/2010 και ρυθμίζεται το ζήτημα του ορισμού του 

προέδρου του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό 

μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων μετά την 

ψήφιση του ν. 4904/2021. 

 33 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 1 του 

άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που αφορά στις 

προγραμματικές συμβάσεις και επέρχεται η αναγκαία 

επικαιροποίησή της λόγω της ανάληψης αρμοδιοτήτων του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τον Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα  με το άρθρο 63 του 

ν. 4954/2022 (Α’ 136) και της θέσης σε ισχύ του άρθρου 45 του 

ν. 4873/2021 (Α΄248), με το οποίο προστέθηκε η περ. η) του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου  225 του ν. 3852/2010, 

που προβλέπει ότι όλες οι προγραμματικές συμβάσεις, η 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό 

των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, 

υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την οικεία ΑΥΕ Ο.Τ.Α. 

Συνεπώς, στις προγραμματικές συμβάσεις στις οποίες μετέχει το 

δημόσιο,  δύναται να εκπροσωπείται από τον Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντί του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η 

προγραμματική σύμβαση. Περαιτέρω, για την αποφυγή 

ερμηνευτικών ζητημάτων ως προς τον τρόπο άσκησης της 

συγκεκριμένης αρμοδιότητας (υπαγωγή σε έλεγχο νομιμότητας 

από την οικεία ΑΥΕ Ο.Τ.Α.), διαγράφεται η ρητή εξαίρεση από 

τον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 των 

προγραμματικών συμβάσεων, στις οποίες ένας εκ των 

συμβαλλομένων είναι Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού. 

 34 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 225 

του ν. 3852/2010 (Α΄87) προκειμένου να μην καταλείπονται 

ερμηνευτικές αμφιβολίες κατά την εφαρμογή της διάταξης ως 

προς το είδος των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 

δήμων και των περιφερειών, των ν.π.δ.δ. τους, των κοινωφελών 

επιχειρήσεων, των Δ.Ε.Υ.Α. και των μονομετοχικών ανωνύμων 

εταιρειών Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο 



 
 

 

νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και δη αυτών που αφορούν στη 

σύναψη συμβάσεων δανείων. Πιο συγκεκριμένα, διαγράφονται 

οι λέξεις «πάσης φύσεως» στην περ. στ) της παρ. 1 που 

αναφέρεται στις συμβάσεις δανείων που πρόκειται να 

συνάψουν οι δήμοι και οι περιφέρειες, καθώς και τα ν.π.δ.δ. 

τους, λόγω μη συμβατότητας με τις αλλαγές που επήλθαν με το 

άρθρο 116 του ν. 4555/2018 (Α΄133) στις αποφάσεις που 

υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας και 

προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να υπαχθούν  στον 

υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας όχι μόνο  τα δάνεια που κατ΄ 

άρθρο ΑΚ 806 αφορούν μεταβίβαση κατά  κυριότητα χρημάτων 

ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων, αλλά και τα χρησιδάνεια, 

που κατ’ άρθρο ΑΚ 810 ΑΚ αφορούν στην παραχώρηση χρήσης 

χωρίς αντάλλαγμα. Επίσης, δεδομένου ότι τα άρθρα 107 έως 

110 και 318 έως 321 του ν. 4412/2016 (Α` 147) αναφέρονται 

μόνον σε κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες και όχι σε 

έργα, παρίσταται ανάγκη νομοτεχνικών διορθώσεων στις 

σχετικές αναφορές που αφορούν στις αποφάσεις των 

συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των 

ν.π.δ.δ. τους, των κοινωφελών επιχειρήσεων, των Δ.Ε.Υ.Α. και 

των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. ως προς την 

ανάθεση των σχετικών συμβάσεων. 

 35 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τίθενται  προϋποθέσεις για την 

αναγνώριση οικισμού ως δημοτικής κοινότητας, ώστε η 

δημιουργία νέων δημοτικών κοινοτήτων να μην είναι ανέλεγκτη 

και επομένως ενάντια στην τοπική οργάνωση της κοινωνίας, Οι 

προϋποθέσεις που τίθενται με την προτεινόμενη ρύθμιση 

αποσκοπούν στην αναγκαιότητα ύπαρξης κοινών 

χαρακτηριστικών μεταξύ των δημοτικών κοινοτήτων, τα οποία 

ανάγονται σε αναπτυξιακούς, συγκοινωνιακούς, ιστορικούς και 

πληθυσμιακούς όρους, ώστε οι δημοτικές κοινότητες να 

μπορούν να επιτελούν με τον καλύτερο τρόπο τις αρμοδιότητές 

τους. 

 36 Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται νέο καθεστώς για 

τη λήψη της ειδικής άδειας του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α’ 

87) και της αντιμισθίας του άρθρου 92 του ιδίου νόμου για τους 

προέδρους των δημοτικών συμβουλίων. Το υφιστάμενο 

νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί ένα καθεστώς άνισης 

μισθολογικής μεταχείρισης στους προέδρους των δημοτικών 

συμβουλίων, οι οποίοι διακρίνονται σε αυτούς που υπηρετούν 

σε δήμους άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων και 



 
 

 

λαμβάνουν ειδική άδεια καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους 

και επιλέγουν την αντιμισθία της θέσης τους ή τις αποδοχές της 

οργανικής τους θέσης και σε αυτούς που υπηρετούν σε δήμους 

κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων και οι οποίοι, 

μολονότι λάμβαναν ειδική άδεια των ενενήντα (90) ημερών, 

εντούτοις επέλεγαν και αυτοί την αντιμισθία της θέσης τους ή 

τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Η αντινομία αυτή 

αίρεται με την παρούσα ρύθμιση καθώς εναπόκειται στους 

προέδρους των δημοτικών συμβουλίων, όλων των δήμων, 

αδιακρίτως πληθυσμού  και της σχέσης εργασίας τους (δημόσιοι 

ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις), η 

επιλογή εάν θα λάβουν ειδική άδεια άνευ αποδοχών από την 

εργασία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους ή ειδική 

άδεια ενενήντα (90) ημερών. Η επιλογή τους αυτή οδηγεί και 

στην ακόλουθη επιλογή λήψης του συνόλου ή μέρους των 

αποδοχών τους από τις θέσεις που κατέχουν και υπηρετούν. 

 37 Με την προτεινόμενη διάταξη καθίσταται δυνατή η 

επιχορήγηση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – 

αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) για την εξόφληση απλήρωτων 

υποχρεώσεων που προέρχονται από διαταγές πληρωμής και 

τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και αφορούν αξιώσεις από 

προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων και 

παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εσωτερικών να 

καθορίσει με απόφασή του τη διαδικασία υποβολής των 

αιτημάτων και την προθεσμία υποβολής τους, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, την κατανομή των χρηματικών διαθεσίμων 

ύψους έως σαράντα (40) εκατομμύρια ευρώ, του λογαριασμού 

που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο 

«Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» στους 

δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 

 38 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται στις κυρώσεις της 

παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 β.δ. (Α` 171) η 

επιβολή ποινής σφράγισης για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία 

πραγματοποιούν αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου καθ’ 

υποτροπήν, προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση των 

παραβατών χρήσης κοινόχρηστου χώρου και να προστατευθεί η 

ευταξία της πόλης. 

 39 Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση και 

βελτίωση των νοσοκομειακών υποδομών και εν γένει των 

παρεχομένων υπηρεσιών υγείας με τη συμμετοχή εκπροσώπου 



 
 

 

της οικείας περιφερειακής ενότητας και του οικείου ιατρικού 

συλλόγου στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων του 

Ε.Σ.Υ. Η παντός είδους συμβολή (οικονομική ενίσχυση, 

εξοπλισμός) των περιφερειών και των ιατρικών συλλόγων στα 

νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. είναι αδιαμφισβήτητη, ειδικά εν μέσω της 

συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης, επομένως είναι σαφές ότι 

η συνεργασία που προβλέπει η προτεινόμενη διάταξη θα είναι 

γόνιμη, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, και την απαραίτητη 

εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών. 

 40 Με την προτεινόμενη πάγια ρύθμιση, αντιμετωπίζεται το 

ζήτημα των προστίμων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες 

λιμενικές αρχές σε δήμους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

17 του π.δ. 71/2020 (Α’ 166). Ειδικότερα προβλέπεται ότι, 

κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής του οικείου δήμου 

ενώπιον του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

εντός εξήντα (60) ημερών, διαγράφονται τα εν λόγω πρόστιμα, 

εφόσον είχαν εκκινήσει οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων 

προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, και υπό την προϋπόθεση ότι 

τηρήθηκαν όσα ορίζονται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 

4412/2016 (Α’ 147), αλλά δεν συνήφθησαν συμβάσεις άνευ 

υπαιτιότητας των δήμων.  

 41 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 1 του 

άρθρου 66ΚΣΤ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), στην οποία 

περιγράφεται ο ορισμός των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.), και καθορίζεται ο οικείος δήμος ως η 

αρμόδια αρχή έκδοσης της σχετικής άδειας λειτουργίας των 

Κ.Φ.Α.Α.. 

 42 Με την αξιολογούμενη διάταξη παρατείνεται από τη λήξη της, 

ήτοι την 31η.12.2022, έως την 31η.12.2023 η ισχύς του 

αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» που καταρτίστηκε για 

την υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ως προς την 

πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και 

για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και 

των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική και 

ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 43 Είναι απαραίτητο, λόγω της σπουδαιότητας των έργων για τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων που χρειάζεται να 

πραγματοποιηθούν και της σημασίας της ορθής λειτουργίας των 

έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων να 

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των Φορέων 



 
 

 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.). Κατά συνέπεια, 

συμπληρώνεται ο ν. 4555/2018 (Α΄133) και καλύπτεται το κενό 

νόμου που υπάρχει σήμερα, διασφαλίζοντας τη ροή 

χρηματοδότησης προς τους Φ.Ο.Δ.Σ.Α. που συμπράττουν με 

εταιρίες, στο πλαίσιο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού 

Τομέα  του ν. 3389/2005 (Α΄232) ή που έχουν συνάψει 

προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 

(Α΄87). Η διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων ποσών εκ 

μέρους των δήμων που εισάγεται με την παρούσα ρύθμιση είναι 

όμοια με εκείνη που ισχύει σήμερα για την καταβολή των 

συνεισφορών προς τους Φ.Ο.Δ.Σ.Α., και θα πραγματοποιείται με 

τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως 

αποτυπώνονται στην παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4555/2018. 

 44 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προσδιορίζονται τα κωλύματα 

εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα του Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη συμμετοχή του σε εκλογές 

για την ανάδειξη δημοτικών ή περιφερειακών αρχών, κατά την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στον Επόπτη 

Ο.Τ.Α. με ειδική παραπομπή στις ρυθμίσεις της περ. γ) της παρ. 

2 των άρθρων 10 και 43 του ν. 4804/2021 (Α΄90), αντίστοιχα, 

σύμφωνα με τις οποίες ο Επόπτης Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να εκλεγεί 

ή να είναι δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος 

δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδρος δημοτικών κοινοτήτων, 

στους δήμους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για 

τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε 

τρόπο, καθώς και δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι 

περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος, στο σύνολο των 

περιφερειών στις οποίες εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για 

τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της θητείας του με οποιονδήποτε 

τρόπο. 

 45 Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται κώλυμα 

υποψηφιότητας για την αμέσως επόμενη δημοτική και 

περιφερειακή περίοδο, αντίστοιχα, στους αιρετούς που έχουν 

παυθεί από το αξίωμά τους για λόγους δημόσιου συμφεροντος, 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 237 του ν. 3852/2010 (Α΄87). Με τον 

τρόπο αυτό συμπληρώνεται το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, το 

οποίο προέβλεπε το κώλυμα αυτό για τους αιρετούς που είχαν 

τεθεί σε έκπτωση, ως πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με το άρθρο 

233 του ν. 3852/2010, περί πειθαρχικής ευθύνης ή ως διοικητικό 

μέτρο, σύμφωνα με την περ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 236 του 

ν. 3852/ 2010, περί έκπτωσης εξαιτίας καταδίκης. 
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 46 Με το άρθρο 63 του ν. 4954/2022 (Α΄ 136) προστέθηκε άρθρο 

6Α στον ν . 3852/2010 ( Α’  87), με το οποίο ανέλαβε ο 

Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρμοδιότητες που 

μέχρι τότε ασκούνταν από τον Συντονιστή.  Επειδή ωστόσο σε 

πολλές περιπτώσεις δεν έχει εναρμονιστεί η νομοθεσία με την 

ως άνω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, διευκρινίζεται ότι όπου στις 

διατάξεις των άρθρων 4, 31, 32, 33, 36, 45, 60, 64, 109, 112 και 

122 του ν. 5003/2022 (Α’ 230) αναφέρεται ο Συντονιστής 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης νοείται ο Γραμματέας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 47 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 8 του 

άρθρου 4 του ν. 4830/2021 (Α΄169), προκειμένου να χορηγηθεί 

στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων 

Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 

της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) διαβαθμισμένη πρόσβαση στο 

Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) που θα τηρείται στη 

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τους 

σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 13 και 14 του ν. 4830/2021 και 

στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του που αφορούν στη 

συγκέντρωση, τη φύλαξη, την επεξεργασία και την ανάλυση 

γενετικού υλικού ζώων συντροφιάς και ιδίως σκύλων και γατών. 

 48 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προσδιορίζεται ο υπεύθυνος 

διαχείρισης και φροντίδας του ζώου συντροφιάς ή ζώου άλλης 

κατηγορίας κατά τη διάρκεια παραμονής του σε καταφύγιο 

αδέσποτων ζώων σε περίπτωση που ο αρμόδιος εισαγγελέας το 

αφαιρέσει προσωρινά ή οριστικά από την κατοχή του παραβάτη 

ιδιοκτήτη του. 

 49 Με την αξιολογούμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 9 του 

άρθρου 35 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), αποσαφηνίζεται ο τρόπος 

εγγραφής των εσόδων από τα πρόστιμα του ν. 4830/2021 που 

επιβάλλονται υπέρ των δήμων και ρυθμίζονται ζητήματα που 

αφορούν στα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση 

παράβασης των προδιαγραφών λειτουργίας καταφυγίων ζώων 

συντροφιάς που ιδρύουν και λειτουργούν οι δήμοι, τα νομικά 

πρόσωπα αυτών ή σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές 

συνεργασίες ή αναπτυξιακοί οργανισμοί δήμων του άρθρου 2 

του ν. 4674/2020 (Α’ 53). 

 50 Με την αξιολογούμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα που 

αφορούν αφενός μεν στη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής 

Παρακολούθησης του άρθρου 39 του ν. 4830/2021 (Α΄169) με 



 
 

 

τον ορισμό του Ειδικού Γραμματέα για την Προστασία των Ζώων 

Συντροφιάς ως προέδρου της Ειδικής Επιτροπής 

Παρακολούθησης, την αύξηση του αριθμού των μελών της και 

με την προσθήκη ως μελών της του προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και ενός (1) 

προσώπου εγνωσμένου κύρους, αφετέρου δε στην ανάδειξη 

των μελών της και δη του εκπροσώπου φιλοζωικών σωματείων 

ή φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως 

μέλους της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης, δεδομένου ότι 

δεν έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το Εθνικό Μητρώο Ζώων 

Συντροφιάς (ΕΜΣΖ) και το ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων 

και Οργανώσεων της περ. 23 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021. 

 51 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση και προκειμένου να 

διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του ν. 4830/2021 

(Α΄ 169), τροποποιείται το άρθρο 46 και τίθεται η 31η.12.2023 

αντί της 31ης.3.2023 ως νέα καταληκτική ημερομηνία θέσης σε 

πλήρη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς 

(ΕΜΖΣ) που θα τηρείται στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των υπομητρώων του, και ιδίως 

του Υπομητρώου Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων και 

της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων και παύσης 

ισχύος μεταβατικών διατάξεων που αφορούν στη 

δραστηριοποίηση των φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών 

οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στην αναστολή 

της υποχρέωσης της προηγούμενης εγγραφής και καταχώρισης 

δεδομένων στο ΕΜΖΣ. 

 52 Τίθενται μεταβατικές διατάξεις του Μέρους Γ΄.           

 53 Τίθενται οι καταργούμενες διατάξεις του Μέρους Γ’. 

 54 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται ο τρόπος  

καθιέρωσης τοπικών αργιών και δημοσίων εορτών, για την 

οποία προβλεπόταν μέχρι σήμερα η έκδοση προεδρικών 

διαταγμάτων. Ειδικότερα, προβλέπεται η καθιέρωση δημόσιων 

εορτών που αφορούν στον εορτασμό επετείων εθνικών ή 

ιστορικών γεγονότων πανελλήνιας σημασίας με νόμο και 

τοπικής σημασίας με  αποφάσεις του  Υπουργού Εσωτερικών. Σε 

ό,τι αφορά στον ορισμό αργιών για τον εορτασμό ιστορικού ή 

θρησκευτικού γεγονότος τοπικού χαρακτήρα, παρέχεται η 

σχετική εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εσωτερικών και 

Οικονομικών. Με τον τρόπο αυτή επιτυγχάνεται η απλοποίηση 



 
 

 

των υφισταμένων διαδικασιών και η ταχύτερη έκδοση των 

σχετικών πράξεων, προκειμένου ιδίως να υπάρχει αμεσότερη 

ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών στα ιδιαίτερα 

αυξημένα και πιεστικά αιτήματα των τοπικών κοινωνιών διά των 

αυτοδιοικητικών τους αρχών.  

 55 Προβλέπεται η έναρξη ισχύος του νόμου. 

 

ENOTHTA Δ:  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 
 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

Ο 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων           

Μείωση δαπανών         

Εξοικονόμηση 
χρόνου           

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητ
α 

 X   X     

Άλλο           

ΕΜΜΕΣ
Α 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

 X   X    

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών   X    X      

Αυξημένη 
αξιοπιστία / 

διαφάνεια θεσμών 
 X      X     

Βελτιωμένη 
διαχείριση 
κινδύνων 

Χ     X     



 
 

 

Άλλο           

 
 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Μέρος Α΄: Τα οφέλη από τις ρυθμίσεις του εν λόγω Μέρους είναι αδιαμφισβήτητα, καθόσον, για 
πρώτη φορά καθιερώνεται Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα με κεντρικό πυλώνα αυτού 
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία. Περαιτέρω, με τις επιμέρους διατάξεις του Μέρους 
Α’, το όφελος αναμένεται άμεσο δεδομένου ότι με αυτές ρυθμίζονται σημαντικά ζητήματα για το 
ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα. 
Μέρος Β΄: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β’ επιτυγχάνεται η διασφάλιση της 
ασφάλειας δικαίου και της ομαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθμού, η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και ο σεβασμός της αρχής της χρηστής και 
αποτελεσματικής διοίκησης. Επιπλέον, με τη ρύθμιση του άρθρου 41 παρέχονται τα εχέγγυα για 
την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου φιλοξενίας των  Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
που ρυθμίζεται στα άρθρα 66ΚΕ έως 66ΛΔ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), καθότι ο κεντρικός 
σχεδιασμός με σαφείς κανόνες και διαδικασία αδειοδότησης των Κ.Φ.Α.Α., διασφαλίζει τον 
έλεγχο και την εποπτεία τους, λειτουργώντας με αποτελεσματικότητα και λογοδοσία, 
υιοθετώντας μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα του παιδιού. Περαιτέρω επιτυγχάνεται 
η διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας των Κ.Φ.Α.Α., μέσω της αξιολόγησης των 
κτιριακών προδιαγραφών  και της υλικοτεχνικής υποδομής τους από τους δήμους, με απώτερο 
στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας και την ομαλή εφαρμογή του 
πλαισίου φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 42 
επιτυγχάνεται η υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων 
τοπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη και τη 
βιωσιμότητά τους.  
Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ’ διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
εφαρμογή του ν. 4830/2021, η ομαλή δραστηριοποίηση των φιλοζωικών σωματείων και των 
φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  και η προστασία των ζώων συντροφιάς 
και η ευζωία τους. 
Μέρος Γ΄: Η προτεινόμενη ρύθμιση προσβλέπει στην απλοποίηση των υφισταμένων διαδικασιών 
και στην αμεσότερη ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών στα ιδιαίτερα αυξημένα και 
πιεστικά αιτήματα των τοπικών κοινωνιών διά των αυτοδιοικητικών τους αρχών. 

 
19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

 
 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

Ο 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία          



 
 

 

Σ ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ Υποδομή / 

εξοπλισμός          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 
εμπλεκομένω

ν 

          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών 
κατά την 
εκτέλεση 

         

Κόστος 
συμμετοχής 
στη νέα 
ρύθμιση 

Χ         

Άλλο           

 
 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Αποτυπώνεται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

 
 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 
 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

Ο 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
Η 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 
κινδύνου 

          



 
 

 

Διαπίστωση 
συνεπειών 
κινδύνων 
στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 
αντιστάθμιση
ς κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή           

Ανάδειξη 
καλών 

πρακτικών 
κατά την 
υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

 
 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους Ο.Τ.Α. 
α’ βαθμού, την αγορά, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

 
 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

 
 



 
 

 

ENOTHTA ΣT:  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Τα άρθρα 5, 21 παρ. 3 και 6, 102 του Συντάγματος 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

  
      

     ❒ 

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

- Άρθρο 24 (δικαιώματα του παιδιού) 

  
      

     ❒ 

Κανονισμός 

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 

για τη θέσπιση των κριτηρίων και των μηχανισμών για 

τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς 

προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από 

υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (L 180) 

- Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης 

Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις 

εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα 

και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα 

ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών 

για επώαση (L 314)  

- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 

σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την 

τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων 

στον τομέα της υγείας των ζώων (L 84)  

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 577/2013 της Επιτροπής 

της 28ης Ιουνίου 2013 για τα υποδείγματα εγγράφων 

ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα 

μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση 

καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη 

μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των 

δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με 



 
 

 

ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 178)  

- Κανονισμός (ΕΕ) 576/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 

2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα 

μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 (L 178)  

- Κανονισμός (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου της 22ας 
Δεκεμβρίου 2004 για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (L 3) 

  
      

     ❒ 

Οδηγία 

- Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με 

τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων 

χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους 

πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική 

προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης 

προστασίας (L 337) 

 - Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με 

κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του 

καθεστώτος διεθνούς προστασίας (L 180).   

- Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις 

απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή 

προστασία (L 180). 

- Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την 
παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων 
παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 
90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (L 325). 

       
 

     ❒ 
Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  



 
 

 

       

     ❒ 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  

     ❒ 

Διεθνείς συμβάσεις 

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που 

κυρώθηκε με το ν. 2101/1992 (Α’ 192) 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων 
συντροφιάς, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
2017/1992 (Α΄31) 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  
      

     ❒ 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 

  
 

     ❒ 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  
 

     ❒ 

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

       

     ❒ 

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  
 

     ❒ 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 


