ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
—

«Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την
ψηψιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής)) Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου ΙΟΙ ν. 4483/20 17
-

Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α 107) τροποποιείται ως προς τον
χρόνο εψαρμογής της, το δεύτερο εδάψιο καταργείται και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Εψόσον η χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν
επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισΘοδοσίας και ασψαλιστικών εισψορών του απαιτούμενου
προσωπικού που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ), για οποιονδήποτε ετήσιο κύκλο αυτής, σι ΟΤΑ. και τα νομικά τους πρόσωπα καλύπτουν τις
δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους, ή μπορούν να
επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτό από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν.
4509/2017 (Α 201).»
Άρθρο 2
Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων
Τροποποίηση άρθρου 97Α ν. 3852/2010

—

1. Στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), α) στο πρώτο εδάψιο της παρ. Ι προστίθενται οι λέξεις
<ιΕψόσον δεν έχει εκδοθείτο π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167),» η ημερομηνία
«Ιη.10.2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «Ιη.1.2022» και στο δεύτερο εδάψιο η ψράση
<(κατά τη δημοσίευση του παρόντος)> αντικαθίοταται από την ημερομηνία «την 1η112020», γ) στην
παρ. ό οι ημερομηνίες «Ιη.Ι0.2021» και «1.11.2020» αντικαθίστανται από τις ημερομηνίες
«Ιη.Ι.2022» και «30.9.2021», αντίστοιχα, δ) προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο 97Α διαμορψώνεται
ως εξής:
«Αρθρο 97Α
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)
1. Εψόσον δεν έχει εκδοθεί το π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), από την
Ιη.1.2022, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε Δήμο
συστήνεται και λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ). Στους Δήμους όπου δεν υψίστανται ΥΔΟΜ
την Ιη.Ι1.2020, συστήνεται σε επίπεδο Τμήματος. Η δομή και οι οργανικές Θέσεις της ΥΔΟΜ
ορίζονται, αψού ληψθεί υπόψη η ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2, κατά την πρώτη τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήμου, σύμψωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 134).

Ι

2. α) Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον από
έναν αγρονόμο τοπογράψο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη πολεοδόμο
μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης
πολεοδόμος μηχανικός, αν δεν υπάρχει, αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράψο μηχανικό με
μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία και ο αγρονόμος τοπογράψος από πολιτικό
μηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο
σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως
προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, συμπεριλαμβανόμενων
υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαψίου.
β) Στην κατά την περ. α στελέχωση, προσμετράται το πάσης Φύσεως απασχολούμενο προσωπικό,
ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 4674/2020 Α’ 53).
3. α) Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει την επάρκεια της
ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 και εκδίδει πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο
κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) Αν δεν πληρσύται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου δημάρχου οι αρμοδιότητες της
ΥΔΟΜ ασκούνται με συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής συνεργασίας με δήμους και
περιψέρειες, κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
4. Η εψαρμογή των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για
Θέματα εψαρμογής της πολεοδομικής καιχωροταξικής νομοθεσίας από τις ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.
5. Οι ΥΔΟΜ οψείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στην
αρμόδια για τη πολεοδομία/χωροταξία Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των πράξεων αυτών, ενημερώνει το οικείο Συμβούλιο
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμψισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη διαδικασία των άρθρων 20 επ. του
ν. 4495/20 17 (Α’ 167).
6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαψίου της παρ. 1 δεν κωλύουν τη λειτουργία των ΥΔΟΜ σε όλους
τους δήμους της Χώρας από Ιης.1.2θ22. Εψόσον έως την 30η.9.2021, δεν έχουν τροποποιηθεί οι ΟΕΥ,
σι ΥΔΟΜ λειτουργούν με την ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2 ή, εψόσον δεν την πληρούν, κατά την
περ. β’ της παρ. 3.
7. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) καταργείται.
8. Με την έκδοση του π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), το παρόν άρθρο
καταργείται.»
2. Το παρόν ισχύ ει από τις 30.9.202 1.

Άρθρο 3
Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υψιστάμενης
διοικητικής υποστήριξης -Τροποποίηση άρθρου 376 ν. 4700/2020
1. Στο άρθρο 376 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), α) στις παρ. 2, 3, 4 και 5 η ημερομηνία «Ιη.10.2021»
αντικαθίοταται από την ημερομηνία «Ιη.1.2022», β) στις παρ. 2 και 3 η ημερομηνία ιι3Ο.9.2021»
αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.12.2021», γ) στην Παρ. 4 η ημερομηνία «1.11.2021»

αντικαθίσταται από την ημερομηνία «Ιη.2.2022», δ) στην παρ. 5 διαγράψεται η περ. α) και σι παρ.
2, 3, 4 και 5 του άρθρου 376 διαμορψώνονται ως εξής:
«2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς,
στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), για τις
οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η Ιη.Ι.2022.
Μέχρι τις 31.12.2021 συνεχίζουν να εψαρμόζονται και σι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
95 του ν. 3852/2010. Η παρ. Ι του άρθρου Ι της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4147/20 13 (Α’ 98), συνεχίζει να ισχύει.
3. Εκκρεμείς δίκες κατά την Ιη.1.2022, που αψορούν υποθέσεις στο Πλαίσιο της παροχής διοικητικής
υποστήριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από τον δήμο στη χωρική
αρμοδιότητα του οποίου αψορά η προσβληθείσα πράξη. Ανεκτέλεστες δικαστικές αποψάσεις κατά
διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν στο Πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης από 1.1.2011 έως
31.12.2021, εκτελούνται από τον δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου αψορά η προσβαλλόμενη
πράξη.
4. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά την Ιη.1.2022 στο πλαίσιο παροχής διοικητικής υποστήριξης
συνεχίζονται από τον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. Για την παράδοση των ψακέλων των υποθέσεων
αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από τους ενδιαψερομένους δήμους με
ρητή αναψσρά του σταδίου εκκρεμότητας της σχετικής υπόθεσης. Αντίγραψο του πρωτοκόλλου
υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως Ιη.2.2022. Φάκελοι αρχειοθετημένων
υποθέσεων, που καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη,
παραμένουν στα αρχεία τους.
5. Από την Ιη.1.2022 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010.».
2. Το παρόν ισχύει από 30.9.2021.

Άρθρο 4
Ορισμός αμίσθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης Τροποποίηση άρθρου 59 ν. 3852/2010
—

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάψιο
και η παρ. 7 διαμορψώνεται ως εξής:
«7. Με την απόψαση της παρ. 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να
ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα Τρίτο του αριθμού των
αντιδημάρχων της παρ. 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα,
αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή
οποιασδήποτε άλλης οικονομικής ατιολαβής και ο αριθμός τους δεν πρσσμετράται για τον
υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων συνεργατών, κατά την παρ. Ι του άρθρου 163 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143). Σε δήμους ή
δημοτικές ενότητες δήμων που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας από ψυσικές καταστροψές μπορούν να ορίζονται έως δύο (2) επιπλέον άμιοθοι
αντιδήμαρχοι, πλέον των οριζομένων στο πρώτο, δεύτερο καιτρίτο εδάψιο της παρούσας, ειδικά για
τον συντονισμό καιτην παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων
που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση
των ψυσικών καταστροψών. Η ισχύς της απόψασης ορισμού των ανωτέρω αντιδημάρχων παύει
-

αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.».

Αθήνα, 8.10.2021
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
—

«Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για
την ψηψιοτιοίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
Επισπεύδον Υπουργείο: Υπουργείο Εσωτερικών
Στοιχεία επικοινωνίας: Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός-Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών, 213 136 4920,

ΙίοΙρί$@νρ5.

Επέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον Τομέα

τους τομείς νομοέτησης

στου ς οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

/

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ

/

—

-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Ι

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρηοκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

‘

Τομέας νομοθέτηοης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥποΘέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εοωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης,
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.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διασψαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη
καταβολή της μισθοδοσίας και των ασψαλιστικών εισψορών του προσωπικού που
απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ. και
τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν ψορείς

ή

δομές που συμμετέχουν στη δράση

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» με την παροχή δυνατότητας
κάλυψης των σχετικών δαπανών από κάθε είδους τακτικά
ΟΤΑ, και των νομικών τους προσώπων

ή

ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα των

μέσω επιχορήγησης για τον σκοπό αυτό από το

ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201).
Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση και δεδομένου ότι εξακολουθούν να υψίστανται
οι συνέπειες της ι·τανδη μίας του κορωνοϊσύ

ςΟνΙΟ-19,

παρατείνεται για ένα τρίμηνο και

έως την Ιη.1.2022 η προθεσμία σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ.) σε
κάθε δήμο σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη διάταξη και δεδομένου ότι εξακολουθούν να υψίστανται
σι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνΙο19, παρατείνεται για ένα (1) τρίμηνο και
έως την Ιη.1.2022 η προβλεψθείσα στο άρθρο 95 του ν. 3852/2010 παροχή διοικητικής
υποστήριξης σε δήμους της ίδιας περιψερειακής ενότητας από τον δήμο της έδρας της
περιψερειακής ενότητας

ή

από άλλο εγγύτερο δήμο, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής

και προσωπικού, προκειμένου να ασκηθούν οι πρόσθετες αρμοδιότητες που αποδόθηκαν
στους δήμους με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010.
Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση και για τη διασψάλιση της εύρυθμης και
αποτελεσματικής λειτουργίας των δήμων ενόψει της αναγκαιότητας λήψης επιπρόσθετων
μέτρων οε περιπτώσεις εκδήλωσης ακραίων ψυσικών ψαινσμένων που οφείλονται ιδίως
στην κλιματική αλλαγή, προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού έως δύο (2) αμίσθων
αντιδημάρχων για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των
απαιτούμενων έργων, εργασιών και δράσεων Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της
απόψασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Η δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» απευθύνεται σε
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν αυξημένης προστασίας και η επιτυχής
υλοποίησή της κρίνεται απολύτως αναγκαία. Αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν
καταβάλλεται εγκαίρως η μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται στη δράση. Ως
εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη διασψάλισης της ομαλούς και απρόσκοπτης καταβολής της
μισθοδοσίας και των ασψαλιστικών εισψορών του προσωπικού που απασχολείται με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ. και τα νομικά τους
πρόσωπα που αποτελούν ψορείς

ή

δομές που συμμετέχουν στην εν λόγω δράση.

Άρθρο 2: Την Ιη.1Ο.2021 κάθε δήμος όψειλε να είχε συστήσει και θέσει σε λειτουργία
Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). Λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊσύ ΟΙΟ—19, αυτό δεν κατέστη εψικτό, για ορισμένους εξ αυτών.
Ως εκ τούτου, παρίσταται απόλυτη ανάγκη χορήγησης σύντομης παράτασης. Δεδομένου ότι
στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2θ17 (Ν 167) προβλέπεται η έκδοση π.δ. με το οποίο
θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία και οργάνωση των Υ.ΔΟΜ., καθώς και
τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον στελέχωση αυτών, και για λόγους ασψάλειας δικαίου
παρίσταται ανάγκη πρόβλεψης της κατάργησης της ρύθμισης του άρθρου 97Α του ν.
3852/2θΙθ με την έκδοση του π.δ..
Άρθρο 3: Δεδομένου ότι την Ιη.Ιθ.2θ21, οι δήμοι όψειλαν να ασκούν τις πρόσθετες
αρμοδιότητες που τους αποδόθηκαν με το άρθρο 94 του ν. 3852/2θΙθ, κρίνεται απαραίτητη
η χορήγηση σύντομης παράτασης της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης,
προκειμένου να διασψαλισθεί η αποψυγή οποιουδήποτε λειτουργικού κενού στην άσκηση
των αρμοδιοτήτων που ασκούνται μέχρι σήμερα, μέσω αυτής της δυνατότητας.
Άρθρο 4: Τα πρόσψατα ακραία ψυσικά ψαινόμενα που οψείλονται στην κλιματική αλλαγή
απέδειξαν ότι για την επιτυχή αντιμετώπιση των συνεπειών και για τη διασψάλιση της
εύρυΘμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δήμων στις περιοχές που επλήγησαν και
έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός αμίσθων
αντιδημάρχων που Θα μεριμνούν για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των
απαιτούμενων

έργων,

εργασιών

και δράσεων.

ΕπιπρόσΘετα,

ο

χρόνος

ορισμού

αντιδημάρχων σε τέτοιου είδους εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει να συμβαδίζει με τον

χρόνο ισχύος των σχετικών αποφάσεων κήρυξης των περιοχών αυτών σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκη ς.

3.

Ποιους Φορείς

ή πληΘυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Αψορά στους ΟΤ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών που αποτελούν Φορείς

ή

δομές που συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
και στο Προσωπικό που απασχολείται στην εν λόγω δράση με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε αυτούς. Εμμέσως αψορά στους ωψελούμενους της
δράσης.
Άρθρο 2: Αψορά στους Ο.Τ.Α..
Άρθρο 3: Αψορά στους ΟΤΑ..

Άρθρο 4: Αψορά αψενός στους ΟΤΑ. και στους αμίσθους αντιδημάρχους που Θα ορισθούν
δυνάμει της ρύθμισης.
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
Άρθρο 1: ΝΑΙ 181
ΟΧΙ 1
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 1: παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), παρ. 9 του άρθρου 114
του ν. 4623/2019 (Α’ 134), άρθρο 65 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
Άρθρο 2: άρθρο 97Ατου ν. 3852/2010 (Α’ 87), παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017
(Ν 167), άρθρο 43 ν. 4735/2020 (Ν 197), παρ. Ι του άρθρου 376 του ν. 4700/2020
(Ν 127), άρθρο 73 ν. 4745/2020 (Α’ 214).

Άρθρο 3: παρ. 2 του άρθρου Ι της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α 256) που κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4147/2013 (Α’ 98), παρ.
2 του άρθρου 31 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), άρθρο 77 του ν. 4445/2016 (Ν 236), άρθρο
44 του ν. 4508/2017 (Α’ 200), άρθρο 28 του ν. 4585/2018 (Α 216), άρθρο 46 του ν.
4647/2019 (Α’204), παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 (Α’ 127),
άρθρο 72 του ν. 4745/2020 (Ν 214).
Άρθρο 4: παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), άρθρο 68 του ν. 4555/2018
(Α’ 133), άρθρο 47 του ν. 4647/2019 (Α’ 204).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υιστάμενης νομοθεσίας
Άρθρο 1: Αψορά σε
νομοΘετικής ρύθμισης.
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

τροποποίηση

υψιστάμενης

Άρθρο 2: Αψορά σε χορήγηση ιταράτασης προθεσμίας
που έχει ταχθεί με νομοθετική ρύθμιση και
τροποποίηση υψιστάμενης νομοθετικής ρύθμισης.
Άρθρο 3: Αψορά σε χορήγηση παράταοης προθεσμίας
που έχειταχθεί με νομοθετική ρύθμιση.
Άρθρο

4: Αψορά σε
νομοθετικής ρύθμισης.

τροποποίηση

υψιοτάμενης

1) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υιστάμενης
νομοθεσίας;

Τα

ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

ρυθμιζόμενα

Θέματα

δεν
μπορούν
να
αντιμετωτιιστούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής και
δεν επιδέχονται νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές;

ΝΑΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) οε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

5

11

ΟΧΙ

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

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

Άρθρα 1- 4:

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

)

βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 1: Διασφάλιση ομαλούς και απρόσκοπτης καταβολής
της μισθοδοσίας και των ασψαλιστικών εισψορών του
προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ. και τα
νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν ψορείς ή δομές που
συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής)).
Άρθρο
2:
Υποστήριξη
των
οργανισμών
τοπικής
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.), ως προς τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διευκόλυνση κατά την
ολοκλήρωση της προετοιμασίας μετάβασης στο νέο Πλαίσιο
λειτουργίας. Αντιμετώπιση συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού ςΟνιο-ι9.
Άρθρο
Υποστήριξη
3:
των
οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.), ως προς τη βελτίωση της ποιότητας
των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών και
διευκόλυνση κατά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας
μετάβασης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας. Αντιμετώπιση
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοΙού ςονιο-ι9.
Άρθρο 4: Διασψάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής
λειτουργίας των δήμων κατά την αντιμετώπιση των
συνεπειών ακραίων ψυσικών ψαινομένων που οψείλονται
ιδίως στην κλιματική αλλαγή. Καλύτερη διαχείριση
περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

ι) μακροπροθεσμοι:

Άρθρο 1: Επιτυχής υλοποίηση δράσης «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», καθώς επίσης και
διασψάλιση ευζωίας και ευημερίας των πολιτών.
Άρθρο 2: Ομοιόμορψη εψαρμογή του θεσμικού Πλαισίου.
Διασψάλιση ευζωίας και ευημερίας των πολιτών.

ί)

.

Άρθρο 3: Ομοιόμορψη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.
Διασψάλιση ευζωίας και ευημερίας των πολιτών.
Άρθρο 4: Διασφάλιση ευζωίας και ευημερίας των πολιτών.

ίι

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

9.

,-

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

—

Δικαιοσύνη:

,

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσ4ατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ
β)
μετακλητών
ιδοχ
και
γ)
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα,
διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση
στο 1ΝΤΕΙΝΕΤ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική
δικτύωση (πΓ2πε)
Αναλογία Η/Υ ανά Θέση εργασίας
Αριθμός

ιστοσελίδων

υπηρεσιών

και

δημόσιων

ψορέων/

σύνολο

δημοσίων υπηρεσιών και ιίορέων
Αριθμός

κέντρων

πληροφόρησης

πολιτών, σε κεντρικό, περιψερειακό,
νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο
καθώς και σε επίπεδο νομικών
προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός

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

(δαπάνες
προσωπικού
μισθοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες
ως

ποσοστό

επί

της

συνολικής

δαπάνης ανά υπουργείο)

‘

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισττσιήθηκαν σι
(Ηρ://3ι3οιοΐρ/άΓεεςεητπΊ) καιτης ΕΛΣΤΑΤ

βάσεις δεδομένων του

ΟΟΣΑ

Κόστος

διαχείρισης

προσωπικού:
προσωπικού

Θεμάτων

δαπάνες μονάδων
ως ποσοστό της

συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες
αδικημάτων και αναλογία ανά
100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά
κατηγορίες και κατά γεωγραψική
Περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και
Θεωρούμενοι ως δράοτες αυτών
κατά εθνικότητα, ψύλο και τάξεις
ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των
αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριψορών που προκαλούν το
κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες,
ληστείες, κλοπές

—

διαρρήξεις)

Αδικήματα που αψορούν 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
ασψάλε ια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό,
ανά αστυνομικό τμήμα και ανά
περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000
κατοίκους αναλογία κατοίκων ανά
—

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Πρόσφατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

αστυνομικό τμήμα και περιοχή
αστυνόμευσης
Κατά κεψαλή καθαρές δαπάνες για
αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την
αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριψοράς ανάτομείς (π.χ.
εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία,
κλοπές, τρομοκρατία)

,

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

εισερχόμενων

αστικών,

εργατικών και εμπορικών διαψορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών
περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για
την επίλυση αστικών, εμπορικών,
εργατικών, διοικητικών και άλλων
υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών
(Ειρηνοδικεία,

αποψάσεων

Πρωτοδικεία,

Εψετεία,

Αρειος

Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά
δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό

δικαστικών

αποψάσεων

που ακυρώνονται μετά από έψεση

ή

αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται
με το σύστημα του εξωδικαστικού
συ μβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων
διαψορών,
επίλυσης
τιχ.
Διαμεσολάβηση

Πρόσψατα

Επιδιωκόμενος

στοιχεια

στοχος (3ετια)

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν
προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσψυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό

ηλεκτρονικής

υποβολής

δικσγρά4ων
Ποσοστό

διεκπεραιουμένων κατ’
έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών (σε
ετήσια

και

συνολική

βάση

εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε
βάση, για τις οποίες

ετήσια

επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες
σε χρήμα
Μέσο

κόστος

σωψρονιστικού

συστήματος ανά κρατσύμενσ
Αναλογία

προσωπικού

ψύλαξης

(ψυλάκων) ανά κρατούμενο

Ψηψιακή διακυβέρνηση

ΙΟ.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα
Είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης
ΑΜΕΣΗ Π
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ Π
ρύθμισης:

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

1) Εάν Είναι έμμεση,
εξηγήστε:

ΙΙ.

Το προβλεπόμενο ττληροψοριακό σύστημα Είναι συμβατό με την εκάστοτε
ψηψιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
Οχι Π
ΝΑΙ Π

Εξηγήστε:

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του
συστήματος με άλλα υψιστάμενα συστήματα;

12

εν λόγω
ΝΑΙ

πληροφοριακού
ΟΧ! 11

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
.

Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος;
ΝΑΙ 3
Οχι Ι1

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογσύμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρΰρο

Στόχος

Ι

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διασψαλίζεται η ομαλή και
απρόσκοπτη καταβολή της μισθοδοσίας και των ασψαλιστικών
εισψορών του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ. και τα
νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν ψορείς ή δομές που
συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής)> με την παροχή της δυνατότητας κάλυψης
των σχετικών δαπανών από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα
ανειδίκευτα έσοδα των ΟΤΑ. και των νομικών τους προσώπων ή
μέσω επιχορήγησης για τον σκοπό αυτό από το ειδικό πρόγραμμα
ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201).

2

Με την αξιολσγσύμενη ρύθμιση, με ισχύ από την 30ή.9.2021, και
δεδομένου ότι εξακολουθούν να υψίσταται σι συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοΙού ςΟνιο-ι9, παρατείνεται έως την
Ιη.1.2022 η προθεσμία σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών

)ί)

Δόμησης (ΥΔΟΜ.) σε κάθε δήμο σύμψωνα με Το άρθρο 97Α του ν.
3852/2010 (Α’ 87), εψόσον δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα
της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167). Επίσης, ορίζεται
ότι με την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, το άρθρο
97Α του ν. 3852/2010 καταργείται.
3

Με την αξιολογούμενη διάταξη, με ισχύ από την 30ή.92021 και
δεδομένου ότι εξακολουθούν να υΦίσταται οι συνέπειες της
ττανδημίας του κορωνοΙού ςονιο-ι9, ιταρατείνεται έως την
Ιη.1.2022 η προβλεψθείσα στο άρθρο 95 του ν. 3852/2010 (Ν 87)
παροχή διοικητικής υποστήριξης σε δήμους της ίδιας περιψερειακής
ενότητας από τον δήμο της έδρας της περιψερειακής Ενότητας από
άλλο εγγύτερο δήμο, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και
προσωπικού, προκειμένου να ασκηθούν οιπρόσθετες αρμοδιότητες
που αποδόθηκαν στους δήμους με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση και για τη διασψάλιση της
εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δήμων ενόψει της
αναγκαιότητας λήψης επιπρόσθετων μέτρων σε περιπτώσεις
εκδήλωσης ακραίων ψυσικών ψαινομένων που οψείλονται Ιδίως
στην κλιματική αλλαγή, προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού έως
δύο (2) αμίσθων αντιδημάρχων για τον συντονισμό και την
παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των απαιτούμενων
έργων, εργασιών και δράσεων κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της
απόψασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικής προστασίας.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξισλσγσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αύξηση εσόδων

Χ

Μείωση δαπανών

Χ

ΑΓΟΡΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξοικονόμηση
ΑΜΕΣΑ

χρόνου
Μεγαλύτερη
αιτοδοτικότητα

/

Χ

αποτελεσματικότητα
Άλλο
ΟΦΕΛΗ
Βελτίωση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

παρεχόμενων

Χ

Χ

Χ

Χ

υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη
αξιοπιστία

/

διοψάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική απΟτίμηση:
Άρθρο 1: Με την αξιολΟγΟύμενη διάταξη διασψαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή της μισθσδοσίας και
των ασψαλιστικών εισψορών του πρΟσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ. και τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν ψορείς ή δομές που συμμετέχουν στη
δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», η επιτυχής υλοποίηση δράσης «Εναρμόνιση
οικΟγενειακής και επαγγελματικής ζωής» και η ευζωία και ευημερία των πολιτών.

Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη διάταξη διασφαλίζεται η υποστήριξη των ΟΤΑ., ως προς τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών και η διευκόλυνση Κατά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας μετάβασης στο νέο πλαίσιο
λειτουργίας, ενώ αντιμετωπίζονται οι συνέπειες της πανδημίας Του κορωνοίού ςΟνιο19, επιτυγχάνεται η
ομοιόμορη εψαρμογή του θεσμικού πλαισίου και διασψαλίζεται η ευζωία και ευημερία των πολιτών.

Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη διάταξη διασψαλίζεται η υποστήριξη των ΟΤΑ., ως προς τη βελτίωση της
ποιότητας των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διευκόλυνση κατά την ολοκλήρωση της
προετοιμασίας μετάβασης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας, ενώ αντιμετωπίζονται οι συνέπειες της ιτανδημίας του
κορωνοϊού Ονιοι, επιτυγχάνεται η ομοιόμορψη εψαρμογή του θεσμικού πλαισίου και διαοψαλίζεται η ευζωία
και ευημερία των πολιτών.
Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη διάταξη διασψαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δήμων
κατά την αντιμετώπιση των συνεπειών ακραίων ψυσικών ψαινομένων που οΦείλονται ιδίως στην κλιματική
αλλαγή, η καλύτερη διαχείριση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, καθώς επίσης και η ευζωία
και ευημερία των πολιτών.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗ Μ ΟΊ Α
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός

/

Προετοιμασία
Υποδομή

/

εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Προσλήψεις/

Ε ΦΑ Ρ Μ Ο ΓΗΣ

κινητικότητα

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενη μέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

κοΣΤοΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείριση ς
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόοτος
συμμετοχής
στη νέο
ρύθμιση

Χ

Α ΓΟ Ρ Α,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ

Α ΝΤΑ [Ω Ν ΙΣΜ ΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άλλο

.

1..

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση

Άρθρο 1: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δύναται να προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος των
προϋπσλογισμών των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί,
καθώς Θα εξαρτάται για κάθε ετήσιο κύκλο της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακή ς και επαγγελματικής ζωή ς»
από Το ύψος ποσού με το οποίο Θα χρηματοδοτούνται νια τη δράση αυτή οι εν λόγω ψορείς, καθώς και από
την Τυχόν λήψη αποψάσεων πρόσληψης προσωπικού από τα οικεία αρμόδια όργανα τους.
Άρθρο 2: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δύναται να προκληθεί επιπλέον δαπάνη στους προϋπολογισμούς
των α.Τ.Α. α’ βαθμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί, καθώς Θα εξαρτηθεί από την στελέχωση
των Υ.ΔΟΜ. με υπαλλήλους κατάλληλων ειδικοτήτων, καθώς και από την τυχόν λήψη αποψάοεων πρόσληψης
τέτοιου προσωπικού από τα οικεία αρμόδια όργανα.
Άρθρο 3: Από την αξιολογούμενη ρύθμιοη δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος των προϋπολογιομών
των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
Άρθρο 4: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.
α’ βαθμού.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση
συνεπειών
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

κινδύνων
στους στόχους

ΚΙ ΝΔΥΝΟΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιοτάθμισης
κινδύνων

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

ΜΕΙΩΣΗ

Πιλοτική

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

εψαρμογή

ΑΓΟΡΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙκΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΊΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ανάδειξη

καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση της

ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση

διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα 1-4: Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους ΟΤΑ.,
τα νομικά πρόσωπα αυτών, την αγορά, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων

υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών

(ηλεκτρονική ειτισύναψη).
21.

Ειδική

αιτιολογία

σε

περίπτωση

σημαντικής

γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 1-4: άρθρο 102 του Συντάγματος

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμιτεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

απόκλισης

μεταξύ

της

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

Π
26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

1

Ευρωπαίκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Διεθνείς συμβάσεις

ή συμφωνιών

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

27

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

Π
28.

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & 8ασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.
Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροτιοποιούμενων

29.

ή

ή

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολογούμενης
ρύι9μισης
Άρθρο Ι
Η παρ. Ι του άρθρου 101 του ν.
4483/2017 (Α 107), αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1. Εφόσον η χρηματοδότηση της
ιιΕναρμόνιση
δράσης
οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη
των δαπανών μισιοδοσίας και
ασφαλιστικών
εισφορών
του
απαιτούμενου προσωπικού που
σε
αυτή
με
απασχολείται
συμόάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔ ΟΧ),
για οποιονδήποτε ετήσιο κύκλο
αυτής, οι ΟΤΑ και τα νομικά τους
πρόσωπα καλύπτουν τις δαπάνες
αυτές από κά& είδους τακτικά ή
έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους, ή
μπορούν να επιχορηγούνται για τον
σκοπό αυτό από το ειδικό
πρόγραμμα ενίσχυσης του άρ0ρου
71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201).))

Άρθρο 2
1. Στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010
(Α’ 87) α) ατην παρ. Ι προστίθεται η
ψράση «Εψόσον δεν έχει εκδοθείτο
π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του

—

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Η παρ. Ι του άρθρου 101 του ν.
4483/2017 (Α 107) έχει ως εξής:
«1. Οι ΟΤΑ και τα νομικά τους
πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση
«Εναρμόνιση
της
δράσης
οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής)) δεν ετταρκεί για την κάλυψη των
δαπανών
μισιοδοσίας
και
του
ασφαλιστικών
εισφορών
απαιτούμενου
προσωπικού
που
απασχολείται σε αυτή με συμόάσεις
εργασίας
/διωτικού
Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου, για τους ετήσιους
κύκλους 2016-2017, 2017- 2018, 20182019, 2019-2020 και 2020-2021,
καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από
κάιε είδους τακτικά ή έκτακτα
ανειδίκευτα έσοδά τους ή μπορούν υα
επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτόν
από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης
του άρι9ρου 71 του ν. 4509/2017 (Α
201). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών
και
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποιέσεων
δυνατότητα
του
η
προηγούμενου εδάφιου μπορεί να
επεκτείνεται
επόμενους
και
σε
ετήσιους κύκλους.))

Το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
έχει ως εξής:
«Άρρο 97Α
Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης

ν. 4495/2017 (Α’ 167),», β) στην
παρ. 1 η ημερομηνία «Ιη.10.2021»
αντικαθίσταται
από
την
ημερομηνία «Ιη.1.2022» και η
ψράση «κατά τη δημοσίευση του
παρόντος» από την ημερομηνία
(<Την 1η11,2020», γ) στην παρ. 6 σι
ημερομηνίες «Ιη.10.2021» και
«1.11.2020» αντικαθίστανται από
Τις ημερομηνίες «1η.1.2022» και
«30.09.2021»,
αντίστοιχα,
5)
προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο
97Α διαμορψώνεται ως εξής:
ιιλρϋρο 97Α
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)

1. Από την Ιη.10.2021, εκτός από τις
υπηρεσιακές
μονάδες
που
προόλέπονται στο άριρο 97, σε κάε
Δήμο συστήνεται και λειτουργεί
Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ). Στους
Δήμους όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ
κατά τη δημοσίευση του παρόντος,
συστήνεται σε επίπεδο Τμήματος. Η
δομή και οι οργανικές ι9έσεις της
ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού ληφιεί υπόψη
η ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2, κατά
την
πρώτη
τροποποίηση
του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(ΟΕΥ) του δήμου, σύμφωνα με το
άριρο 10 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α’ 134).

1. Εφόσον δεν έχει εκδοιεί το π.δ.
της παρ. 2 του άρι9ρου 31 του ν. 2. α) Οι Υπηρεσίες Δόμησης που
4495/2017 (Α’ 167), από την λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος
εκτός
Ιη.1.2022,
από
τις στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν
μονάδες
υπηρεσιακές
που αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν
προόλέπονται στο άριρο 97, σε αρχιτέκτονα
έναν
μηχανικό,
κάε
Δήμο
συστήνεται
και χωροτάκτη -πολεοδόμο μηχανικό, έναν
Υπηρεσία Δόμησης πολιτικό
λειτουργεί
μηχανικό
και
έναν
(ΥΔΟΜ). Στους Δήμους όπου δεν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό.
υφίστανται ΥΔΟΜ την Ιη.11.2020, Ο χωροτάκτης-πολεοδόμος μηχανικός,
συστήνεται σε επίπεδο Τμήματος. Η αν δεν υπάρχει, αντικαϋίσταται από
δομή και οι οργανικές ιέσεις της αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με
ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού ληφεί μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην
υπόψη η ελάχιστη στελέχωση της πολεοδομία
και
ο
αγρονόμος
κατά
παρ.
2,
την
Πρώτη τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. Η
τροποποίηση
του
Οργανισμού ελάχιστη στελέχωση νια τις Υπηρεσίες
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δόμησης σε επίπεδο Διεύϋυνσης,
δήμου, σύμφωνα με το άρΟρο 10 ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό
του Κώδικα ΚατάστασηςΔημοτικών (40%) των ϋέσεων κάε κατηγορίας
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. προσωπικού της οικείας Διεύιυνσης,
3584/2007, Α’ 134).
όπως προόλέπεται στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου,
2. α) Οι Υπηρεσίες Δόμησης που
συμπεριλαμόανόμενων υποχρεωτικά
λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος
των ειδικοτήτων του προηγούμενου
στελεχώνονται τουλάχιστον από
εδαφίου.
έναν
αγρονόμο
τοπογράφο
έναν
αρχιτέκτονα 8) Στην κατά την περ. α’ στελέχωση,
μηχανικό,
μηχανικό,
έναν
χωροτάκτη προσμετράται το πάσης φύσεως
προσωπικό,
πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό απασχολούμενο
ανεξάρτητα
της
σχέσης
εργασίας
του,
μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή
συμπεριλαμόανό-μενου
του
ηλεκτρολόγο
μηχανικό.
Ο
προσωπικού
της
παρ.
2
του
άριρου
4
χωροτάκτη ς-πολεοδόμος
του
ν.
4674/2020
(Α
53).
μηχανικός,
αν
δεν
υπάρχει,
αντικαι9ίσταται από αρχιτέκτονα ή

τοπογράφο
μηχανικό
με
μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση
στην πολεοδομία και ο αγρονόμος
τοπογράφος
από
πολιτικό
μηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση
για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε
επίπεδο Διεύιυνσης, ανέρχεται στο
σαράντα τοις εκατό (40%) των
Οέσεων
κάιε
κατηγορίας
προσωπικού
της
οικείας
Διεύι5υνσης, όπως πρσόλέπεται
στον
Οργανισμό
Εσωτερικής
Υπηρεσίας
του
δήμου,
συμπεριλαμόανόμενων
υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του
προηγούμενου εδαφίου.
6) Στην κατά την περ. α στελέχωση,
προσμετράται το πάσης φύσεως
απασχολούμενο
προσωπικό,
ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας
του, συμπεριλαμόανομένου του
προσωπικού της παρ. 2 του άρρου
4 του ν. 4674/2020Α’53).
3. α) Το πρώτο δίμηνο κά& έτους η
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση
διαπιστώνει την επάρκεια της
ελάχιστη ς στελέχωση ς κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 2 και εκδίδει
πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο
κοινοποιείται
στη
Γενική
Γραμματεία
Ανϋρώπινου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών και στη
Γενική Διεύρυνση Πολεοδομίας του
Υπουργείου Περιόάλλονϊσς και
Ενέργειας.
6) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη
στελέχωση, με ευι5ύνη του οικείου
δημάρχου σι αρμοδιότητες της
ΥΔΟΜ ασκούνται με συμόάσεις
διαδημοτικής και διαόαι9μιδικής
συνεργασίας με
δήμους και
περιφέρειες, κατά το άρϋρο 99 του
ν. 3852/2010 (Α 87).
4. Η εφαρμογή των εγκυκλίων και
των οδηγιών του Υπουργείου
Περιόάλλονιος και Ενέργειας για
ιέματα
εφαρμογής
της

3. α) Το πρώτο δίμηνο κάι9ε έτους η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει
την
επάρκεια
της
ελάχιστη ς
στελέχωση ς κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 2 και εκδίδει πιστοποιητικό
ετιάρκειας, το οποίο κοινοποιείται στη
Γενική
Γραμματεία
ΑνΟρώπινου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του
Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική
Διεύιυνση
Πολεοδομίας
του
Υπουργείου
Περιόάλλοντος
και
Ενέργειας.
6) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη
στελέχωση, με ευύνη του οικείου
δημάρχου οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ
ασκούνται με συμόάσεις διαδημοτικής
και διαόαι9μιδικής συνεργασίας με
δήμους και περιφέρειες, κατά το
άρΟρο 99 του ν. 3852/2010 (Α·87).
4. Η εφαρμογή των εγκυκλίων και των
οδηγιών
του
Υπουργείου
Περιόάλλοντος και Ενέργειας για
ιέματα εφαρμογής της πολεοδομικής
και χωροταξικής νομοιεσίας από τις
ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.
5. Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν
ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές
πράξεις που εκδίδουν, στην αρμόδια
για
τη
πολεοδομία/χωροταξία
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Περιόάλλοντος και Ενέργειας. Σε
περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Περιόάλλοντος και
Ενέργειας
εντοπίζει
ζητήματα
νομιμότητας επί των πράξεων αυτών,
ενημερώνει το οικείο Συμόούλιο
Πολεοδομικών
Θεμάτων
και
Αμφισόητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη
διαδικασία των άριρων 20 επ. του ν.
4495/2017 (Α’ 167).
6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 1 δεν κωλύουν τη λειτουργία
των ΥΔΟΜ σε όλους τους δήμους της
Χώρας από Ιης.10.2021. Εφόσον έως
την
Ιη.11.2020
έχουν
δεν
τροποποιη&ί οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ
λειτουργούν
ελάχιστη
με
την

πολεοδομικής και χωροταξικής
νομοιεσίας από τις ΥΔΟΜ είναι
υποχρεωτική.
5.
Οι
ΥΔΟΜ
να
οφείλουν
κοινοποιουν ηλεκτρονικα ολες τις
διοικητικες πραξεις που εκδιδουν,
στην
αρμόδια
τη
για
πολεοδομία/χωροταξία Κεντρική
Υπηρεσία
Υπουργείου
του
Περιόάλλοντος και Ενέργειας. Σε
περίπτωση
που
αρμόδια
η
Υπηρεσία
του
Υπουργείου
Περιόάλλοντος
Ενέργειας
και
εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί
τωνπράξεων αυτών, ενημερώνει το
οικείο Συμόσύλιο Πολεοδομικών
Θεμάτων
και
Αμφισόητήσεων
(ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη διαδικασία των
άριρων 20 επ. του ν. 4495/2017 (Α’
167).

στελέχωση της παρ. 2 ή, εφόσον δεν
την πληρούν, κατά την περ. 6’ της παρ.
3.
7. Η παρ. 7 του αριρου 10 του ν.
4674/2020 (Α 53) καταργειται.».

6. Οι διατάξεις του δεύτερου
εδαφίου της παρ. Ι δεν κωλύουν τη
λειτουργία των ΥΔΟΜ σε όλους
τους δήμους της Χώρας από
Ιης.11.2022.
Εφόσον
έως
30.9.2021, δεν έχουν τροποποιηιεί
οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜλειτουργούνμε την
ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2 ή,
εφόσον δεν την πληρούν, κατά την
περ. 6’τηςπαρ. 3.
7. Η παρ. 7 του άριρου 10 του ν.
4674/2020 (Α’ 53) καταργείται.
8. Με την έκδοση του π.δ. της παρ.
2 του άρρου 31 του ν. 4495/2017
(Α’ 167),
το παρόν άρρο
καταργείται. »

Άρθρο 3
1. Στο άρθρο 376 του ν. 4700/2020
(Α’ 127) α) στις παρ. 2, 3, 4 και 5 η
ημερομηνία
«Ιη.ΙΟ.2Ο21»
αντικαθίοταται
την
από
ημερομηνία «Ιη.1.2022», β) στις
παρ. 2 και 3 η ημερομηνία
«30.9.2021» αντικαθίσταται από
την ημερομηνία «31.12.2021», ‘)
στην παρ. 4 η
ημερομηνία

Οι παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 376
του ν. 4700/2020 (Α’ 127) έχουν ως
εξής:

«2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από
τους δήμους των αρμοδιοτήτων που
μεταόιόάστηκαν σε αυτούς, στο
πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α’
της παρ. Ι του άρΘρου 95 του ν.

«1.11.2021» αντικαθίσταται από
την ημερομηνία «Ιη.2.2022», 6)
στην παρ. 5 διαγράψεται η περ. α),
και οι παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου
376 διαμορψώνονται ως εξής:

3852/2010, νια τις οποίες παρέχεται
κατά τη δημοσίευση του παρόντος
διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η
Ιη.10.2021. Μέχρι τις 30.9.2021
συνεχίζουν να εφαρμόζονται και οι
ρυΰμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του
«2. Ωςχρόνος έναρξης άσκησης από άρι9ρου 95 του ν. 3852/2010. Η παρ. 1
τους δήμους των αρμοδιοτήτων του άρρου Ι της από 31.12.2012
που μεταόιόάοτηκαν σε αυτούς, Πράξης Νομο&τικού Περιεχομένου,
στο πλαίσιο των οριζομένων στην όπως κυρώι9ηκε με το άρρο Ι του ν.
περ. α’ της παρ. 1 του άριρου 95 4147/2013 (Α’98), συνεχίζει να ισχύει.
Εκκρεμείς
δίκες
κατά
την
του ν. 3852/2010 (Α’ 87), νια τις 3.
οποίες
παρέχεται
κατά
τη Ιη.10.2021, που αφορούν υποέσεις
δημοσίευση
του
παρόντος στο πλαίσιο της παροχής διοικητική ς
διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η υποστήριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια
1η.1.2022. Μέχρι τις 31.12.2021 και χωρίς άλλη διατύπωση από τον
συνεχίζουν να εφαρμόζονται και οι δήμο στη χωρική αρμοδιότητα του
ρυμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του οποίου αφορά η προσόλη&ίσα πράξη.
άριρου 95 του ν. 3852/2010. Η Ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις
παρ. Ι του άρδρου Ι της από κατά διοικητικών πράξεων που
31.12.2012 Πράξης Νομοετικού εκδόϋηκαν στο πλαίσιο της διοικητική ς
1.1.2011
έως
Περιεχομένου, όπως κυρώιηκε με υποστήριξης από
το άριρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 30.9.2021, εκτελούνται από τον δήμο
στα διοικητικά όρια του οποίου αφορά
98), συνεχίζει να ισχύει.
η προσόαλλόμενη πράξη.
3. Εκκρεμείς δίκες κατά την 4. Εκκρεμείς υποιέ σεις κατά την
Ιη.1.2022, που αφορούν υποϋέ σεις Ιη.10.2021 στο πλαίσιο παροχής
στο
πλαίσιο
της
παροχής διοικητική ς υποστήριξης συνεχίζονται
διοικητική ς
υποστήριξης, από τον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. Για
συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς την παράδοση των φακέλων των
αυτών
συντάσσεται
άλλη διατύπωση από τον δήμο στη υποιέ στων
παράδοσης
και
χωρική αρμοδιότητα του οποίου πρωτόκολλο
παραλαόής
από
τους
αφορά η προσόλη&ίσα πράξη.
Ανεκτέλεστες
δικαστικές ενδιαφερομένου ς δήμους με ρητή
αποφάσεις
κατά
διοικητικών ανα φορά του σταδίου εκκρεμότητα ς
πράξεων που εκδόηκαν στο της σχετικής υπόϋεσης. Αντίγραφο του
υποόάλλεται
στην
πλαίσιο
της
διοικητική ς πρωτοκόλλου
οικεία
Αποκεντρωμένη
Διοίκηση
έως
υποστήριξης από 1.1.2011 έως
1.11.2020.
Φάκελοι
αρχειοϋετημένων
31.12.2021, εκτελούνται από τον
δήμο στα διοικητικά όρια του υποιέσεων, που καταρτίσιηκαν από
οποίου αφορά η προσόαλλόμενη τις υπηρεσίες που παρείχαν τη
διοικητική υποστήριξη, παραμένουν
πράξη.
στα αρχεία τους.
4. Εκκρεμείς υποΰέσεις κατά την
1η.1.2022 στο πλαίσιο παροχής
διοικητική ς
υποστήριξης
συνεχίζονται από τον κατά τόπο
αρμόδιο δήμο. Για την παράδοση
των φακέλων των υπο9έσεων
αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαόής από

5. α) Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος καταρείται το άρρο 5 του
ν. 4674/2020.
6) Από την Ιη.10.2021 καταρείται η
παρ. 4 του άριρου 205 του ν.
3852/2010.)).

τους ενδιαφερομένου ς δήμους με
ανα φορά
ρητή
του
σταδίου
εκκρεμότητα ς
της
σχετικής
υπόεσης.
Αντίγραφο
του
πρωτοκόλλου υποόάλλεται στην
οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση
έως
Ιη.2.2022.
Φάκελοι
αρχειοι9ετημένων υποι9έσεων, που
καταρτίσιηκαν από τις υπηρεσίες
που
παρείχαν τη
διοικητική
υποστήριξη,
παραμένουν
στα
αρχεία τους.
5. Από την Ιη.1.2022 καταργείται η
παρ. 4 του άρΰρου 205 του ν.
3852/2010.».

Άρθρο 4
Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 59
του
ν.
3852/2010
(Ν
87)
προστίθενται Τέταρτο και πέμπτο
εδάψιο και η παρ. 7 διαμορψώνεται
ως εξής:
«7. Με την απόφαση της παρ. 5 και
τηρουμένων των προϋποδέσεων
του άριρου αυτού, μπορεί να
ορίζονται άμισιοι αντιδήμαρχοι σε
αριιμό που δεν υπερόαίνει το ένα
τρίτο
του
αριιμού
των
αντιδημάρχων της παρ. 2. Τυχόν
κλάσμα στρο γγυλοποιείται στην
αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα,
αν ισούται ή υπερόαίνει το ήμισυ
αυτής. Οι άμισοι αντιδήμαρχοι
δεν δικαιούνται αντιμισιίας ή
οποιασδήποτε άλλης οικονομικής
απολαόής και ο αριιμός τους δεν
προσμετράται για τον υπολογισμό
των ϋέσεων ειδικών συμόούλων
συνεργατών, κατά την παρ. Ι του
άρρου
163
του
Κώδικα
Κατάστασης
Δημοτικών
και
Κοινοτικών
Υπαλλήλων
(ν.
3584/2007, Α’ 143). Σε δήμους ή
δημοτικές ενότητες δήμων που
έχουν κηρυχιεί σε κατάσταση
έκτακτης
ανάγκη ς
πολιτικής

Η παρ. 7 του άρθρου 59 του ν.
3852/2010 (Ν 87) έχει ως εξής:

«7. Με την απόφαση της παραγράφου
5 και τηρουμένων των προϋποιέσεων
του άρρου αυτού, μπορεί να
ορίζονται άμ ισιοι αντιδήμαρχοι σε
αριιμό που δεν υπερόαίνει το ένα
τρίτο του αριιμού των αντιδημάρχων
της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα
στρο γγυλοποιείται
στην
αμέσως
επόμενη ακέραια μονάδα, ανισούται ή
υπερόαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισοι
αντιδήμαρχοι
δεν
δικαιούνται
αντιμισι9ίας ή οποιασδήποτε άλλης
οικονομικής απολαόής και ο αριμός
τους δεν προσμετράται για τον
υπολογισμό των ι9έσεων ειδικών
συμόούλων συνεργατών, κατά την
παράγραφο 1 του άρΟρου 163 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων.»
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κήρυξης

κατάσταση

της

έκτακτης

ανάγκη ς πολιτικής προστασίας»

30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης

ρύιμισης που προόλέπουν

Καταργούμενες διατάξεις

κατάργηση

Η. ‘Εκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων /
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία—
Συναρμόδιες
/
υπηρεσίες

/ ψορέων

υπηρεσιών

Ι
Αντικείμενο

συναρμοδιότητας

Φορείς

Εκδοση κανονιικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος πράξης

Αρμόδιο ή
δον
Υπουργείο ή
ειτιοπεύ

υπηρεσία

23

Χρονοδιάγραμμα
Αντικείμενο

(ενδεικτική

ή

αποκλειστική
προεσμία)

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας

ή δημόσιας υπηρεσίας

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

Ι
34

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

35.

Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

‘Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
Οχι Π
ΝΑΙ Π
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναψθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας

ή

ή

δημόσιας υπηρεσίας

37.

Επωνυμία

38.

Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

39.

Διασψάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

40.

Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

ονομασία και νομική μορψή

Αθήνα, 8.10.2021
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογ ιστ ι ρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπσλογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ταχεία
πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για
την ψηφιοποίηση τη πολιτκής δκαιοσύνης άλλες τροποποιήσεις στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης)>

Με την υπόψη τροπολοα ρυθυίζσ\!Ται Θέματα αρμοδίότητας του
Α.
Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα:

Επτρέεται η κάλυιμη δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών
Ι.
στη δράση «Εναρμόνιση
εισφορών του ποσσωπικου
εργασίας ιδιωτικού
συμβάσεις
οικογενειακής και επαηελμο:ακης ιής» με
δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), για οποιονδήποτε ετήσιο κύκλο αυτής,
από τα τακτικά ή τα έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα των ο.τ.α. και των νομικών
τους προσώπων, ι μέσω επιχορήνσς τους από το ειδικό πρόγραμμα
ενίσχυσης του άρΘρου 71 του ν.4509./2017 μέσω ΓΙ,ιΔ.Ε. στην περίπτωση που η
χρηματοδότηση της δράσιις δεν επαρκεί.
2.
Ρυθμίζονται εκ νέου τα Θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία
Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) στους Δήμους (υποχρέωσιι σύστασης ΥΔΟΜ,
επιπέδου Τιιήιιατος, από την Ι 1 .2022 σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου
ύ την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί το
97Α ΤΟΙ) ν.3852ι2010 και
προβλεπόμενο από το άρθρο 31 του ν.4495/201 7 π.δ.).
ΓΙεαιτέρω. μετατίθεται τια την Γ1.ί.2022 (αντί τυν 11.11.2021 που
ισχύει), ο χρόνος έναοης άσ:υσνς από τους δήαου των αομοδιοτήτων του
άρθρου 95 υτυ ν.3852!2010 (έκδοστι οικοδομικών αδειών κ.λπ.), ενώ για το
χρονικό διάστημα μέχιι την 311.12.2021. Οι εν λόγω αρμοδιότητες ασκούνται
με τη διοικοτικιι υποστύριέη ομορων δήμων. σύμωωνα με τ’ς ειδκότερες
προβλέψεις του προαναφεσέμενου άρθρου.
Επιτρέπεται ο σοισιιός ει δύο επιπλέον άιιισθων αντιδηιιάρχων, πλέον
3.
των προβλεποένων (άοθοο 59 του ν .3852/2010), σε δήμου ή δημοτικές
ενότητεε δή.ων που έγουν κρυγθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
πολιτικης προσϊασία από φυσικές καταστροφές, ειδικά για τον συντονισμό
και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των απαιτούμενων έργων

τ,ι ;ιν\ 1(ίΤ·ηΊ Ι Η
και δρ”’’’’
περιοχής σε κυτάστασιι έκτακτης ανάγκης

Π(

1»Ι

11 (17Τ%(ί%Η(νη

Κύρ1)ξ1ς Της

πολιτικής προστασίας.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις. προκιιλι;ιται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ή / και των ποοϋπολϋισμών των α.τ.α. και των νολικών τους
προσωπιν (φορείς Ι ‘ενικής Κυέρνιισης). ενδεγόμενη δαπανη από την κάλυψη
Β.

δαπανών μισΟοδοσίας Καί ασφιλιστιΚ1)ν εισφορών ΤΟΙ) ΠροσωπΙκού ΠΟΙ)

απασχολείται στη δράση «Εναριιόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής» με συιιβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χι)όνοι) (ιδ.ο.χ.).
για οποο\ήιοτε εο κύελο αοτές. στην τερόττωση πι η χιυματοδότηση
της δράσης δ;ν επαρκεί

συνιριματιότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια). Το

ύψος της δαπάνης αυτυς εξαρτάται από πραγιιατικά περιστατικά.
4€ήνα,

·ί)κτωβρίου

2021

Η ΓΕΝ4(Η ΔΕΥΘΥΝΤΡ1Α

ΙΟΥΛΙΑ Γ. ΑΡΑΓΟΥ

81Ι2Ο21 ΤΕ.(ΚΟ

ΙΟΓίΟ

Ε1ι

ΡΙΚΩΝ

Υ \Ο\Τ ι.

2

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 Παρ. 3 του Συντάγματο;)
Επί τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Ταχεία
πολιτική δίκη. προσαρμογή των διατάεων της πολιτικής δικονομίας για
την ψηφιοποίηση τη; πολιτική; δικαιοσύνης, άλλε; τροποποιήσει; στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξει; του Υπουργείου
Δικαιοσύνη;»

Από τις διατάζεις της υπόψη τροπολογίας. προκαλείται σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ή / και των προυπο!ογισμων των οτα. και των
νομικών τους προσώπων (φορείς Γενικής Κυβέρνησης). ενδεχόμενη δαπάνη από
την Κάλυψη δαπανών μισΘοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του
προσωπικού που απασχολείται στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» με συμβάσεις εργασίας ιόιωτικου δικαίου ορισμένου
χρόνου (ι.δ.ο.χ.). για. οποιονδήποτε ετήσιο κυκλο αυτης. στην περίπτωση που η
χρηματοδότηση της όράση δεν επαρκεί (συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά
κονδύλια).
Η ανωτέρω δαπάνη. το ύιιιος της οποίας εαρτάται από πραγματικά
περιστατικά. Θα αντιμετωπίεται από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋποιογισμού (μέσω Π.Δ.Ε.) ή/και από τις πιστώσεις των προϋποιογισμών
των προαναφερόμενων φορέων. κατά περίπτωση.
Αθήνα. 8 Οκτωβρίου 2021
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