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Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση   

 
 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Χ 

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Χ 

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο  
«Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» 



 
 

 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Μέρος Α’:  Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της συνολικής αναδιοργάνωσης της 

Δημοτικής Αστυνομίας, τόσο σε επίπεδο άσκησης αρμοδιοτήτων όσο και σε επίπεδο 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της. 

 

Μέρος Β΄: Επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης, κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τους 

σύγχρονους τρόπους οργάνωσης, διοίκησης και προώθησης των δραστηριοτήτων 

των λαϊκών αγορών. Οι ανωτέρω στόχοι επιδιώκονται μέσω της δημιουργίας 

χωριστής δομής αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό με σχετικές αρμοδιότητες, μέσω 

ευέλικτων τρόπων οργάνωσης και διοίκησης και ταχείας λήψης αποφάσεων.  

  

Μέρος Γ’: Επιδιώκεται η απλούστευση της λειτουργίας των αποκεντρωμένων 

διοικήσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα, 

τροποποιείται η διαδικασία δημοσίευσης διορισμού του ληξιάρχου ώστε να 

αποφευχθούν χρονοβόρες διαδικασίες, προβλέπεται η απλούστευση της 

διαδικασίας τροποποίησης αποφάσεων συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των Ο.Τ.Α. με μόνη υποχρέωση την ανάρτηση στον διαδικτυακό 

τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» και καταργείται η υποχρεωτική έγκριση της 

αποκεντρωμένης διοίκησης για την κίνηση αυτοκινήτων εκτός των ορίων της 

Περιφέρειας, γεγονός που καθυστερούσε την εν λόγω διαδικασία. Επιδιώκεται, εν 

γένει, η ελάφρυνση του όγκου εργασίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων με 

κατάργηση της υποχρεωτικής διαμεσολάβησής τους σε υποθέσεις των Ο.Τ.Α.   

 

Μέρος Δ’: Με τις προτεινόμενες διατάξεις αντιμετωπίζονται καίρια ζητήματα 

προσωπικού του δημοσίου τομέα, παρέχονται διευκολύνσεις σε αυτό και 

επιλύονται ανισότητες. Επιπρόσθετα, με τις παρούσες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η 

επαρκής στελέχωση των Ο.Τ.Α. κατά την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης, αλλά και η ευρύτερη στελέχωση φορέων που υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής τους Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, το οποίο εξορθολογίζεται με 

αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια. Παράλληλα, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 

στον θεσμό του Υπηρεσιακού Γραμματέα που προβλέφθηκε με τις διατάξεις του ν. 

4622/2019 (Α’ 133), στη στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό και στην κινητικότητα 

των υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, στη σύσταση, συγκρότηση και 

λειτουργία του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων στην Προεδρία της Κυβέρνησης 

(Σ.Ε.Π. ΠτΚ). Επίσης, ρυθμίζονται  ζητήματα που αφορούν στον κλάδο των 

επιτελικών στελεχών, στους δικηγόρους, αλλά και στη γενικότερη εύρυθμη 

λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και καταργείται η υπαγωγή του προσωπικού της 

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στις διατάξεις της κινητικότητας, υπό τις 

προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Επιπλέον, εισάγονται τροποποιήσεις εκλογικών 



 
 

 

διατάξεων, οι οποίες σχετίζονται με τους εκλογικούς καταλόγους, αλλά και τη 

διαδικασία αποστολής των ψηφοδελτίων στις διπλωματικές αρχές. Τέλος, 

επιχειρείται, με σκοπό την εξοικονόμηση δαπανών και προσωπικού, η επέκταση της 

κατ’ εξαίρεση δυνατότητας οδήγησης των οχημάτων του Δημοσίου και από 

Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και Γενικούς Γραμματείς των 

υπουργείων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 

την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους.   

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Μέρος Α’: Η δημοτική αστυνομία αποτελεί τον πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό 

θεσμό για την εύρυθμη λειτουργία μιας πόλης. Συνιστά το όργανο της 

πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης που συμβάλλει τα μέγιστα στην άσκηση και 

εφαρμογή της πολιτικής των τοπικών αρχών, καθώς και στην καθημερινή 

εξυπηρέτηση των πολιτών, κατοίκων και επισκεπτών του δήμου. Γι΄ αυτό υφίσταται 

και λειτουργεί ως επιτυχημένος θεσμός σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η αναγκαιότητα λειτουργίας της δημοτικής αστυνομίας έγινε εμφατικά αντιληπτή 

κατά το χρονικό διάστημα κατάργησής της, με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (A ’

167), εξαιτίας των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ελλάδα απέναντι 

στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια ισχύος των συμφώνων 

δημοσιονομικής σταθερότητας. Προς τούτο, αμέσως μετά την σταθεροποίηση των 

οικονομικών της χώρας, κρίθηκε απαραίτητη η επανασύσταση του θεσμού, η οποία 

πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4325/2015 (A ’47).  

Ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο, αναφορικά με τις ασκούμενες αρμοδιότητες της 

δημοτικής αστυνομίας, είναι ο ν. 3731/2008 (A’263), ο οποίος - εν πολλοίς - 

επαναλαμβάνει και ενσωματώνει προγενέστερα νομοθετικά κείμενα, ιδίως το 

περιεχόμενο του π.δ. 23/2002 (A ’19).  

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την δωδεκαετή εμπειρία εφαρμογής του, κατέστη 

προφανές ότι το εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο, δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

λειτουργίες και ανάγκες της πόλης και, ως εκ τούτου, χρήζει καταργήσεων, 

προσαρμογών, τροποποιήσεων, βελτιώσεων και προσθηκών. 

Για παράδειγμα, προβλέπονταν η άσκηση δεκάδων αρμοδιοτήτων από το σύνολο 

των δημοτικών αστυνομιών της χώρας, σε εικοσιτετράωρη βάση, με μόνη 

προϋπόθεση την στελέχωση με έως πενήντα άτομα προσωπικό, ανεξαρτήτως 

ελάχιστου αριθμού στελέχωσης, η άσκηση αρμοδιοτήτων που είναι παρωχημένες ή 

δεν συνάδουν με τον ρόλο της (όπως η θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των 

ξενοδοχείων), ή αρμοδιοτήτων που ήταν αδύνατο να ασκηθούν από τα στελέχη της 

(όπως τήρηση διατάξεων που αφορούν σε χώρους προσωρινής εγκατάστασης 

μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων). 

Ενόψει τούτων, κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή ενός ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου 

που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας. 

 



 
 

 

Μέρος Β΄: Με δεδομένο το γεγονός ότι στην Περιφέρεια Αττικής και στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης λειτουργεί μεγάλος αριθμός λαϊκών αγορών 

εντός των οικείων δήμων, καθίσταται δυσχερής η οργάνωση, η εποπτεία και η 

λειτουργία των λαϊκών αγορών από την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, για τις οποίες είναι δύσκολη η διαφοροποίηση και η 

στοχευμένη παρέμβαση, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε δήμο, στον οποίο πραγματοποιείται λαϊκή αγορά.   

Ενδεικτικά, επισημαίνεται ότι μόνο στην Αττική λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση 

281 λαϊκές αγορές, τις οποίες επισκέπτονται πάνω από ένα 1.000.000 πολίτες, ενώ 

σε Αττική και Θεσσαλονίκη συμμετέχουν πάνω από 15.000 πωλητές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω είναι πασίδηλο ότι πρόκειται για μια μεγάλη και 

πολύ σημαντική δραστηριότητα, η οποία είναι δύσκολο να διοικηθεί από μια 

οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης, εντός των οικείων περιφερειών.   

 

Μέρος Γ’: Είναι γνωστό πως ο θεσμός της αποκεντρωμένης διοίκησης αντιμετωπίζει 

ζητήματα λειτουργικότητας εξαιτίας των ευρύτατων αρμοδιοτήτων του και του 

τεράστιου φόρτου εργασίας, που συνεπάγονται αυτές. Αποτέλεσμα των ανωτέρω 

είναι η χρονοτριβή, η δυσκολία συντονισμού και η αδυναμία διεκπεραίωσης 

οφειλόμενων ενεργειών, φαινόμενα που οφείλουν να αντιμετωπιστούν με σκοπό 

την προστασίατου δημοσίου συμφέροντος και την αποτελεσματικότερη λειτουργία 

του θεσμού. 

 

Μέρος Δ’: Η δημόσια διοίκηση οφείλει να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονιστεί με τις 

ψηφιακές εξελίξεις, αλλά και να ανταποκριθεί στην κοινωνική ευθύνη που υπέχει, 

στηρίζοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σπουδαστές της Ε.Σ.Σ.Δ.Α, και 

καθιερώνοντας ένα ενιαίο πλαίσιο Συστήματος Κινητικότητας και προσλήψεων, τα 

οποία θα λειτουργούν με αυστηρά κριτήρια, έχοντας ως  βασικό γνώμονα την 

αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, η Προεδρία της 

Κυβέρνησης, οφείλει να στελεχώσει τον φορέα με ικανό προσωπικό που έχει ήδη 

εξειδικευτεί στις αρμοδιότητες των τομέων της και των Τμημάτων τους, με τρόπο 

που να αποτελεί προστιθέμενη αξία για τον φορέα και την αποστολή που επιτελεί 

και να ρυθμίσει τα ζητήματα της κινητικότητας του προσωπικού, προκειμένου να 

ανταπεξέρχεται στα διαφοροποιημένα καθήκοντα του σε σχέση με αυτά των λοιπών 

δημοσίων υπαλλήλων και στη συνέχεια της λειτουργία της ανωτέρω στρατηγικής 

σημασίας δομής. Παράλληλα, πρέπει να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν στην 

αποτελεσματική λειτουργία των Ο.Τ.Α., με στόχο την διευκόλυνση άσκησης των 

αρμοδιοτήτων τους. Οι τροποποιήσεις των εκλογικών διατάξεων είναι απαραίτητες 

προκειμένου να καταστεί ομαλή η διεξαγωγή των εκλογών. Τέλος, πρέπει να 

προβλεφθεί η κατ’ εξαίρεση οδήγηση κρατικών οχημάτων για υπηρεσιακούς λόγους 

για τους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και Γενικούς 

Γραμματείς των Υπουργείων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, προκειμένου να  



 
 

 

μην είναι υποχρεωτική η διάθεση προσωπικού (οδηγών ή άλλων υπαλλήλων), για 

την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής.  

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Μέρος Α’: Το σύνολο των ρυθμίσεων του Μέρους Α’ αφορούν στο προσωπικό της 

δημοτικής αστυνομίας είτε από πλευράς άσκησης αρμοδιοτήτων είτε από πλευράς 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της. Εν τέλει όμως, η συνολική 

αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας έχει ως τελικό αποδέκτη τον ίδιο τον 

πολίτη, ως ωφελούμενο από τις υπηρεσίες της δημοτικής αστυνομίας. 

Μέρος Β΄: Οι προτεινόμενες διατάξεις του Μέρους Β΄ αφορούν στην Περιφέρεια 

Αττικής και στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τους δήμους που 

βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων των περιφερειών αυτών. Επίσης, 

αφορούν στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών (παραγωγούς και πωλητές), 

οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτές τις περιοχές και τους πολίτες ως 

καταναλωτές.  

Μέρος Γ’ : Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στους Ο.Τ.Α. της χώρας και τις 

αποκεντρωμένες διοικήσεις της επικράτειας.   

Μέρος Δ’: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν εργαζόμενους στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, τους σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., Υπηρεσιακούς Γραμματείς του ν. 

4622/2019, τους υπαλλήλους της Προεδρίας της Κυβέρνησης, τους Συντονιστές της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το προσωπικό της Ε.Τ.Ε.Α.Ν., δικηγόρους, αιρετούς.  

 
 

 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 Γ’: ν. 344/197 (Α΄ 143), ν. 4368/201 (Α΄ 21) , ν. 4674/2020 (Α΄  53), ν. 

3463/2006 (Α΄ 114), ν. 2647/1998 (Α΄ 247), π.δ. 161/2000 (Α΄ 145), ν. 1205/1981 ( ’Α

249), π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) 

 

Μέρος Δ’: ν. 1157/1981 (Α΄ 126), ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ν. 1388/1983 (Α΄ 113),  ν. 

3491/2006 (Α΄206), ν. 4440/2016 (Α΄224), ν. 4622/2019 (Α΄133) , ν. 4608/2019 (Α΄66), 

ν. 4727/2020 (Α' 184), ν. 4727/2020 (Α' 184), ν. 4765/2021 (Α΄60), ν. 3870/2010 

(Α΄138), ν. 3463/2006 (Α΄114),  ν. 4954/2022 (Α΄136), π.δ. 15.6.1994 (Δ΄632), ν. 

4483/2017 (Α΄107), ν. 2696/1999  (Α΄57), ν. 1892/1990 (Α΄101), π.δ. 322/1994 

(Α΄169), ν. 4961/2022 (Α΄146), ν. 4250/2020 (Α΄74) 



 
 

 

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: 

Σε άλλες χώρες της Ε.Ε. αναφορικά με το street food, την 
οργάνωση των υπαίθριων αγορών, καθώς και την εν γένει 
διαχείριση των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων από 
την τοπική και περιφερειακή διοίκηση. 

 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 Α’: Η συνολική αναδιοργάνωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου της Δημοτικής 
Αστυνομίας τόσο σε επίπεδο άσκησης 
αρμοδιοτήτων όσο και σε επίπεδο διαχείρισης 
του ανθρώπινου δυναμικού της. 

 
Μέρος Β΄: Η σύσταση των εν λόγω νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου και ο καθαρισμός 
των αρμοδιοτήτων τους. 
 
Μέρος Γ’: Η αποδέσμευση της 
αποκεντρωμένης διοίκησης από αρμοδιότητες 
των Ο.Τ.Α. 
 
Μέρος Δ’: Η άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων 
που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό του 
δημοσίου τομέα, τη λειτουργία των ΟΤΑ και τη 
διεξαγωγή των εκλογών. Η υποστήριξη και 
ενίσχυση του έργου της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης.  



 
 

 

 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Μέρος Β΄: Η αποτελεσματικότερη λειτουργία 
των εν λόγω λαϊκών αγορών προς όφελος των 
πολιτών-καταναλωτών αλλά και των 
παραγωγών πωλητών και επαγγελματιών 
πωλητών. 
 
Μέρος Γ’ και Δ’: Η ομαλή και αποτελεσματική 
λειτουργία της  δημόσιας διοίκησης.  

                      
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: 

 
 
 

 

 

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 Προσδιορίζεται ο σκοπός του Μέρους Α΄ που συνίσταται στην 

αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και τον ορθολογικό 

θεσμικό ανασχεδιασμό της και στην προάσπιση της ασφάλειας 

δικαίου. 

 2 Προσδιορίζεται το αντικείμενο του Μέρους Α’ , που αφορά στον 

καθορισμό των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας και 

στη διαμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού της. 

 3 Καθορίζονται οι αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας, οι 

οποίες, ειδικότερα, διακρίνονται σε τρεις (3) επιμέρους 

κατηγορίες, καθόσον η άσκηση αυτών είναι άμεσα 

συνδεδεμένη πλέον με τον πληθυσμό του οικείου δήμου και τον 

αριθμό του προσωπικού της, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 

άρθρο 4 του παρόντος νόμου. 

 4 Προσδιορίζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της δημοτικής 

αστυνομίας σε συνάρτηση με τον μόνιμο πληθυσμό του οικείου 

δήμου και τον αριθμό του προσωπικού της.  

Ειδικότερα, υφίστανται τέσσερις (4) ομάδες δήμων βάσει 

πληθυσμού, σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζεται και η 

κατηγορία ή οι κατηγορίες αρμοδιοτήτων που ασκούνται σε 

αυτούς από τη δημοτική αστυνομία. Πιο συγκεκριμένα: α) δήμοι 

με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, β) δήμοι με πληθυσμό από 

3.501 έως 6.000 κατοίκους, γ) δήμοι με πληθυσμό από 6.001 

έως 100.000 κατοίκους και δ) δήμοι με πληθυσμό άνω των 

100.000 κατοίκων. Για κάθε ομάδα δήμων κατά τα ανωτέρω 

προσδιορίζεται και ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού της 

κατά περίπτωση. 

Προς εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της 

δημοτικής αστυνομίας, στην παρ. 5, εν είδει ασφαλιστικής 

δικλείδας, ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση μη πλήρωσης των 

αθροιστικώς οριζομένων κριτηρίων, ήτοι του πληθυσμού του 

οικείου δήμου και της αναγκαίας στελέχωσης της δημοτικής 

αστυνομίας, αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες της αμέσως 

προηγούμενης κατηγορίας. 



 
 

 

 5 Ρυθμίζονται λοιπά θέματα που σχετίζονται με την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας, όπως ενδεικτικά, η 

παροχή υπηρεσίας εντός ή εκτός γραφείου, ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες,  ο ειδικός εξοπλισμός που φέρουν οι 

δημοτικοί αστυνομικοί και η άσκηση καθηκόντων ειδικού 

ανακριτικού υπαλλήλου από τους δημοτικούς αστυνομικούς. 

 6 Δίδεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων διαδημοτικής 

συνεργασίας σε δήμους που δεν έχουν συστήσει υπηρεσία 

δημοτικής αστυνομίας ώστε να συνεργαστούν με όμορους  

δήμους προς τον σκοπό αυτό. Οι εν λόγω συμβάσεις 

συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α΄87). 

Οι προς άσκηση αρμοδιότητες αποτελούν αντικείμενο των ως 

άνω συμβάσεων. 

 7 Με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό και την ομοιόμορφη 

αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν σε θέματα 

προσωπικού και αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας 

προβλέπεται η λειτουργία οργανικών μονάδων στο Υπουργείο 

Εσωτερικών ως εξής: α) Τμήμα Εποπτείας Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημοτικής Αστυνομίας που υπάγεται στη Διεύθυνση 

Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και β) Τμήμα Οργάνωσης 

και Λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας που υπάγεται στη 

Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τα ως άνω Τμήματα συστήνονται με προεδρικό διάταγμα, κατά 

τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 34 . Τέλος, 

καθορίζονται οι αρμοδιότητες των εν λόγω τμημάτων. 

 8 Επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου σύστασης των 

υπηρεσιών δημοτικής αστυνομίας και παρατίθενται τα 

χαρακτηριστικά της εσωτερικής τους διάρθρωσης. Ειδικότερα, 

προβλέπεται η σύσταση υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας μέσω 

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του οικείου 

δήμου. Επιπλέον, ορίζεται ότι η δημοτική αστυνομία θα 

λειτουργεί ως διακριτή υπηρεσία του δήμου σε επίπεδο 

διεύθυνσης, τμήματος ή αυτοτελούς τμήματος, ενώ ειδικά σε 

δήμους που διαιρούνται σε περισσότερα διαμερίσματα δύναται 

να συστήνονται περισσότερες διευθύνσεις.  

 9 Καθορίζεται το πλαίσιο των προσλήψεων του ειδικού ένστολου 

προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι 

για τις προσλήψεις εφαρμόζεται ο ν. 4765/2021 (Α΄6) περί 

εκσυγχρονισμού του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο 

τομέα  και τίθενται συγκεκριμένες προβλέψεις που αφορούν 



 
 

 

στα όρια ηλικίας, το ανάστημα, αλλά και τις αθλητικές και 

ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, τα οποία συνολικά κρίνονται 

αναγκαία ως άμεσα συνδεδεμένα με τη φύση των καθηκόντων 

που καλούνται να εκτελέσουν οι δημοτικοί αστυνομικοί. 

Ταυτόχρονα, με την υπαγωγή των εν λόγω προσλήψεων στον 

νόμο του ΑΣΕΠ, επιλύονται ζητήματα διαφάνειας και 

αντικειμενικότητας στη διαδικασία διεξαγωγής τους. 

 10 Καθορίζονται κατά τρόπο πλήρη και σαφή τα κατά κλάδο και 

ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού του 

ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.  

 11 Στο παρόν άρθρο προσδιορίζονται επακριβώς τα κωλύματα 

διορισμού σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού της 

δημοτικής αστυνομίας που αφορούν ιδίως σε αμετάκλητη 

καταδίκη για κακούργημα, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, χρήση 

πλαστού εγγράφου, ψευδή βεβαίωση, υπεξαγωγή εγγράφων, 

ψευδή κατάθεση, απιστία δικηγόρου, δωροληψία υπαλλήλου, 

δωροδοκία υπαλλήλου, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη 

δικαιωμάτων του Δημοσίου, παραβίαση υπηρεσιακού 

απορρήτου, απιστία, παράβαση καθήκοντος και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας  

 12 Ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην 

εισαγωγική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των δημοτικών 

αστυνομικών. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι προαπαιτούμενο για 

την πρόσληψη σε θέση δημοτικού αστυνομικού συνιστά η 

επιτυχής ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εισαγωγικής 

εκπαίδευσης κατόπιν διεξαγωγής εξετάσεων. Η εισαγωγική 

εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών παρέχεται από 

την ΕΛ.ΑΣ. και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α..  

Περαιτέρω, ορίζεται ρητώς ότι η μη επιτυχής ολοκλήρωση της 

εισαγωγικής εκπαίδευσης που οφείλεται σε αποβολή εξαιτίας 

αδικαιολόγητων απουσιών ή πειθαρχικών παραπτωμάτων, 

συνεπάγεται απώλεια της δυνατότητας συμμετοχής σε νέο 

διαγωνισμό πλήρωσης θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού 

της δημοτικής αστυνομίας για μία τουλάχιστον πενταετία από 

την κοινοποίηση της απόφασης αποβολής. 

Πέραν των ανωτέρω, προβλέπεται ότι και στους δημοτικούς 

αστυνομικούς είναι εφαρμοστέα η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 

4765/2021 (Α΄6) περί μη δυνατότητας συμμετοχής σε νέα 

διαδικασία πλήρωσης θέσεων πριν από την παρέλευση 

πενταετίας από την ημερομηνία διορισμού. 



 
 

 

Προς εξασφάλιση δε της παραμονής των δημοτικών 

αστυνομικών στις θέσεις όπου διορίσθηκαν για μια δεκαετία, 

ορίζεται ρητά ότι τυχόν παραίτησή τους εντός της δεκαετίας 

καθιδρύει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον οικείο 

δήμο.  

Τέλος, αναφορικά με την επιμόρφωση, προβλέπεται η 

διεξαγωγή προγραμμάτων για τους δημοτικούς αστυνομικούς 

σε αντικείμενα που αφορούν εν γένει τη δημόσια διοίκηση ή σε 

εξειδικευμένα αντικείμενα, ανάλογα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας της δημοτικής αστυνομίας. 

 13 Καθορίζονται ιεραρχικά οι βαθμοί του προσωπικού της 

δημοτικής αστυνομίας, από τον ανώτερο στον κατώτερο.. Ρητά 

ορίζεται ως εισαγωγικός βαθμός υπαλλήλου στη δημοτική 

αστυνομία κατηγορίας ΔΕ εκείνος του Δημοτικού Αστυνομικού 

Γ’. 

 14 Καθορίζεται η ιεραρχία του προσωπικού της δημοτικής 

αστυνομίας κατά τη διάρθρωση αυτής σε επίπεδο γενικής 

διεύθυνσης ή διεύθυνσης ή τμήματος ή αυτοτελούς τμήματος. 

 15 Ρυθμίζεται το πλαίσιο καθορισμού του προβαδίσματος μεταξύ 

των δημοτικών αστυνομικών. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι 

μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προηγούνται οι 

δημοτικοί αστυνομικοί ανώτερου βαθμού, με βάση την ιεραρχία 

των βαθμών, μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού, 

προηγούνται οι δημοτικοί αστυνομικοί της κατηγορίας ΠΕ, 

έπονται αυτοί της κατηγορίας ΤΕ και, τέλος, οι δημοτικοί 

αστυνομικοί της κατηγορίας ΔΕ και ότι δεν υφίσταται 

προβάδισμα μεταξύ υπαλλήλων της αυτής κατηγορίας και του 

αυτού βαθμού. 

 16 Καθορίζεται το πλαίσιο βαθμολογικής εξέλιξης των δημοτικών 

αστυνομικών και πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζεται ο 

απαιτούμενος χρόνος προαγωγής στους βαθμούς με τις 

ειδικότερες ρυθμίσεις για βαθμολογική εξέλιξη, για τους 

κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος, για 

τους κατόχους πιστοποιητικού της παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 

3584/2007 (Α΄143) και για τους κατόχους αποφοιτηρίου 

δημοσίου Ι.Ε.Κ..  

 17 Ορίζεται ότι για το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής 

αστυνομίας τηρείται επετηρίδα, η οποία συντάσσεται τον 

Ιανουάριο κάθε έτους και στην οποία καταγράφονται όλοι οι 

δημοτικοί αστυνομικοί του οικείου δήμου κατά κατηγορία, 



 
 

 

βαθμό και κλάδο με βάση το προβάδισμα. Επί των στοιχείων της 

επετηρίδας χωρεί διόρθωση από τον ενδιαφερόμενο δημοτικό 

αστυνομικό, ο οποίος απευθύνεται αρχικά με αίτηση στην 

αρμόδια υπηρεσία του δήμου και σε περίπτωση απόρριψης της 

αίτησης ή μη λήψης απάντησης επ’ αυτής, εντός των 

προβλεπόμενων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου 

προθεσμιών, στο υπηρεσιακό συμβούλιο του άρθρου 5 του ν. 

3584/2007. 

 18 Με το εν λόγω άρθρο προσδιορίζεται η διαδικασία 

βαθμολογικών προαγωγών των δημοτικών αστυνομικών. 

Ειδικότερα, οι δημοτικοί αστυνομικοί προάγονται στον αμέσως 

επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο 

χρόνο στον βαθμό που κατέχουν και έχουν παρακολουθήσει 

επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. 

Αρμόδιο για τις βαθμολογικές προαγωγές είναι το υπηρεσιακό 

συμβούλιο, το οποίο συντάσσει, βάσει της επετηρίδας του 

άρθρου 17, πίνακα προακτέων και πίνακες μη προακτέων. Η 

ισχύς των πινάκων άρχεται την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισής 

τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3584/2007. 

 19 Προσδιορίζεται η διαδικασία εγγραφής στους πίνακες 

προακτέων των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή εντάσσονται 

στη δημοτική αστυνομία κατά τα άρθρα 20,31,32 και 33 του 

παρόντος νόμου. 

 20 Ρυθμίζονται θέματα βαθμολογικής ένταξης. Συγκεκριμένα, 

ορίζεται ότι οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από τον διορισμό τους 

χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε υπηρεσία 

δημοτικής αστυνομίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους 

μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, 

συνυπολογιζομένου πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό αυτό, 

ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. 

 21 Καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούνται για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών 

μονάδων της δημοτικής αστυνομίας. Επίσης, αναφέρονται ρητά 

τα κωλύματα για υποψηφιότητα σε θέση προϊσταμένου και 

ορίζεται ότι κρίσιμος χρόνος για την εξέταση συνδρομής των 

προϋποθέσεων και των προσόντων επιλογής στην ως άνω θέση 

είναι η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής 

υποψηφιοτήτων. 



 
 

 

 22 Καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων διενεργείται η 

επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων της δημοτικής 

αστυνομίας και τα οποία διακρίνονται σε τρεις (3) ομάδες, ως 

εξής: 

α) τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα 

επαγγελματικής κατάρτισης, 

β) πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο και άσκηση καθηκόντων 

ευθύνης σε οργανικές μονάδες της δημοτικής αστυνομίας και 

γ) συνέντευξη. 

Επίσης, προβλέπεται ο τρόπος μοριοδότησης των ανωτέρω 

κριτηρίων. 

 23 Καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων των 

οργανικών μονάδων, με ευθεία παραπομπή στις διατάξεις του 

ν. 3584/2007. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η επιλογή προϊσταμένων 

γενικών διευθύνσεων διενεργείται από το Ειδικό Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο του άρθρου 4 του ν. 3584/2007, η επιλογή των 

προϊσταμένων διευθύνσεων διενεργείται από διακριτό όργανο 

και δη, από το συσταθέν με τον παρόντα νόμο Συμβούλιο 

Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων δημοτικής αστυνομίας 

(Σ.Ε.Π.Δ.Δ.Α.) και τέλος, η επιλογή προϊσταμένων τμήματος ή 

αυτοτελούς τμήματος διενεργείται από τα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια του άρθρου 5 του ν. 3584/2007, χωρίς τη συμμετοχή 

των δύο αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων. 

 24 Καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία αναπλήρωσης των 

προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της δημοτικής 

αστυνομίας, σε περίπτωση που αυτοί απουσιάζουν ή 

κωλύονται. 

 25 Με δεδομένη την ιδιαίτερη φύση των αρμοδιοτήτων της 

δημοτικής αστυνομίας, προβλέπεται η υπαγωγή του 

προσωπικού της σε Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο 

συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών και με αποκλειστική αρμοδιότητα την 

άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί των δημοτικών αστυνομικών. 

Επίσης, ορίζεται η σύνθεση του πενταμελούς Ειδικού 

Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

 26 Καθορίζεται το πλαίσιο παροχής νομικής υποστήριξης στους 

δημοτικούς αστυνομικούς. Ειδικότερα, θεσπίζεται η υποχρέωση 

των δήμων να παρέχουν οριζοντίως σε όλους τους δημοτικούς 

αστυνομικούς νομική υποστήριξη ενώπιον των  δικαστηρίων  ή  

των  δικαστικών  αρχών,  σε περίπτωση διενέργειας 



 
 

 

προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος 

τους, για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά 

την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Σημειώνεται ότι νομική 

υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης 

ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή 

ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. 

 27 Καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις απόσπασης για 

το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας, από δήμο σε άλλο 

δήμο, σε υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας. Για την απόσπαση 

απαιτείται απόφαση του δημάρχου του δήμου υποδοχής 

κατόπιν σύμφωνης γνώμης του δημάρχου του δήμου 

προέλευσης. Επίσης, ορίζονται περιοριστικά οι περιπτώσεις στις 

οποίες δεν είναι δυνατή η απόσπαση. 

 28 Ρυθμίζεται ειδικά η απόσπαση σε τουριστικούς δήμους και πιο 

συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι είναι δυνατή η απόσπαση 

υπαλλήλου δημοτικής αστυνομίας σε δημοτική αστυνομία 

άλλου δήμου τουριστικής περιοχής, κατά την τουριστική 

περίοδο και για διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους 

έξι (6) μήνες. Ακολουθώντας τη γενική ρύθμιση περί 

αποσπάσεων δημοτικών αστυνομικών, ορίζεται ότι η απόσπαση 

διενεργείται με απόφαση του δημάρχου του δήμου υποδοχής 

μετά από σύμφωνη γνώμη του δημάρχου του δήμου 

προέλευσης. 

 29 Καθορίζεται το πλαίσιο απόσπασης δημοτικών αστυνομικών για 

λόγους υγείας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα 

απόσπασης σε δημοτική αστυνομία άλλου δήμου, για 

αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου 

του δημοτικού αστυνομικού, συζύγου ή συμβιούντος ή τέκνου 

αυτού ή προσώπου του οποίου ο αιτών μετά τον διορισμό του, 

διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης και του ανατίθεται 

δικαστικώς και η επιμέλεια. Η εν λόγω απόσπαση διενεργείται 

με κοινή απόφαση των δημάρχων προέλευσης και υποδοχής, 

ενώ σε περίπτωση που εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι 

υγείας παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης, με 

κοινή απόφαση των δημάρχων. Σημειώνεται ότι η αίτηση 

χορήγησης απόσπασης για λόγους υγείας πρέπει να εμπεριέχει 

ειδική αιτιολογία από την οποία θα προκύπτει σχέση αιτιώδους 

συνδέσμου μεταξύ της αναγκαιότητας της απόσπασης και των 

προβαλλόμενων συγκεκριμένων λόγων υγείας. 



 
 

 

 30 Δίδεται η δυνατότητα απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης 

στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγος ή συμβιών δημοτικός 

αστυνομικός, δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄224). 

 31 Καθορίζεται το πλαίσιο μετάταξης δημοτικών αστυνομικών σε 

κλάδο δημοτικής αστυνομίας ανώτερης κατηγορίας. Για τις εν 

λόγω μετατάξεις πρέπει ο ενδιαφερόμενος να κατέχει τον τίτλο 

σπουδών που απαιτείται για την προς μετάταξη κατηγορία. 

Επιπλέον, καθιερώνεται περιορισμός ως προς τη δυνατότητα 

μετατάξεων σύμφωνα με τον οποίο δημοτικός αστυνομικός που 

είχε, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του, τον 

απαιτούμενο τίτλο σπουδών για διορισμό σε ανώτερη 

κατηγορία, δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου 

δημοτικής αστυνομίας ανώτερης κατηγορίας, πριν από τη 

συμπλήρωση οκταετίας από τον διορισμό του. Παράλληλα, 

ρυθμίζεται το θέμα της βαθμολογικής αντιμετώπισης των 

μετατασσομένων δημοτικών αστυνομικών και επιλύεται το 

ζήτημα της ύπαρξης περισσοτέρων προς μετάταξη υποψηφίων, 

προτάσσοντας ο νομοθέτης εκείνους που έχουν διανύσει εν τοις 

πράγμασι τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας. 

 32 Καθιερώνεται η δυνατότητα μετάταξης δημοτικών αστυνομικών 

σε θέσεις άλλου κλάδου του ίδιου δήμου, ίδιας ή ανώτερης 

κατηγορίας, ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων κατά τα 

προβλεπόμενα στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007). Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διενέργεια των εν λόγω μετατάξεων είναι η 

συμπλήρωση εικοσαετούς συνολικής υπηρεσίας σε υπηρεσία 

δημοτικής αστυνομίας. 

 33 Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μετάταξης 

δημοτικού αστυνομικού σε δημοτική αστυνομία άλλου δήμου 

καθώς και αμοιβαίας μετάταξης. Για τις εν λόγω μετατάξεις 

απαιτείται απόφαση του δημάρχου του δήμου υποδοχής μετά 

από σύμφωνη γνώμη του δημάρχου του δήμου προέλευσης 

καθώς και των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Περαιτέρω, 

προβλέπονται περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα μετατάξεων 

που σχετίζονται με την υποχρέωση παραμονής  στην υπηρεσία 

για ορισμένο χρόνο βάσει ειδικών διατάξεων ή αφορούν στην 

απαγόρευση μετάταξης προ της παρόδου διετίας από τον 

διορισμό των δημοτικών αστυνομικών. 

 34 Περιλαμβάνονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Α΄.  



 
 

 

 35 Περιλαμβάνονται οι τελικές διατάξεις που αφορούν στη 

δημοτική αστυνομία και  ειδικότερα, προβλέπεται ότι, για όσα 

θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου ή άλλες ειδικές διατάξεις, οι δημοτικοί 

αστυνομικοί υπάγονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), ενώ ελεγκτικές 

αρμοδιότητες που ασκούνται από άλλους φορείς της δημόσιας 

διοίκησης, πλην της δημοτικής αστυνομίας, κατ’ εφαρμογή 

νόμων ή κανονιστικών πράξεων, δεν θίγονται από τις διατάξεις 

του νόμου αυτού. 

Τέλος, περιλαμβάνονται και ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις που 

αφορούν στις μετατάξεις των δημοτικών αστυνομικών. 

Συγκεκριμένα, καθιερώνεται υποχρέωση δημοσίευσης στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των πράξεων μετάταξης σε 

περίληψη με μέριμνα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης και προβλέπεται η μη κάλυψη θέσεων δημοτικών 

αστυνομικών με μετάταξη, εφόσον αφορούν θέσεις για τις 

οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό. 

Τέλος, για τον σκοπό της ενίσχυσης των υπηρεσιών της 

δημοτικής αστυνομίας με έμπειρο προσωπικό, το οποίο έχει 

λάβει ειδική εκπαίδευση, παρέχεται η δυνατότητα, σε 

υπαλλήλους που κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 81 του 

ν. 4172/2013 (Α’ 167) μετατάχθηκαν αυτοδικαίως από τις 

23.9.2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας 

ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικού στον δήμο ή 

μεταγενέστερα σε άλλη υπηρεσία και σε υπαλλήλους που, μετά 

τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, διατέθηκαν σε άλλους φορείς, 

να μεταταγούν, σε οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες 

προσωποπαγείς, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ δημοτικής αστυνομίας, 

ως ειδικό ένστολο προσωπικό της.  

 36 Περιλαμβάνονται διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα που 

ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι θέματα: 

1) την άσκηση αρμοδιοτήτων από δημοτικούς υπαλλήλους 

βάσει του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄167) και  του άρθρου 

19 του ν. 4325/2015 (Α΄47), 

2) τη συνέχιση της λειτουργίας υπηρεσιών δημοτικής 

αστυνομίας, το προσωπικό των οποίων υπολείπεται του 

προβλεπόμενου από τον παρόντα νόμο, 

3) τη μη εφαρμογή του προβαδίσματος βάσει κατηγορίας σε 

περίπτωση που προβλέπεται τέτοιο σε οργανικές διατάξεις 

δήμων, 



 
 

 

4) την βαθμολογική κατάταξη δημοτικών αστυνομικών 

υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 

(προϋποθέσεις - διαδικασία), 

4) την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένων οργανικών μονάδων,  

5) την κατάργηση υποδιευθύνσεων δημοτικής αστυνομίας και  

6) την προθεσμία συγκρότησης του Ειδικού Πειθαρχικού 

Συμβουλίου του παρόντος νόμου. 

 37 Στο εν λόγω άρθρο περιλαμβάνονται οι καταργούμενες 

διατάξεις του Μέρους Α΄. 

 38 Καθορίζεται ο σκοπός του Μέρους Β’, ο οποίος συνοψίζεται 

στον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη οργάνωση και 

λειτουργία των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 39  Αναφέρεται στο αντικείμενο του Μέρους Β, το οποίο αφορά στη 

σύσταση φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών της Περιφέρειας 

Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς 

και στη ρύθμιση των θεμάτων διοίκησης, προσωπικού, 

καθορισμού αρμοδιοτήτων, οικονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας αυτών.    

 40 Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη σύσταση των Φορέων 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής και 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υπό τη μορφή νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Αττικής και της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 41  Η αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζει τον τρόπο διοίκησης και 

λειτουργίας των νέων φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών με 

στόχο τη στοχευμένη και αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση  

των παραγωγών και επαγγελματιών πολιτών των λαϊκών 

αγορών. 

 42  Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζονται οι αρμοδιότητες των 

διοικητικών συμβουλίων των νέων φορέων λειτουργίας λαϊκών 

αγορών.  

 43 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζονται τα καθήκοντα του 

προέδρων των διοικητικών συμβουλίων των νέων φορέων 

λειτουργίας λαϊκών αγορών. 

 44 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζονται οι αρμοδιότητες της 

Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής 



 
 

 

Μακεδονίας σε σχέση με την οργάνωση και λειτουργία των 

αναφερόμενων στη ρύθμιση λαϊκών αγορών.  

 45 Η αξιολογούμενη ρύθμιση καθορίζει τον τρόπο έκδοσης και το 

περιεχόμενο των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των  

φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών. 

 46 Η προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζει τους τρόπους πλήρωσης των 

θέσεων προσωπικού των υπό εν λόγω φορέων λειτουργίας 

λαϊκών αγορών. 

 47 Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται οι υποχρεώσεις, τα 

δικαιώματα και οι απαιτήσεις των φορέων λειτουργίας λαϊκών 

αγορών, οι οποίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι της 

Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης..   

 48 Με την αξιολογούμενη διάταξη καθορίζονται οι πόροι των υπό 

σύσταση φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών, καθώς και ο 

τρόπος άσκησης και ελέγχου της οικονομικής τους διαχείρισης.  

 49 Η αξιολογούμενη ρυθμίζει περιλαμβάνει τις μεταβατικές 

διατάξεις που είναι απαραίτητες μέχρι την πλήρη λειτουργία 

των νέων φορέων, όσον αφορά στο προσωπικό που θα 

υπηρετήσει σε αυτούς.  

 50 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται ο σκοπός του Μέρους 

Γ’ του παρόντος. 

 51 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται το αντικείμενο του 

παρόντος μέρους, το οποίο αφορά στην απλούστευση των 

διαδικασιών των Ο.Τ.Α. και των αποκεντρωμένων διοικήσεων.  

 52 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επιδιώκεται η απλούστευση της 

διαδικασίας ορισμού ληξιάρχων στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, με τη 

ρητή κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης της σχετικής 

απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεδομένου ότι η 

αρχή της δημοσιότητας πληρούται με την ανάρτηση της 

σχετικής απόφασης στον ιστότοπο του προγράμματος 

«Διαύγεια», σύμφωνα με τα άρθρα 76, 77 και 78 του ν. 

4727/2020 (Α΄184), που αφορούν, μεταξύ άλλων, πράξεις των 

Ο.Τ.Α. Εξάλλου, εκ των άρθρων αυτών προκύπτει ότι οι πράξεις 

ορισμού ληξιάρχων στους Ο.Τ.Α. αναρτώνται στη «Διαύγεια» 

και, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δημοσιεύονται 

παράλληλα και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε η ισχύς 

των πράξεων αυτών να εκκινείται από τη δημοσίευση στην 



 
 

 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για λόγους απλούστευσης της 

διαδικασίας και αποφόρτισης του Εθνικού Τυπογραφείου, με 

την προτεινόμενη ρύθμιση, ρητά καταργείται η 

προσαπαιτούμενη υποχρέωση δημοσίευσης και στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεδομένου ότι η απευθείας 

ανάρτηση από τα όργανα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στον 

διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» συνιστά 

επαρκή τρόπο δημοσιότητας της σχετικής πράξης. 

 53 Με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α' 21), 

προβλέπεται ότι οι περιλήψεις των αποφάσεων τροποποίησης 

των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

μειωμένου ωραρίου, των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ 

βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, με 

αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι το ανώτατο όριο της 

πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και 

ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως 

αποδοχών τους, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

Για την απλούστευση της εν λόγω διαδικασίας και την ενίσχυση 

της αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου, προτείνεται η κατάργηση της δημοσίευσης 

της απόφασης τροποποίησης ως άνω, ειδικώς για τους 

εργαζομένους Ι.Δ.Ο.Χ., εφόσον δεν απασχολούνται στο πλαίσιο 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι η δημοσίευση στο 

διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» εξασφαλίζει 

επαρκή δημοσιότητα, καταργώντας ταυτόχρονα το αντίστοιχο 

περιττό διοικητικό βάρος για το Εθνικό Τυπογραφείο. 

 54 Για την επίτευξη ασφάλειας δικαίου και για την ενοποίηση της 

διοικητικής πρακτικής σε όλη την Επικράτεια, με το 

προτεινόμενο άρθρο, προστίθενται πέμπτο και έκτο εδάφιο στο 

άρθρο 23 του ν. 4674/2020, με το οποίο ορίζεται ότι η οικεία 

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση της 

κίνησης εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας των 

υπηρεσιακών οχημάτων του οικείου Ο.Τ.Α., όπως ήδη ορίζεται, 

χωρίς να απαιτείται έγκριση της οικείας αποκεντρωμένης 

διοίκησης. 

 55 Στην περ. iii της παρ. 1Α του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 

(Α΄114) προβλέπεται ότι, με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου είναι η δυνατή η επιχορήγηση σε συλλόγους μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι 

έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε 



 
 

 

μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, 

κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και 

παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη 

προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτήν αποτελεί η κατάρτιση 

σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον 

αντίστοιχο δήμο και η έγκρισή του από τον Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Για την απλούστευση της σχετικής διαδικασίας και την ενίσχυση 

της αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με την προτεινόμενη ρύθμιση, 

επιδιώκεται η κατάργηση της άσκησης της αρμοδιότητας αυτής 

από την αποκεντρωμένη διοίκηση και η καθιέρωση άσκησής της 

απευθείας την οικεία οικονομική επιτροπή των Ο.Τ.Α.. 

 56 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επέρχεται απλούστευση 

αναφορικά με την άσκηση εκ μέρους της εκάστοτε 

αποκεντρωμένης διοίκησης εγκριτικών αρμοδιοτήτων που 

σχετίζονται με τη θέση και παύση σε κυκλοφορία, τη μίσθωση 

ιδιωτικών οχημάτων δημοσίας χρήσης και την προμήθεια 

οχημάτων δημοσίας χρήσης εκ μέρους των Ο.Τ.Α. της χώρας α’ 

και β’ βαθμού. Συγκεκριμένα, προκρίνεται η διατήρηση των εν 

λόγω εγκριτικών αρμοδιοτήτων των αποκεντρωμένων 

διοικήσεων για λόγους διασφάλισης του δημοσίου 

συμφέροντος καιεπιτυγχάνεται η απλούστευση της 

διαδικασίας, με την πρόβλεψη περί έγκρισης της 

αποκεντρωμένης διοίκησης αποκλειστικά εντός είκοσι (20) 

ημερών. Διαφορετικά, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του 

εν λόγω χρονικού διαστήματος, η έγκριση της αποκεντρωμένης 

διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2647/1998 

τεκμαίρεται ως δοθείσα. Με τον τρόπο αυτό, επιταχύνονται οι 

σχετικές διοικητικές διαδικασίες προς όφελος των Ο.Τ.Α., 

αποφορτίζεται η αποκεντρωμένη διοίκηση από μεγάλο όγκο 

εργασίας και παράλληλα επιτυγχάνεται ασφάλεια δικαίου ως 

προς τη χορήγηση της θεσμικά απαιτούμενης έγκρισης. Επίσης, 

Σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 1 του π.δ. 161/2000 

(Α΄145), μεταξύ των αρμοδιοτήτων των αποκεντρωμένων 

διοικήσεων, περιλαμβάνεται η αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτων 

προς τα κάθε μορφής ν.π.δ.δ. και τις υπηρεσίες αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η έγκριση 

κυκλοφορίας τους. Εντούτοις, στην πράξη παρατηρείται ότι η εν 

λόγω αρμοδιότητα είτε ασκείται με εξαιρετική χρονοτριβή είτε 

δεν ασκείται λόγω φόρτου εργασίας των οικείων 

αποκεντρωμένων διοικήσεων, με αποτέλεσμα την αδυναμία 

έγκρισης των πράξεων αποδοχής δωρεάς οχημάτων προς τους 



 
 

 

ανωτέρω φορείς καθώς και της έγκρισης κυκλοφορίας τους. Με 

την προτεινόμενη διάταξη, προβλέπεται συγκεκριμένη 

προθεσμία εντός της οποίας η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση 

προβαίνει στη σχετική έγκριση, ήτοι εντός είκοσι (20) ημερών, 

ενώ σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης, θεσπίζεται 

τεκμαιρόμενη έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης, για 

λόγους απλούστευσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας, 

μείωσης των διοικητικών βαρών και εξομάλυνσης του έργου 

των ωφελούμενων από τη δωρεά φορέων. 

 57 Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1215/1981 (Α΄249)  

προβλέπεται ότι η αίτηση της παρ. 1, που αφορά σε αιτήσεις για 

την αναγνώριση δικαιώματος απόληψης της χορηγίας 

προέδρου κοινότητας ή την αύξησή της, υποβάλλεται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, με τη διαμεσολάβηση της 

αποκεντρωμένης διοίκησης μαζί με αποδεικτικό. Με την 

κατάργηση της διαμεσολάβησης της νυν αποκεντρωμένης 

διοίκησης (πρώην Νομαρχίας), επέρχεται απλούστευση της 

διαδικασίας για την υποβολή αιτήσεων για την αναγνώριση 

δικαιώματος απόληψης της χορηγίας προέδρου κοινότητας ή 

την αύξησή της, αφού επί της ουσίας καταργείται μία 

διαδικασία που κρίνεται περιττή, χρονοβόρα, απαρχαιωμένη 

και επιφέρει πρόσθετο διοικητικό βάρος. Στο πνεύμα αυτό, 

απλοποιείται η διαδικασία με την απευθείας υποβολή της 

αίτησης στην οικεία κοινότητα, η οποία αποστέλλει τον σχετικό 

φάκελο (αίτηση και συνοδευτικά έγγραφα) στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο άσκησης της 

σχετικής αρμοδιότητας και το αντίστοιχο διοικητικό βάρος για 

το σύνολο των εμπλεκομένων στη διαδικασία φορέων. 

 58 Με την κρινόμενη ρύθμιση, διασφαλίζεται η δυνατότητα 

ανάθεσης στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. που τελεί υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης του σχεδιασμού, της 

υλοποίησης, της ανάπτυξης, της εγκατάστασης και της αρχικής 

λειτουργίας συστήματος διαχείρισης των δικτύων κοινής 

ωφέλειας των δήμων, έργο που αναμένεται να έχει 

προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. 

 59 Με την προτεινόμενη διάταξη, προτείνεται η κατάργηση των 

αρμοδιοτήτων των αποκεντρωμένων διοικήσεων αναφορικά με 

την τήρηση αντιτύπου των Μητρώων Αρρένων των δήμων, τις 

εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές και μεταγραφές στα Μητρώα 

Αρρένων καθώς και την οριστικοποίηση των Μητρώων Αρρένων 

και την επικύρωση του ετήσιου μητρώου Αρρένων, για λόγους 



 
 

 

απλούστευσης της σχετικής διαδικασίας. Παράλληλα, 

καταργείται η υποπερ. 18 της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 

του ν. 2647/1998 (Α΄237) περί του τρόπου έγκρισης κίνησης 

αυτοκινήτων της Περιφέρειας, για λόγους ασφάλειας δικαίου. 

 60 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται ο σκοπός του Μέρους 

Δ΄. 

 61 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται το αντικείμενο του 

Μέρους Δ΄, το οποίο περιέχει ρυθμίσεις για το προσωπικό του 

δημοσίου τομέα και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και 

τη λειτουργία  Ο.Τ.Α.. 

 62 Καθιερώνεται για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα η 

μεταφορά της αργίας της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη μέρα, 

εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης 

Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα. 

 Η ρύθμιση αυτή, που κρίνεται αναγκαία λόγω της ιδιαίτερης 

σημασίας του εορτασμού της πρωτομαγιάς, συμπληρώνει το 

θεσμικό πλαίσιο, καθώς ανάλογη ρύθμιση ισχύει ήδη για τον 

ιδιωτικό τομέα (παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 380/1968 (Α’ 85), 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4468/2017, 

Α’ 61). 

 63 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εναρμονίζεται η νομοθεσία προς 

τις νέες εξελίξεις που καθιστούν δυνατή την εξυπηρέτηση του 

κοινού και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Η αρμοδιότητα 

ρύθμισης του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης των 

εργαζομένων προβλεπόταν από τον ν. 1157/1981 (Α΄126), αλλά 

δεν υπήρχε σαφής πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση και την 

είσοδο του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες. Με τη ρύθμιση 

αυτή δίνεται αποκλειστικά στον Υπουργό Εσωτερικών η 

αρμοδιότητα ρύθμισης ενιαία του ωραρίου εισόδου και 

εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ με την σύμπραξη του Υπουργού 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης διασφαλίζεται προς όφελος των 

πολιτών η εξυπηρέτησή του κοινού μέσω ψηφιακής 

πλατφόρμας. 

 64 Προβλέπεται δικαίωμα των υπαλλήλων που κυοφορούν να 

λάβουν άδεια, χωρίς περικοπή αποδοχών, με σκοπό την 

υποβολή σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον 

ενημερώσουν προηγουμένως την υπηρεσία. 

 Η ρύθμιση αυτή ίσχυε ήδη και για το δημόσιο κατ΄ εφαρμογή 

του π.δ. 176/1997 (Α’ 15), με το οποίο ενσωματώθηκε στο 

εθνικό δίκαιο η Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης 



 
 

 

Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που 

αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά 

την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 

εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 

άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). Κατόπιν 

της ψήφισης της με το άρθρο 40 του ν. 4808/2021 (Α΄101) για 

τις υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και τις υπαλλήλους του 

δημοσίου, για τις οποίες εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία, η 

εν λόγω διάταξη εντάσσεται πλέον και συστηματικά στις 

διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, με εφαρμογή στις 

υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς που 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κώδικα. 

 65 Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 1 του 
άρθρου 60 του ν. 3584/2007, προκειμένου να συμπεριληφθεί 
ειδική ρύθμιση για τους γονείς διδύμων, τριδύμων ή και 
περισσότερων πολύδυμων τέκνων σε εναρμόνιση με την ομοίου 
περιεχομένου ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 53 του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Επίσης, διορθώνεται 
στο ορθό ο αριθμός του άρθρου 58 και ο Κώδικας Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (3584/2007), καθώς 
εσφαλμένα γίνεται αναφορά στο αντίστοιχο άρθρο 51 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων. 

 66 Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεται το κενό που 

δημιουργείται κατά την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 

1388/1983 (Α’ 113) και 21 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59), καθώς ήδη 

ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στους σπουδαστές που 

έχουν ήδη την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, ενώ δεν 

ρυθμίζεται η αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή η απόκτηση της 

δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας κατά το χρόνο φοίτησης στην 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Για το εν 

λόγω θέμα έχει γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους (360/2003). Προκειμένου να υπάρχει ενιαία και ίση 

αντιμετώπιση των σπουδαστών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., κρίνεται 

απαραίτητη η συγκεκριμένη ρύθμιση προκειμένου να 

αποσαφηνιστεί νομοθετικώς ότι ο σπουδαστής της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

έχει την ίδια ακριβώς υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη κατά 

τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 1388/1983 και του π.δ.. 

57/2007 είτε είχε ήδη την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα κατά την 

εισαγωγή του στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. είτε την αποκτά κατά τη διάρκεια 

της φοίτησής του. 



 
 

 

 67 Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης, να 

καθορίζεται μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης θέσεων από το 

προβλεπόμενο στην παρ. 4 του ν. 4440/2016 (Α΄224) για λόγους 

διασφάλισης επαρκής στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών. 

 68 Με τις  προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσαφηνίζονται θέματα που 

αφορούν στη μετάταξη στον κλάδο των ΠΕ Επιτελικών Στελεχών 

και καθορίζονται ενδεικτικά τα κριτήρια που πρέπει να λάβει 

υπόψη της η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας προκειμένου να 

γνωμοδοτήσει πριν από την έκδοση της τελικής απόφασης 

μετάταξης από τον αρμόδιο Υπουργό κατ΄ εφαρμογή του 

άρθρου 105 του ν. 4622/2019 (Α΄133). 

 69 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξορθολογίζεται η διαδικασία 

απόσπασης ή μετάταξης για αποδεδειγμένα ιδιαιτέρα 

σοβαρούς λόγους υγείας, τίθενται αντικειμενικά κριτήρια για 

την εξέταση των αιτημάτων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η 

στελέχωση των φορέων, στους οποίους ανήκουν οργανικά οι 

αιτούντες. 

 70 Με τις παρούσες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η επαρκής 

στελέχωση των Ο.Τ.Α. κατά την κήρυξή τους σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης. Η παρούσα ρύθμιση κρίνεται αναγκαία 

καθώς αφενός παγίως σε τέτοιες περιπτώσεις προβλέπεται κατά 

παρέκκλιση διαδικασία στελέχωσης των υπηρεσιών αυτών, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό που 

ανήκει οργανικά στους Ο.Τ.Α. να δύναται να μετακινείται σε 

άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο 

σκοπός της διάταξης για την κατά παρέκκλιση απόσπαση ή 

μετάταξη προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές. Επιπλέον και 

δεδομένου ότι η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν 

τελεί πάντα σε συνάφεια με την στελέχωση του αρμόδιου 

φορέα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εξορθολογίζεται το 

χρονικό διάστημα της κατά παρέκκλιση κινητικότητας. 

 71 Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται η προτεραιότητα 

διορισμού των υπαλλήλων κλάδου ΠΕ επιτελικών στελεχών και 

αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ σε θέση προϊσταμένου της Υπηρεσίας 

Συντονισμού των Υπουργείων. Επιπλέον, προβλέπεται 

υποχρεωτική μετάταξη αποφοίτων του προγράμματος 

πιστοποίησης του κλάδου Επιτελικών Στελεχών. 



 
 

 

 72 Με την παρούσα ρύθμιση σκοπείται η αξιοποίηση ως 

προϊσταμένων των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ επιτελικών 

στελεχών ειδικότητας αναλυτών ψηφιακής πολιτικής στις 

υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς ως νεοσύστατος 

κλάδος προφανώς δεν προβλέπεται στις οικείες οργανικές 

διατάξεις, που είναι προγενέστερες του ν. 4622/2019 (Α΄133) 

και του π.δ. 73/2021 (Α΄ 167). 

 73  Δεδομένου ότι οι υπηρεσιακοί γραμματείς αποτελούν ένα 

επιπλέον επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας, βάσει των 

προβλέψεων του ν. 4622/2019 (Α΄133) για τους υπηρεσιακούς 

γραμματείς, οι διατάξεις αυτές είναι απαραίτητες για τη 

ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τόσο την υπηρεσιακή 

κατάσταση των ιδίων όσο και τα θέματα για τα οποία οι ίδιοι οι 

υπηρεσιακοί γραμματείς είναι αρμόδιοι αναφορικά με τα 

θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, των οποίων 

προΐστανται. 

 74 Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

πλήρωσης των κενών θέσεων των οργανικών μονάδων της 

Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία σήμερα γίνεται μόνο με 

διορισμό και απόσπαση, και με μετάταξη του ήδη υπηρετούντος 

σε αυτή με απόσπαση προσωπικού ΠΕ και ΤΕ. 

Επιπλέον, ρυθμίζεται το ζήτημα της κινητικότητας των 

υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο 

συναρτάται άμεσα με τον στρατηγικής σημασίας ρόλο και την 

αποστολή της ανωτέρω υπηρεσιακής δομής. Είναι εν γένει 

ζητούμενο η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

δημόσιων υπηρεσιών και η διασφάλιση ενός επιπέδου 

λειτουργίας που να επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή 

των δημόσιων πολιτικών. Για να επιτευχθεί αυτό ειδικά σε 

επιτελικές υπηρεσίες, όπως η Προεδρία της Κυβέρνησης, είναι 

αυτονόητη η σημασία που δίνεται τόσο στη στελέχωσή τους με 

ανθρώπινο δυναμικό που θα έχει τα απαραίτητα προσόντα, όσο 

και στη διατήρηση του προσωπικού αυτού στο οποίο θα γίνεται 

σημαντική εξειδικευμένη εκπαίδευση, προκειμένου να 

ανταπεξέρχεται στα διαφοροποιημένα καθήκοντα του σε σχέση 

με αυτά των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων.  

 75 Προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής 

Προϊσταμένων στην Προεδρία της Κυβέρνησης (Σ.Ε.Π. ΠτΚ)  και 

ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα για την προκήρυξη των 

θέσεων ευθύνης, προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις 

προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες της Προεδρίας της 



 
 

 

Κυβέρνησης με επιλογή σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα. 

Ενόψει δε της αποστολής και του επιτελικού χαρακτήρα της 

Προεδρίας της Κυβέρνησης, κρίνεται επιβεβλημένη η πρόβλεψη 

ειδικού ΣΕΠ πενταμελούς σύνθεσης, το οποίο θα είναι αρμόδιο 

για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων 

ανεξαρτήτως επιπέδου, καθώς και για τη διεξαγωγή από αυτό 

της δομημένης συνέντευξης που προβλέπεται στον Υπαλληλικό 

Κώδικα. 

 76 Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 4608/2019 (Α΄66), η 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. εξαιρείται από την 

απογραφή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού 

Δημοσίου, από το σύστημα προσλήψεων προσωπικού του 

δημοσίου του ν. 4675/2021 (Α΄54), καθώς και από τα άρθρα 1 

έως 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40) και την Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) 

περί έγκρισης προσλήψεων προσωπικού. Δηλαδή, η Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα εξαιρείται από τον έλεγχο του δημοσίου 

ως προς το προσωπικό της. Τα ως άνω προβλέπονται και από τις 

νεότερες ρυθμίσεις του ν. 4972/2022 (Α΄181).  

Ωστόσο, με την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4608/2019 

προβλέπεται ότι το υφιστάμενο προσωπικό του πρώην Εθνικού 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. 

Α.Ε.)εμπίπτει στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 

αποσπάσεων ή μετατάξεων προσωπικού στο δημόσιο ή τα 

νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Αυτό συνεπάγεται ότι, οι υπάλληλοι που προήλθαν από το 

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε και 

σήμερα υπηρετούν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. 

δύνανται να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 

καθώς και να μετακινούνται βάσει ειδικών διατάξεων με 

απόσπαση ή μετάταξη. Για να είναι εφικτή η συμμετοχή των 

υπαλλήλων αυτών ειδικά στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, 

πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και ως εκ τούτουπρέπει ο 

φορέας που υπηρετούν να έχει απογραφεί στο εν λόγω 

Μητρώο, με αποτέλεσμα να απογράφονται μόνο οι υπάλληλοι 

που προήλθαν από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.   και όχι οι υπόλοιποι 

υπάλληλοι της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.  

Για τον λόγο αυτό και προς αποφυγή της στρεβλής αποτύπωσης 

του προσωπικού που υπηρετεί στον εν λόγω φορέα, προτείνεται 

η κατάργηση της ρύθμισης της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 

4608/2019. Εξάλλου, η επίμαχη παράγραφος είναι μεταβατική 

και μόνο ως μεταβατική μπορεί να θεωρηθεί, συνεπώς ο 



 
 

 

χαρακτήρας της δεν μπορεί να είναι μόνιμος αλλά προσωρινός. 

Επιπλέον, προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για την 

ολοκλήρωση μετατάξεων ενώ καθορίζεται επίσης και 

προθεσμία για τη λήξη ισχυουσών αποσπάσεων, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η  εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος 

αλλά και η χρηστή διοίκηση ως προς την προσδοκία των 

υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων 

που καταργούνται.   

 77 Με την προωθούμενη ρύθμιση ανακαθορίζεται ως προς τον 

χρόνο η διαδικασία της μετάταξης των υπαλλήλων που έχουν 

μετακινηθεί από δήμους σε νομικά τους πρόσωπα ή ιδρύματα ή 

σε σύνδεσμο που μετέχει ο ίδιος δήμος καθώς και σε νομικά 

πρόσωπα διαδημοτικού χαρακτήρα και αντίστροφα. 

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δύνανται να 

υποβάλουν αίτηση μετάταξης κατά το τελευταίο εξάμηνο της 

μετακίνησής τους ή της τυχόν παράτασης που τους έχει 

χορηγηθεί. Μέχρι δε την ολοκλήρωση της μετάταξης 

παρατείνεται αυτοδικαίως ο χρόνος της μετακίνησής τους. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο, διευκολύνεται χρονικά η διαδικασία των εν 

λόγω μετατάξεων καθώς εξασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρης 

υποβολής της αίτησης μετάταξης και δεν καταλείπεται χρονικό 

κενό μεταξύ της λήξης της μετακίνησης και της ολοκλήρωσης της 

μετάταξης του υπαλλήλου. Εν τέλει, η ως άνω ρύθμιση τίθεται 

επ’ ωφελεία της υπηρεσίας που δεν θα στερηθεί την παροχή των 

υπηρεσιών των συγκεκριμένων υπαλλήλων της, σε περίπτωση 

που ο υπάλληλος χρειαζόταν να επιστρέψει στον φορέα 

προέλευσής του. 

 78 Με την προωθούμενη διάταξη προβλέπεται υποχρέωση των 

φορέων δημοσίου τομέα που δεν πληρούν τα ποσοστά  

απασχόλησης δικηγόρων με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις 

εκατό (50%) τουλάχιστον, όταν προκηρύξουν την πρόσληψη 

δικηγόρων με έμμισθη εντολή, να προβούν κατά προτεραιότητα 

σε πλήρωση αυτών των θέσεων. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται 

αναγκαία προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι φορείς που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της θα καλύπτουν τις 

προβλεπόμενες θέσεις κατά προτεραιότητα, καθόσον πρόκειται 

για μία ιδιαίτερα κοινωνικά ευαίσθητη κατηγορία πολιτών. 

 79 Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται η αύξηση του ανώτατου ορίου 

ηλικίας για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το 65ο στο 67ο έτος 

και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ως το 70ο έτος, καθώς υπάρχουν 



 
 

 

κατηγορίες εργαζομένων που δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες 

εκ του νόμου ημέρες ασφάλισης και επιθυμούν να εργασθούν 

προκειμένου να συμπληρώσουν τα υπολειπόμενα ένσημα για 

να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης. 

 80 Οι λόγοι που επέβαλαν τη ρύθμιση του άρθρου 12 του ν. 

4590/2019 (Α΄17) για την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 

του Α.Σ.Ε.Π. και προσωπικού γραμματειακής διοικητικής και 

τεχνικής υποστήριξης Επιτροπής Επιλογής Στελεχών του 

Δημοσίου και ΕΙ.Σ.Ε.Π. (Υπουργείων, Περιφερειών, Δήμων, 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) είναι επιτακτικοί, καθώς την επόμενη 

διετία λήγουν οι θητείες των υπηρεσιακών γραμματέων, των 

γενικών διευθυντών και όσων διευθυντών έχουν ήδη επιλεγεί 

ενώ ολοκληρώνονται και οι διαδικασίες επιλογής όσων 

Διευθυντών δεν έχουν ακόμη επιλεγεί. Παράλληλα δε, 

συνεχίζονται οι διαδικασίες επιλογής των επικεφαλής 

εκατοντάδων νομικών προσώπων του δημοσίου.  

 81 Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο τη βελτίωση της 

λειτουργίας των Δομών Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής 

Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ) των Περιφερειών, 

καθόσον οι εν λόγω αξιωματικοί που θα στελεχώσουν τις δομές 

αυτές διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και την εμπειρία σε 

θέματα οργάνωσης, επιχειρησιακής σχεδίασης των ΠΑΜ-ΠΣΕΑ 

και εφαρμογής σχεδίων για την κινητοποίηση των πολιτικών 

δυνάμεων. 

 82 H ρύθμιση έχει στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών, της 

φύλαξης και της συντήρησης του Πάρκου Τρίτση, οι οποίες 

καλύπτονται μέχρι και σήμερα μόνο από αποσπασμένους 

υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και 

εμπειρία για την εύρυθμη λειτουργία του.  Η πρόσληψη 

τακτικού προσωπικού αποτελεί μία εξαιρετικά χρονοβόρα 

διαδικασία, μέχρι την ολοκλήρωση της οποίας, οι ισχύουσες 

αποσπάσεις θα έχουν λήξει, γεγονός που θα οδηγήσει σε  

έλλειψη αναγκαίου προσωπικού.  Άλλωστε, έως και σήμερα δεν 

έχουν εγκριθεί αιτήματα σχετικά με την πρόσληψη εκτάκτου 

προσωπικού, ενώ δεν προβλέπεται δυνατότητα μετάταξης 

τακτικού προσωπικού στον φορέα.    

 83 Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο την επιστροφή των 

προστίμων που έχουν επιβληθεί από τις Επιτροπές Ελέγχου 

Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων και έχουν καταβληθεί ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα από επικεφαλής συνδυασμού ή 



 
 

 

διαχειριστή οικονομικών για παράβαση του άρθρου 10 του ν. 

3870/2010 (Α΄138). 

 84 Με τη προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα για 

απευθείας μίσθωση, άνευ δημοπρασίας,  ακινήτων ιδιοκτησίας 

του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ο.τ.α. α’ 

και β’ βαθμού και των ν.π.δ.δ. τους, ειδικά όταν συμβάλλονται 

φορείς του δημοσίου, καθώς μέχρι τώρα το δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. 

και οι ο.τ.α. β’ βαθμού μπορούσαν μόνο να εκμισθώνουν προς 

έναν δήμο χωρίς δημοπρασία, ενώ ο δήμος δεν είχε τη 

δυνατότητα αυτή.  

 85 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 1 του 

άρθρου 61 του ν. 4954/2022 (Α΄136) ως προς το άρθρο επί του 

οποίου εφαρμόζεται η μεταβατική ισχύς της διάταξης και 

ορίζεται ότι το ορθό άρθρο είναι το άρθρο 47 αντί του άρθρου 

50. 

 86 Η προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνει την παροχή δωρεάν σίτισης 

και καταλύματος διαμονής και σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 

που εργάζονται σε ορεινούς, νησιωτικούς  δήμους. Η παροχή 

αυτή μπορεί να χορηγείται είτε εξ ολοκλήρου σε είδος, είτε εξ 

ολοκλήρου σε χρήμα, είτε εν μέρει σε είδος και εν μέρει σε 

χρήμα, με όποιο τρόπο κρίνει λυσιτελέστερο το οικείο δημοτικό,́ 

περιφερειακό́ ή διοικητικό ́συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις 

πραγματικές τοπικές συνθήκες. Με την παροχή́ τέτοιου είδους 

διακριτικής ευχέρειας στο οικείο συμβούλιο, να επιλέξει, 

δηλαδή, τον πιο πρόσφορο τρόπο υλοποίησης της 

συγκεκριμένης διάταξης, ικανοποιείται με αποτελεσματικότερο 

τρόπο η βούληση του νομοθέτη για τη συνδρομή́ των φορέων 

του πρώτου εδαφίου στην κάλυψη του κόστους διαβίωσης των 

κατονομαζόμενων κατηγοριών υπάλληλων, που υπηρετούν 

στην εδαφική́ περιφέρειά τους. 

 87 Δεδομένου ότι η σύσταση των αναπτυξιακών οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την παρούσα ρύθμιση προτείνεται η απόφαση για 

τη λειτουργία των εν λόγω οργανισμών και ως Οργανισμών 

Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού́ να λαμβάνεται και 

αυτή από την Οικονομική́ Επιτροπή́.  

 88 Με την αξιολογούμενη διάταξη και σε συνέχεια του άρθρου 

τριακοστού τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4690/2020 (Α΄ 104), του άρθρου 49 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), 



 
 

 

του άρθρου 63 του ν. 4821/ 2021 (Α΄ 134) και του άρθρου 41 του 

ν. 4873/2021 (Α΄ 248), αντιμετωπίζεται ειδικά το ζήτημα του 

τρόπου εξόφλησης των δανείων που είχαν χορηγηθεί σε Ο.Τ.Α. 

α΄ και β΄ βαθμού και σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων και η διάρκεια αποπληρωμής τους λήγει έως και την 

31.12.2023. Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει ότι η 

αποπληρωμή των μη παρακρατηθέντων ποσών των 

συγκεκριμένων δανείων, θα πραγματοποιηθεί ατόκως σε πέντε 

(5) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από την 31η 

Δεκεμβρίου 2023. 

 89 Με την αξιολογούμενη διάταξη, προβλέπεται η μη θέση σε 

εφαρμογή της τελικής εκκαθάρισης των Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων (ΚΑΠ) που αποδίδονται στους δήμους και τις 

περιφέρειες με βάση τα απολογιστικά στοιχεία κάθε 

οικονομικού έτους από το 2015 και εφεξής και καθ’ όλο το 

χρονικό διάστημα ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 

3986/2011 (Α’ 152), με την οποία θεσπίζεται ανώτατο όριο 

πιστώσεων των ΚΑΠ και ως τελικές κατ’ έτος αποδόσεις να 

λογίζονται τα ποσά που αποδίδονται με προκαταβολές βάσει 

των προεκτιμώμενων εσόδων. 

 90 Η προτεινόμενη ρύθμιση θέτει στον Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης προθεσμία δύο (2) μηνών για την 

έγκριση των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας που έχουν 

ληφθεί με αποφάσεις του περιφερειακού ή δημοτικού 

συμβουλίου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης αυτής της 

προθεσμίας, η χορήγηση της εγκρίσεως τεκμαίρεται. Η εν λόγω 

προθεσμία είναι απαραίτητη, ώστε να μην υπάρχουν 

καθυστερήσεις και να καθίσταται η εφαρμογή των μέτρων 

αποτελεσματικότερη.  

 91 Λόγω της σπουδαιότητας των συνεπειών της μη εγγραφής στους 

εκλογικούς καταλόγους, με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται 

να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για την εξέταση ενστάσεων επί 

απορριπτικών αποφάσεων, που αφορούν αιτήσεις εγγραφής 

στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και την αντίστοιχη 

κατάρτισή τους. 

 92 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η ταχύτερη 

αποστολή των έντυπων ψηφοδελτίων στις διπλωματικές αρχές 

και αποσοβείται ο κίνδυνος ετεροχρονισμένης αποστολής. 

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου 

Εσωτερικών μεριμνά για τον εφοδιασμό των ελληνικών 



 
 

 

διπλωματικών αρχών [τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές 

ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάθε χώρα, 

αντιστοίχως, που διαθέτει εκλογικό κατάστημα εξωτερικού] με 

τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων των πολιτικών 

κομμάτων. Τα εν λόγω πολιτικά κόμματα που έχουνε 

ανακηρυχθεί από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου αποστέλλουν 

στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, με δική 

τους μέριμνα και ευθύνη, σε δεματοποιημένες δεσμίδες των 

πεντακοσίων (500) ψηφοδελτίων, τα σχετικά έντυπα 

ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους Επικρατείας, εντός 

προθεσμίας   πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Επίσης, 

ρυθμίζεται η διαδικασία αποστολής των ψηφοδελτίων, σε 

περίπτωση που κάποιο πολιτικό κόμμα παραδώσει εκπρόθεσμα 

στο Υπουργείο Εσωτερικών τα ψηφοδέλτιά του.  Επιπλέον, για 

να αποφευχθεί ενδεχόμενη καθυστέρηση οφειλόμενη σε 

παρέμβαση άλλων οργάνων ή διαδικασιών (π.χ. τελωνειακός 

έλεγχος), το Υπουργείο Εξωτερικών στην περίπτωση αποστολών 

εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προβαίνει στην άμεση αποστολή με διπλωματικό ταχυδρομείο 

των δεματοποιημένων έντυπων ψηφοδελτίων και 

οποιουδήποτε άλλου εκλογικού υλικού απαραίτητου και 

χρήσιμου για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.  

 93 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διαγράφεται το εδάφιο περί 

εγγραφών ή διαγραφών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 

των ετεροδημοτών μετά την τρίτη ημέρα από την έναρξη της 

προεκλογικής περιόδου, που έρχεται σε αντίθεση με τις 

διατάξεις για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, που 

προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 12 και στο άρθρο 15 του 

π.δ. 26/2012 (Α΄57). 

 94 Επιχειρείται, με σκοπό την εξοικονόμηση δαπανών και 

προσωπικού, η επέκταση της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας 

οδήγησης των οχημάτων του Δημοσίου από τα μέλη της 

Κυβέρνησης, τους Υφυπουργούς και τους Γενικούς Γραμματείς 

των Υπουργείων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση 

άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο 

για υπηρεσιακούς λόγους.   

 95 Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης ρύθμισης 

βάσει της οποίας, σε περίπτωση θανάτου διορισθέντος πριν τη 

μονιμοποίησή του, δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο ή 

ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν συγγενείς μέχρι πρώτου 



 
 

 

βαθμού. Ειδικότερα, θεσπίζεται δυνατότητα άσκησης του εν 

λόγω δικαιώματος από συγγενή μέχρι και δευτέρου βαθμού 

θανόντος που δεν πρόλαβε να μονιμοποιηθεί, ώστε η 

ευεργετική ρύθμιση να καταλάβει μέχρι και τα αδέλφια του 

θανόντος υπαλλήλου με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί 

ουσιαστικά και εν τοις πράγμασι η οικογένεια αυτού και να μην 

καταστεί εν τέλει ανενεργό το ως άνω ευεργέτημα. 

 96 Η προτεινόμενη διάταξη μετακυλύει την αρμοδιότητα 

χορήγησης άδειας για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή 

εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων ή την εκτέλεση 

εργασιών στις εν λόγω περιοχές από τον περιφρειάρχη στον 

συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης για λόγους ταχύτητας 

και αποτελεσματικότητας.  

 97 Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία, καθώς  σύμφωνα με 

το άρθρο 60 του ν. 4961/2022 (Α΄ 146) καταργείται από 1.1.2023 

η υποχρέωση τήρησης και ενημέρωσης των Μητρώων Αρρένων 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Παράλληλα με το άρθρο 62 του 

ίδιου νόμου ορίζεται ότι οι μεταβολές στα στοιχεία αρρένων 

από 1.1.2023 γίνονται στα δημοτολόγια με απόφαση του 

οικείου δημάρχου.  Ωστόσο, δεν εναρμονίζονται με την 

παραπάνω ημερομηνία οι αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις 

των παρ. 2 και 3 του άρθρου 114, ούτε οι αντίστοιχες 

καταργούμενες διατάξεις των παρ. 1,3,4,6,7,8,9 και 10 του 

άρθρου 115 του ίδιου νόμου, αφού αυτές τυγχάνουν 

εφαρμογής από τη δημοσίευση του νόμου, σύμφωνα με το 

άρθρο 116 αυτού. 

 98 Τίθεται μεταβατική διάταξη.  

 99 Τίθεται τελική διάταξη. 

 100 Τίθενται οι καταργούμενες διατάξεις του τετάρτου μέρους που 

αφορούν στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φυσικής 

του Στερεού Φλοιού της Γης και ρυθμίσεις  σχετικές με τα δελτία 

ταυτοτήτων. 

 101 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τίθεται η έναρξη ισχύος του 

παρόντος.  

 
 
 



 
 

 

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     X X     

Μείωση δαπανών  X  X      

Εξοικονόμηση 
χρόνου           

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητ
α 

 X X  X     

Άλλο           

ΕΜΜΕΣ
Α 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

 X   X X   

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών           

Αυξημένη 
αξιοπιστία / 

διαφάνεια θεσμών 
          

Βελτιωμένη 
διαχείριση 
κινδύνων 

Χ   X   X    

Άλλο           

 
 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 



 
 

 

Μέρος Α΄: Το όφελος που αναμένεται από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Μέρους Α’ του 
παρόντος είναι αδιαμφισβήτητο υπό την έννοια της συνολικής αναδιοργάνωσης της δημοτικής 
αστυνομίας ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη και αποτελεσματική η παροχή των υπηρεσιών της. 
Τελικός ωφελούμενος από τις εν λόγω διατάξεις αναμένεται να είναι ο πολίτης και ως εκ τούτου, 
η εφαρμογή του προωθούμενου πλαισίου αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου 
συμφέροντος. 
 
Μέρος Β΄: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προσβλέπουν μέσω ευέλικτων μορφών οργάνωσης και 
ταχύτερης λήψης αποφάσεων το όφελος του πολίτη ως καταναλωτή στις λαϊκές αγορές, 
παράλληλα με το όφελος των παραγωγών πωλητών και επαγγελματιών πωλητών σε αυτές.  
 
Μέρος Γ΄: Το όφελος των ρυθμίσεων του παρόντος μέρους έγκειται στην απλούστευση 
διαδικασιών που αφορούν στους Ο.Τ.Α. και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και άρα στην 
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 
 
Μέρος Δ’: Το όφελος των ρυθμίσεων του παρόντος μέρους έγκειται στην επίλυση ζητημάτων που 
σχετίζονται με το προσωπικό του δημόσιου τομέα, καθώς και με τη λειτουργία των Ο.Τ.Α.. 

 
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
Σ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία Χ          

Υποδομή / 
εξοπλισμός Χ          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα Χ          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 
εμπλεκομένω

ν 

          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

Χ          

Διαχείριση 
αλλαγών 
κατά την 
εκτέλεση 

Χ          



 
 

 

Κόστος 
συμμετοχής 
στη νέα 
ρύθμιση 

         

Άλλο           

 
 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 
 
 

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: 

Δεν καταγράφονται κίνδυνοι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

 
 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 

 

 

 
 

ΕNOTHTA E:  Έκθεση διαβούλευσης  

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 



 
 

 

  
 

     ❒ 

 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

Μέρος Α’ : Για τον σχεδιασμό της τελικής μορφής των 
υποβληθέντων διατάξεων προηγήθηκε ενδελεχής 
διαβούλευση της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Εσωτερικών με στελέχη της Γενικής 
Γραμματείας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Οργανώσεων και της Διεύθυνσης 
Προσωπικού Ο.Τ.Α.. 
Περαιτέρω, συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών 
«Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου για τη Δημοτική Αστυνομία», απαρτιζόμενη 
από εκπροσώπους της ΚΕΔΕ, των εργαζομένων (ΠΟΕ – 
ΟΤΑ), του Πανελλήνιου Σωματείου Δημοτικών 
Αστυνομικών και στελεχών του Υπουργείου. 
Μέρος Β’: Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιφέρεια Αττικής, 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

  
 

     ❒ 

 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

Μέρος Β’: Ομοσπονδίες Πωλητών και Παραγωγών 
Λαϊκών Αγορών  

  
 

     ❒ 
 
 
Διεθνής διαβούλευση 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ENOTHTA ΣT:  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 



 
 

 

 

- Παρ. 1 άρθρου 5 και άρθρο 106 (οικονομική – επαγγελματική ελευθερία) 

- Παρ. 1 άρθρου 5 και άρθρο 103 (αρχή της αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκηση) 

- Παρ. 1 άρθρου 21 (προστασία της οικογένειας) 

- Παρ. 3 άρθρου 21 (προστασία δημόσιας υγείας) 

- Παρ. 4 άρθρου 54 (ψήφος των εκτός επικρατείας πολιτών) 

- Άρθρο 102 (Ο.Τ.Α.) 

 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

  
      

     ❒ 

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

  
      

     ❒ 

Κανονισμός 

 

  
      

     ❒ 

Οδηγία 

 

       
 

     ❒ 

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

       

     ❒ 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

  

     ❒ Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

 



 
 

 

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 

 

 

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 
 
 

 Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου νομικού 
προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

 Οι διατάξεις του Μέρους Β΄ προβλέπουν τη σύσταση δύο νέων νομικών προσώπων 

 



 
 

 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

 Εξαιτίας του μεγάλου πλήθους των λαϊκών αγορών εντός των ορίων πολλών 
διαφορετικών δήμων της ίδιας περιφερειακής ενότητας. 
 
 

 

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 

οργάνου;            ΝΑΙ     ❒            ΟΧΙ     ❒ 

 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 

  

 Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

 «Φορέας Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής» και «Φορέας 
Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης» με τη μορφή 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
 
 

 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

  

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 

 - Απόσπαση προσωπικού  
- Κινητικότητα προσωπικού  
-            Προσλήψεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
 



 
 

 

 
 
 

 

 
 


