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Άρθρο μόνο

Διοριστέσι της υτι’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης ΑΣΕΠ — Συμμόρψωση σε δικαστική απόψαση

1. Με αιτόψαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέμονται, στις δύο χιλιάδες εννιακόσιες

εννέα (2.909) Θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,

Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας, σι οποίες

προκηρύχθηκαν σύμψωνα με την υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου

Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (τ. ΑΣΕΠ 15), όσοι περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους

οριστικούς Πίνακες Διοριστέων που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 801/22.9.2022 απόψαση του

Β’ Τμήματος (Γ’ 2449), τις υπ’ αρ. 546/7.7.2022 και 599/21.7.2022 αποψάοεις του ιου

Τμήματος Διακοπών (Γ’ 1796) και την υπ’ αρ. 646/29.07.2022 απόψαοη του 2’ Τμήματος

Διακοπών (Γ’ 1866) του ΑΣΕΠ.

2. Υποψήψιοι, οι οποίοι είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία

πλήρωσης των θέσεων της Παρ. Ι και περιλαμβάνονταν στους Πίνακες κατάταξης της

προκήρυξης της παρ. Ι αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προολαμβάνονται σε

προσωποπαγείς Θέσεις τακτικού προσωπικού των οικείων δήμων και του ίδιου κλάδου και

ειδικότητας με την αντίστοιχη/τις αντίστοιχες θέση/θέσεις, για την οποία/τις οποίες

υπέβαλαν αίτηση, με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης της ίδιας εκπαιδευτικής

κατηγορίας και ανεξαρτήτως κλάδου, εΦόσον υπάρχει, κατόπιν αιτήσεώς τους στο ΑΣΕΠ, η

οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη

δημοσίευση του παρόντος, εψόσον:

α) άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση ακυρώσεως κατάτης υπ’ αρ. 4Κ/2σ2σπροκήρυξηςτου ΑΣΕΠ

ή υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς το

ΑΣΕΠ ύστερα από τη δημοσίευση της υπ’ αρ. 1548/2022 απόψασης του Συμβουλίου της

Επικρατείας και

β) η συνολική τελική τους βαθμολογία υπερβαίνει τη βαθμολογία του τελευταίου

διοριστέου στην αντίστοιχη Θέση προτίμησής τους, μη υπολογιζόμενου του κριτηρίου της

ειδικής εμπειρίας της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), με την επιψύλαξη του

κριτηρίου της εντοπιότητας.

Οι προσλήψεις του πρώτου εδαψίου γίνονται με απόψαση του οικείου δημάρχου, περίληψη

της οποίας δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του αρμοδίου

οργάνου της αποκεντρωμένης διοίκησης.
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Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛ0ΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου <Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και Διαχείριση

κινδύνων στον δημόσιο τομέα»

Ειτιστιεύδον Υπουργείο: Εσωτερικών
Στοιχεία επικοινωνίας:
1. Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός — Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
2131364920, πι.ο1ρ@νρσ.
2. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Γενική Γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα, 2131313482, -486, -489, @γρα3.ον.Γ

Επι.λέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον Τομέα ή τους τομείς νομοΟέτησης
στους οποιους αφορουν οι όασικες διαταξεις της αξιολογουμενης ρυϋμισης

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΠΙΣΜΟΣ1

ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

Ι Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΗΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗ—ΔΗΜΟΣΙΑΤΑΞΗ—ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

771 ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙ0ΤΤΑ6

ΝΟΤΗΤΑ Α:Αιτιόλόγική κεση

Ι Τομέας νομοθέτησης επί. Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υπουργείου Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεται το ζήτημα που ανέκυψε ως προς τις

διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας

για την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προκηρύχθηκαν με

την υπ’ αρ. 4Κ/2020 Προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

(ΑΣΕΠ) (τ. ΑΣΕΠ 15), δυνάμει της υττ’ αρ. 1548/2022 απόψασης του Γ’ Τμήματος του

___________

Συμβουλίου της Επικρατείας.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Με την υπ’ αρ. 1548/2022 απόψαση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ ακυρώθηκε η υπ’ αρ.

4Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, κατά το μέρος αυτής που προέβλεψε ότι η ειδική

εμπειρία του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 λαμβάνεται υπόψη ως προς το σύνολο

των προκηρυσσομένων θέσεων, δηλαδή και ως προς τις Θέσεις για τις οποίες η

εμπειρία δεν αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο.

Δεδομένου ότι η διοίκηση σύμψωνα με τη συνταγματική επιταγή της Παρ. 5 του

άρθρου 95 υπέχει υποχρέωση συμμόρψωσης προς τις δικαστικές αποψάσεις, είναι

___________

υποχρεωτική η προώθηση της εν λόγω διάταξης.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Αψορά στους ΟΤΑ. α’ βαθμού και τους συμμετέχοντες στην υιτ’ αρ. 4Κ/2020

προκήρυξη του ΑΣΕΠ, και ειδικότερα α) όσους περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους

οριστικούς Πίνακες διοριστέων που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 801/22.9.2022

απόψαση του Β’ Τμήματος (Γ’ 2449), τις υπ’ αρ. 546/7.72022 και 599/21.7.2022

αποψάσεις του Ιου Τμήματος Διακοπών (Γ’ 1796) και την υπ’ αρ. 646/29.07.2022

απόψαση του 2ου Τμήματος Διακοπών (Γ 1866) του ΑΣΕΠ και β) όσους άσκησαν

εμπρόΘεσμα αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ ή
υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς

το ΑΣΕΠ ύστερα από την δημοσίευση της υπ’ αρ. 1548/2022 απόψασης του

Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4.
ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;



5. Γιατί δεν είναι δυνατά να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

ϊ) με αλλαγή Απαιτείται ψήψιση τυτιικού νόμου, καθώς το ισχύον
προεδρικού νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη για
διατάγματος, την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
υπουργικής απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με αντικείμενο
απόφασης ή άλλης που εμπίπτει στα ρυθμιζόμενα με την προτεινόμενη
κανονιστικής διάταξη.
πράξης;

11) με αλλαγή
διοικητικής Οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν δύνανται να
πρακτικής πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής,
συμπεριλαμβανομ περιλαμβανομένης νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
ένης της υψιστάμενης νομοθεσίας.
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

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

Συναφείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

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

11) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

ς



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

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

Γ
[ Τ

8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Η ενίσχυση της ασψάλειας δικαίου, η
διασψάλιση ομαλούς και απρόσκοπτης

1) βραχυπρόθεσμοι: λειτουργίας των ΟΤΑ και η συμμόρψωση σε
δικαστικές αποψάσεις

Η βιώσιμη ανάπτυξη, η βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ., ο

ί) μακροπρόθεσμοι: σεβασμός της αρχής της χρηστής και
αποτελεσματικής διοίκησης και η διασψάλιση
της ευημερίας των πολιτών.

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

ρ

ΔΗΜοΣ; ΔΙΟΙΚΗΣΗ -- Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

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
ΙΝΤΕΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση
(ππι)
Αναλογία Η/Υ ανά Θέση εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών
και φορέων! σύνολο δημοσίων υπηρεσιών
και ψορέων

Αριθμός Κέντρων πληροψόρησης πολιτών,
σε κεντρικό, περιψερειακό, νομαρχιακό και
τοπικό επίπεδο καθώς και σε Επίπεδο
νομικών προσώπων, Οργανισμών κλπ

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
καιτης ΕΛΣΤΑΤ



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
Πρόσ4ατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Διαιτραχθέντα αδικήματα, δράστες
αδικημάτων και αναλογία ανά 100000
κατοίκου ς
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά
κατηγορίες και κατά γεωγραψική περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι
ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα, Φύλο
και τάξεις ηλικιών

Ετήσια στατιστική απεικόνιση των
αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριψορών
που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές —

διαρρήξεις)
Αδικήματα που αΦορούν στην παράνομη
είσοδο και παραμονή στη χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανάτύπο
εγκλήματος

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που
εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια αοψάλεια

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)

. . Πρόσψατα Επιδιωκόμενος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)
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,
Εψετεία, Άρειος 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 συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων
επίλυσης διαψορών, πχ. Διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν

προστασίας αλλά δεν διαθέτουν πόρους

(νομική προστασία)

Κόστος πρσσψυγής στη δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής
δικογράψων

Ποσοστό διεκτιεραιουμένων 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 σωψρονιοτικού συστήματος
ανά κρατούμενο

Αναλογία προσωπικού ψύλαξης (ψυλάκων)
ανά κρατούμενο

Ψηψιακή διακυβέρνηση

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

1) Εάν είναι άμεση,
εξ ηγή στε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

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

ΝΑΙ Π Οχι Π

Εξηγήστε:

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού
συστήματος με άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π



Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑ 1 Οχι Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρι3ρο Στόχος

Ι Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεταιτο ζήτημα που ανέκυψε ως

προς τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού σε

ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας για την υλοποίηση του προγράμματος

«Βοήθεια στο Σπίτι)>, που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αρ. 4Κ/2020

προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

(τ. ΑΣΕΠ 15), δυνάμει της υπ’ αριθ. 1548/2022 απόψασης του
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, στοπλαίσιο

της υποχρέωσης που υπέχει η διοίκηση προς συμμόρψωση στις

δικαστικές αποψάσεις και δεδομένου ότι με την ανωτέρω απόψαση

του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η εν λόγω προκήρυξη

μόνον κατά το μέρος που προέβλεψε ότι η ειδική εμπειρία του

άρθρου 91 του ν. 4583/2018 λαμβάνεται υπόψη ως προς το σύνολο

των προκηρυσσομένων θέσεων, δηλαδή και ως προς τις Θέσεις για

τις οποίες η εμπειρία δεν αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο,

αποκαθίσταται τόσο η νομική όσο και η πραγματική κατάσταση,

ορίζοντας ρητά ότι όσοι περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες

διοριστέων του ΑΣΕΠ που κυρώθηκαν με τις οικείες αποψάσεις των

αρμοδίων Τμημάτων του ΑΣΕΠ, όπως αναψέρονται στην παρ. 1,

κατανέμονται με απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών σε 2.909

Θέσεις τακτικού προσωπικού όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών

των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Περαιτέρω, με την παρ. 2 δίδεται το

δικαίωμα τόσο σε εκείνους που άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση

ακύρωσης κατά της προκήρυξης όσο και σε εκείνους που άσκησαν



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Επιτυγχάνεται η διασφάλιση της ομαλούς και ατιρόσκοπτης λειτουργίας των ΟΤΑ., η προστασία της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των δισικουμένων, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ., ο
σεβασμός της αρχής της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή
αίτηση προς το ΑΣΕΠ μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω δικαστικής

απόψασης να αιτηθούν προς το ΑΣΕΠ τον διορισμό τους εντός

εύλογου χρόνου και δη εντός τριάντα (30) ημερών από τη

δημοσίευση της παρούσας ρύθμισης.

18.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΑΜΕΣΑ

Μείωση δαπανών Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητο / Χ

αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών
Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΙ-Ι,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΛ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενη μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο Χ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση

—

ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗ ΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛ/ιΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ συνεπειών
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ κινδύνων της

στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων



Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

_______________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

________________________________

Από την προτεινόμενη διάταξη δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους ΟΤΑ., τα νομικά
πρόσωπα αυτών, την αγορά, την κοινωνία καιτο περιβάλλον.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

ειτισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

Δεν υψίστανται.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:ΐκθεση νομιμότητας

22. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 95 παρ. 5, 103 παρ. 1, 2, 7 και 8.

23. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός



Οδηγία

Απόψαση

24. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

25
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

. αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
ΣτΕ 1548/2022 Γ’ Τμήμα — Αντισυνταγματικότητα της

Ανώτατο ή άλλο εθνικό λήψης υπόψη και μοριοδότησης της «ειδικής
Π δικαστήριο εμπειρίας>) όσων υποψηψίων έχουν απασχοληθεί στο

(αναψέρατε) πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για το σύνολο των
προκηρυσσομένων θέσεων

Ανεξάρτητη Αρχή
Π (αναψέρατε)

26. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π



Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης Υφιστάμενες διατάξεις

30.

Διατάξεις αξιολοούμενη ς ρύι9μιση ς
Καταρ’ούμενες διατάξεις

που προόλέπουν κατάργηση

Δεν υψίστανται καταργούμενες

διατάξεις

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη
Συναρμοδια Υπουργεία —

αξιολογού μενης Αντικείμενο συναρμοδιότητας
, Συναρμόδιες υπηρεσιες / ψορείς

ρυθμισης

Οικονομικών, Εργασίας και Προκήρυξη για το Πρόγραμμα

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, «Βοήθεια στο σπίτι»

Δικαιοσύνη ς

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα

Εξουσιοδοτική , , επισπεύδον (ενδεικτική ή
Ειδος πραξης , , Αντικειμενο

διαταξη Υπουργειο η αποκλειστική

υπηρεσία προιεσμία)



Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(ΗΙΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κ1)\,Γ\ΝΓΊΝΟ(ΙΜΤ7ΓΙ)\Κ1

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Σ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΟΧΤΑΧΓΙΧΟ ΙΙ\Ρ½
Ι

νΡ0ΪΌι½ ‘·οιυι ΜΑ\Ιί)1ΙΓ)ΙνυκΙΙ)Ι,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΙ{ΕΟΟΙΟ Κ’Τ ΚΙΙ ΤίΤΕ ΓΧ)ίΟΕ ΕΚΥ[ΑΚΑΚΙΕ ΤΥΙΙΑΝΙ) ΡΕΤΑ )
ΓΑ

ΙίΙ)Ι 2Ιί22Ι25

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ



Αριθ. 5 / 2 / 2023
ΓΕ Ν Κ0 /\0ΓΙΣΙ·ΗΡ :γ κΡΑΤςΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο Τομέα»

Α. Με την υπόψη τροπολογία. προβλέπονται:
- τι κατανομή στις δύο χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (2.909) Θέσεις τακτικού

προσωπικού όλων των κατηγοριών σε δήμους της χώρας (προκήρυη 4Κ 2020 του
ΑΣΕΠ), όσων περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους οριστικούς πίνακες διοριστέων
που κυρώθηκαν από το ΑΣΕΠ.

- η σύσταση προσωποπαγών Θέσεων τακτικού προσωπικού στους οικείους
δήμους. με δέσμευση κενών θέσεων, εφόσον αυτές υφίστανται, για την πρόσληψη
υποψηφίων που περιλαμβάνονταν στους πίνακες κατάταξης της προαναφερόμενης
προκήρυης αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων.

- οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την πρόσληψη των προαναφερόμενων
υποψηφίων κατά βάση συμμόρφωση σε σχετική δικαστική απόφαση).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται ενδεχόμενη πρόσθετη δαπάνη του
προϋπολογισμού των οικείων δήμων. για την πρόσληψη των υποψηφίων που
περιλαμβάνονταν στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 4Κ!2020 του ΑΣΕΠ, αλλά
όχι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις,
στην περίπτωση μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων προς δέσμευση.

Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από Πραγματικά περιστατικά (αριθμός
συνιστώμενων θέσεων) και από το περιεχόμενο των οικείων αποφάσεων πρόσληψης
(κατηγορία θέσεων, ύψος αμοιβών κ.λπ.).

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΚΜΑΟΟ
16.01.2023 Ι:Ι3

Ιουλία Γ. Αρμάγου

16.1.2023 ΥΠΕΣ 4Κ



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου
<Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο Τομέα»

Από Τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας. προκαλείται ενδεχόμενη
πρόσθετη δαπάνη του προϋπολογισμού των οικείων δήμων. για την πρόσληψη
των υποψηφίων που περιλαμβάνονταν στους πίνακες κατάταξης της
προκήρυξης 4Κ]2020 του ΑΣΕΠ. αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες
διοριστέων. σε συνιστώμενες προσωποπαγεί Θέσεις. στην περίπτωση μη
ύπαρξης κενών οργανικών Θέσεων Προς δέσμευση.

Η ανωτέρω δαπάνη. το ύψος της οποίας εξαρτάται από Πραγματικά
Περιστατικά (αριθμός συνιστώμενων θέσεων) και από το περιεχόμενο των
οικετων αποφάσεων πρόσληψης (κατηγορία θέσεων. ύψος αμοιβών κ.λπ.). Θα
αντιμετωπίεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των δήμων.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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