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«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηψιακές υπηρεσίες και ενίσχυση

της ψηφιακής διακυβέρνησης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων — Δ.Ι.Ε.Κ. — Σ.Δ.Ε. — Τροποποίηση της

υποπερ. ββ και Κατάργηση της υποπερ. γγ της περ. γ’ της παρ. Ι του άρθρου 18 του ν.
3870/2010

1. Στην υποπερ. ββ) της περ. γ’ της Παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138)
τροποποιεί.ται το δεύτερο εδάψιο ως προς την Κατανομή της δαπάνης και τη μεταψορά των
σχετικών πιστώσεων, τα τρί.α τελευταία εδάψια αντικαθίστανται με πέντε νέα εδάψια και η
υποπερ. ββ) διαμορψώνεται ως εξής:

«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον
καθαρισμό α) των σχολικών μονάδων και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το
τακτικό προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους
οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου (Α’ 280) που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το
προσωπικό της περ. α) και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων γιατο Προσωπικό της
περ. β). Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος για το προσωπικό της περ. α) από
ειδική πίστωση που εγγράψεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και
κατανέμεται κατ αναλογία στους οικείους δήμους με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Εσωτερικών και για το προσωπικό της περ. β) από τις πιστώσεις της Γενικής
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες μεταψέρονται μέσω του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.
Οι ως άνω συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και δεν
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α’ ό), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε
συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ. Ι του άρθρου
5 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) περιορίζεται στους δύο (2) μήνες.
Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου ότου π.δ. 164/2004.
Η παρ. Ι του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (Α’ 50) εψαρμόζεται και για τις συμβάσεις
της παρούσας. Με απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία
πρόσληψης, οιόροιτης σύμβασης εργασίας καιοιπροϋποθέσειςχορήγησήςτους, καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εψαρμογή της παρούσας.
Το Προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. καιτα Σ.Δ.Ε. προσλαμβάνεται με βάση τους τελικούς
Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων - προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες
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ανακοινώσεις των οικείων δήμων, σύμψωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της

ανωτέρω απόΦασης του Υπουργού Εσωτερικών.>).
2. Η υποπερ. γγ της περ. γ’ της παρ. Ι του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 καταργείται.

Άρθρο 2
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποψάσεων της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Εγκριτικές αποΦάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης

Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), που χορηγήθηκαν σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και σε νομικά

πρόσωπα αυτών, καιτων οποίων η ισχύς λήγει ή έληξε εντός του μηνός Ιουλίου του

έτους 2021, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 10.9.2021, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται

στο άρθρο 20 του ν. 4305/2014 (Α’ 237).

Άρθρο 3
Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021, ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και τη

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης αυτών, εψαρμόζεται αναλόγως και για το προσωπικό

που προσλαμβάνεται ή έχει προσληψθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου οτις δομές των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, στο Πλαίσιο της

Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς

και του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Άρθρο 4

Μεταψορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022

1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022

διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι περιψέρειες για τη μεταψορά μαθητών

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η οικονομική

επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποψασίζει την ανάθεση της

εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς

αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπσγραψή των οικείων

συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2022.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) δεν κατέστη εψικτό από τις οικείες περιψέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,

β) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς,

η οικονομική επιτροπή μπορεί, με απόψασή της, να παρατείνει έως τις 30.6.2022, την

εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2021. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες δεν

αναστέλλονται και σι παραταθείσες συμβάσεις λύονται αζημίως νια τις περιψέρειες με την

ανάδειξη των οριστικών αναδόχων.
Εψόσον δεν Είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των

συμβάσεων, η οικονομική Επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη

πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμψωνα με το άρθρο 32

του ν. 4412/2016 (Α’ 147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασψάλισης

συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της

διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Ε . Α. Α.ΔΗ . ΣΥ.)
Στις Περιπτώσεις που υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν

πρσσψορές Είτε οι υποβληθείσες προσψορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, ακολουθείται η
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διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί
έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και αν Είτε πάλι δεν
υποβληθούν προσψορές είτε οι υποβληθείσες προσ4ορές κριθούν μη κατάλληλες, τότε η
οικονομική Επιτροπή μπορεί, με απόψασή της, να τροποποιήσει και να παρατείνει έως τις
30.6.2022, την εκτέλεση σύμβασης που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2021.
Στις περιπτώσεις που προέκυψαν νέες ανάγκες μετά από την προκήρυξη των διαγωνισμών,

η οικονομική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της,
ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμψωνα με το άρθρο 32 του ν.
4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασψάλισης συνθηκών
γνησίου ανταγωνισμού, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
3. Οι δαπάνες μεταψοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αψορούν και
πραγματοποιούνται μέχρι και το σχολικό έτος 2021-2022, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη
σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταψοράς, εψόσον ο οικείος περιψερειάρχης βεβαιώνει με
σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταψοράς των μαθητών και εψόσον το ύψος της
σχετικής δαπάνης είναι σύμψωνο με την απόψαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής
επιτροπής.
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό Κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εψαρμογή της υπ’ αρ.
50025/2018 κοινής υπουργικής απόψασης (Β’ 4217).
5. Τα κατακυρωτικά έγγραψα των ιτροσωρ ινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών
μεταψοράς μαθητών των παρ. Ι και 2, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 4412/2016, γίνονται
αποδεκτά, εψόσον κατατεθούν σε ψυσική μορψή ενώπιον της οικονομικής επιτροπής, μετά
από απόψασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για το Προσωπικό των πολυμετοχικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών

0.Τ.Α.

Οι περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), ως προς το προσωπικό

των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν εψαρμόζονται για τις

συναψθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4735/2020 (Α’ 197) συμβάσεις προσωπικού των

αναπτυξιακών εταιρειών της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

Άρθρο ό
Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.0.Χ. προσωπικού 0.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊσύ ςονιο-ι9

Συμβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ
και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοΙού

ΟΙΟ-19 και οι οποίες συνήψθησαν σύ μψωνα μετην παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020
(Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021, με απόψαση
της οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήψΘηκαν οι απασχολούμενοι στις
Θέσεις αυτές και δεν προσμετράται οτο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α 134).



Άρθρο 7
Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Αναστέλλεται η παρακράτηση πέντε (5) ενδεκατη μορίων για τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο,

Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2021 έναντι τοκοχρεσλυτικών δόσεων

δανείων που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων σε ΟΤΑ. α’ βαθμού. Η εξόψληση των πέντε (5) ενδεκατημορίων, των οποίων η

παρακράτηση αναστέλλεται, σύμψωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάψιο,

πραγματοποιείται άτοκα σε είκοσι δύο (22) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από

τον Ιανουάριο του έτους 2022.

Άρθρο 8
Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών — Παράταση προθεσμιών — Τροποποίηση

του άρθρου 13 του ν. 4623/2019

Οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) παρατείνονται

από τη λήξη τους έως την 31η.12.2021 και το άρθρο διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Η Προθεσμία της παρ. Ι του άρθρου ότου π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως προς το πιστοποιητικό

πυρασψάλειας της περ. α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη της έως την

31η.12.2021 για τις εξής περιπτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεψικών και βρεψονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης

έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν

οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραψο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα

οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, Προκειμένου να ενταχθούν στην

κατηγορία «Ε’ - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια>) του άρθρου 4 του Κεψαλαίου Α’ και του

άρθρου 5 του Κεψαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά

εξαρτημένη, σύμψωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεψαλαίου Α’ και στον πίνακα 1

του π.δ. 41/2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεψικών και βρεψονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης

για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία

διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραψο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω

ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να

ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεψαλαίου

Α’ καιτου άρθρου 5 του Κεψαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή καιπροσθήκη δόμησης λειτουργικά

εξαρτημένη, σύμψωνα μετα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεψαλαίου Α’

και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.

2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου ό του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της

περ. β’ και ως προς την απόψαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ. γ’,

παρατείνεται, από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.

3. Σε περίπτωση μη προοκόμισηςτου Πιστοποιητικού πυρασψάλειας, της οικοδομικής άδειας

ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόψασης

παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. Ι και 2, η

άδεια που εκδόθηκε, σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου ό του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου ό του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρψωση

των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων ΒΙ, Β2, Β3, Β5, ΓΙ και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.

99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021. Σε περίπτωση μη



συμμόρψωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική

προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.».

Άρθρο 9
Ρύθμιση Θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

1. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α 104), ως προς

τη διάθεση ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των

δήμων για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των δήμων, παρατείνεται από τη λήξη

της και για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2021, έως την 30ή.92021.

2. Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο Ι του ν. 4684/2020 (Α’

86), όπως προστέθηκε με το άρθρο εικοστό Τρίτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου (Α’ 90) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), ως

προς τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την

κάλυψη άλλων αναγκών των δήμων, παρατείνεται από τη λήξη της για όσο χρονικό διάστημα

συνεχίζεται η λήψη και εψαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της

ιτανδημίας του ίΟνΙΟ-19 και πάντως όχι πέραν της 3Οής.9.2021.

3. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των

υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους

2021, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εψαρμογή έκτακτων μέτρων για την

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδη μίας του κορωνοϊού ςονιο-ι9 Και πάντως όχι πέραν

της 3Οής.9.2021, οι δήμοι, με απόψαση της οικονομικής επιτροπής, δύνανται να

αναμορψώνουν το προϋπολογισμό τους, με μεταψορά πάσης ψύσεως ανειδίκευτων

πιστώσεων, ώστε να διασψαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η

απόψαση της Οικονομικής επιτροπής αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρψωση

του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο,

στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
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ί Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηψιακής

ΙΙ Διακυβέρνησης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηψιακές

Ι υπηρεσίες και Ενίσχυση της ψηψιακής διακυβέρνησης»

Επισπεύδον Υπουργείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας:
Παρασκευή Χαραλαμιτογιάννη, Γεν. Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα - Βασιλική
Σ7τηλιο7τούλου, νομικός συνεργάτης της ΓΓΑΔΔΤ — τηλ. επικοινωνίας: 21313134821-4861-489
Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός - Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 213 136 4920,
ιυ.1ίσΙρί$@γρ5.

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης
στους οποιους αφορουν οι βασικες διαταξεις της αξιολογουμενης ρυθμισης

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤΗΣΗΣ Ι
(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑΔΙΟΙΚΗΣΗ—ΔΗΜΟΣΙΑΤΑΞΗ—ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

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

2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
‘ Τομέας νομοθέτη ση ς 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.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπου ργείου Αγροτική ς Ανάπτυξη ς & Τροφίμων και Υπου ργείου Τουρισμού.



Α. Αιτ ισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογσύμενης ρύθμισης

1. [Ισιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζονταιτα ακόλουθα ζητήματα:

Άρθρο 1: το ζήτημα του τρόπου κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του

προσωπικού καθαριότητας σε σχολικές μονάδες, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

(Σ.Δ.Ε.) και οτα δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ.).

Άρθρο 2: το ζήτημα της εντός του μηνός ουλίου 2021 λήξης ισχύος των εγκριτικών

αποψάσεωντης Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’

280)

Άρθρο 3: το ζήτημα της διάρκειας των συμβάσεων ΔΟΧ του προσωπικού που

απασχολείται στη Δράση « Εναρμόνιση Ουεσενειακής και Επα’ελματικής Ζωής».

Άρθρο 4: το ζήτημα της αναγκαίας, λόγω της υγειονομικής Κρίσης που προκάλεσε η

πανδημία του κορωνοϊσύ ΟνΟ19, παράτασης των συμβάσεων μεταψοράς

μαθητών.

Άρθρο 5: το ζήτημα της διαχείρισης του προσωπικού των πολυμετοχικών

αναπτυξιακών Α.Ε των ΟΤΑ..

Άρθρο 6: το ζήτημα της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών των ΟΤΑ. α’ και β’

βαθμού λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού ςΟνι019.

Άρθρο 7: το ζήτημα της αναγκαίας, λόγω συνθηκών πανδημίας, αναστολής της

παρακράτησης δόσεων δανείων των ΟΤ.Α α’ βαθιού από το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 8: παρατείνεται έως την 31η.12.2021 η προθεσμία που έχει παρασχεθεί

στους λειτουργούντες παιδικούς, βρεψικούς και βρεψονηπιακούς σταθμούς των

δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, για τους οποίους Θέση άδειας ίδρυσης

και λειτουργίας επείχε η συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου

ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, για τη διάθεση πιστοποιητικού

τιυρασψάλειας οε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, οικοδομικής άδειας

ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωοης νομιμοποίησης του κτιρίου, αιτόψαοης

παραχώρηοης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητηρίου και για

τη συμμόρψωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, [1 και Ζ

του άρθρου 4 του πδ. 99/2017 (Α’ 141),

Άρθρο 9: παρατείνεται έως την 30η.9.2021, καθώς συνεχίζεται η λήψη και

εψαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

του κορωνοιού ιΟνιο19, η δυνατότητα διάθεσης από τους δήμους ποσοστού έως

πενήντα τοις εκατό (50%) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών

δαπανών για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που δεν μπορούν να

καλύπτονται από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους και για τον εκτελούμενο

προϋπολογισμό του έτους 2021.



Παράλληλα, παρατείνεται, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και

εψαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

του κορωνοϊσύ ΟΙΟ-19, και πάντως όχι πέραν της 3Οης.9.2021, α) η δυνατότητα

χρήσης από τους δήμους εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα νια την

κάλυψη άλλων αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρψωση του προϋπολογισμού

τους και ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, σε

περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που

συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού ΟΙ0-19 και β) η δυνατότητα,

κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2021, στους δήμους που έχουν

υστέρηση των ιδίων εσόδων τους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, να καλύπτουν τις

δαπάνες των υπηρεσιών αυτών με μεταψορά πάσης ψύσεως ανειδίκευτων

πιστώσεων, ώστε να διασψαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους, με απόψαση της

Οικονομικής επιτροπής.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Επί του άρθρου 1:

Η υψιστάμενη ρύθμιση προκάλεσε τεχνικής ψύσεως ζητήματα ως προς τον τρόπο

κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού, των οποίων η άρση

καθίσταται επιβεβλημένη ώστε να καταβάλλεται χωρίς κωλυσιεργία η μισθοδοσία

του.

Επί του άρθρου 2:

Η μη παράταση της διάρκειας ισχύος των εγκριτικών αποψάσεων της Επιτροπής της

υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που λήγουν ή έληξαν εντός του

Ιουλίου 2021, Θα οδηγήσει σε αδυναμία στελέχωσης των ΟΤΑ και των νομικών τους

προσώπων με έκτακτο Προσωπικό κρίσιμων ειδικοτήτων, όπως οι χειριστές

μηχανημάτων έργων.

Επί του άρθρου 3:

Η μη ρύθμιση του ζητήματος της διάρκειας των συμβάσεων ΔΟΧ της Δράσης

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» θα προκαλέσει κίνδυνο

καθυστερήσεων ως προς την εψαρμογή του προγράμματος αυτού, στην περίπτωση

που Θα έπρεπε οι ΟΤΑ να προκηρύσσουν ανά κύκλο προκηρύξεις πρόσκλησης νέου

προσωπικού.

Επίτου άρθρου 4:

Με δεδομένο ότι και κατά το τρέχον σχολικό έτος 202 1-2022, η υγειονομική κρίση

ανέτρεψε συσιωδώς όλες τις παραμέτρους σχεδιασμού και υλοποίησης των

συμβάσεων μεταψσράς μαθητών, κρίνεται ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα

παράτασης των υψιστάμενων συμβάσεων και για το προσεχές σχολικό έτος 202 1-

2022 ώστε να διασψαλιστεί η απρόσκοπτη μεταψορά των μαθητών.

Επί του άρθρου 5:

Η μη ρύθμιση του ως άνω ζητήματος συνεπάγεται τη στέρηση από τις εν λόγω

αναπτυξιακές εταιρείες της αποτελεσματικής διαχείρισης του υψιστάμενου

0’)



προσωπικού τους, δ υσχεραίνοντας σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητά

τους στην επίτευξη του σκοπού δημοσίου συμψέροντος που τους έχει ανατεθεί.

Επί του άρθρου 6:

Η μη ρύθμιση της διάρκειας των συμβάσεων ΙΔΟΧ στους ΟΤΑ Θα οδηγήσει σε

αδυναμία αντιμετώπισης των κατεπειγουσών αναγκών των ΟΤΑ λόγω της διάδοσης

του κορωνοϊού ίΟ\/Ο19.

Επίτου άρθρου 7:

Η αναστολή αυτή κρίνεται επιβεβλημένη με σκοπό την ταμειακή διευκόλυνση των

ΟΤ,Α α’ βαθμού λόγω των διαμορψούμενων συνθηκών από τα μέτρα

αντιμετώπισης της πανδη μίας του κορωνοϊού ςΟνΙο-19.

Επί του άρθρου 8:

Την 31η.82021 λήγει η προθεσμία που έχει παρασχεθεί στους λειτουργούντες

παιδικούς, βρεψικούς και βρεψονηπιακούς σταθμούς των δήμων και των νομικών

προσώπων αυτών, για τους οποίους Θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επείχε η

συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ο οργανισμός

εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, για τη διάθεση πιστοποιητικού πυρασψάλειας σε

σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, οικοδομικής άδειας ή άλλου

πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου, απόψασης ιταραχώρησης

των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητηρίου και για τη συμμόρψωση

των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων 81, 82, Β3, 85, ΓΙ και Ζ του άρθρου 4 του

π.δ. 99/2017.

Δεδομένου ότι εξακολουθούν να υψίστανται οι συνέπειες της πανδημίας του

κορωνοΙού ΟΙΟ-19 που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των απαραίτητων

ενεργειών για την πλήρη εψαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των παιδικών,

β ρεψικών και βρεψονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών προσώπων

αυτών, και λαμβανομένου υπόψη ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω

δικαιολογητικών και μη συμμόρψωοης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, εντός

της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας. η άδειά τους που εκδόθηκε, κατά τα

ανωτέρω αναψερόμενα και σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου ό του π.δ. 99/2017

ανακαλείται, παρίσταται επείγουσα ανάγκη παράτασης των σχετικών προθεσμιών.

Επί του άρθρου 9:

Δεδομένου ότι εξακολουθούν να υψίστανται οι συνέπειες της πανδημίας του

κορωνοϊού Ον1ΟΙ9, και προκειμένου να διασψαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των

δήμων, παρίσταται ανάγκη παράτασης ισχύος και κατά την εκτέλεση του

προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2021 και νια το χρονικό διάστημα έως την

30η.9.2021 των δυνατοτήτων που έχουν χορηγηθεί στους δήμους και αψορσύν στη

διάθεση ποσοστού έως πενήντα τοις εκατό (50%) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς

Πόρους επενδυτικών δαπανών τους για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών

που δεν μπορούν να καλύπτονται από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους, χρήσης

εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών

τους, με κατάλληλη αναμόρψωοη του προϋπολογισμού τους και ύστερα από

δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης

αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση του

κορωνοϊσύ ίΟ\/0-19, και στην κάλυψη δαπανών των ανταττσδοτικών υπηρεσιών
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των δήμων που έχουν υστέρηση των ιδίων εσόδων τους στις υπηρεσίες αυτές, με

μεταψορά πάσης ψύσεως ανειδίκευτων πιοτώσεων.

3. Ποιους φορείς ή τιληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Οι εν λόγω ρυθμίσεις αψορούν:

Άρθρο 1: το προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων, των Σ.Δ.Ε. και των

Δ.Ι.ΕΚ. ενώ, κατ’ επέκταση, ωψελείταιτο σύνολο των προσώπων που κάνουν χρήση

των σχολικών μονάδων, των Σ.Δ.Ε. και των Δ.Ι.Ε.Κ..

Άρθρο 2: τους ΟΤΑ και τα νομικά τους Πρόσωπα των οποίων οι εγκριτικές

αποψάοεις της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

λήγουν ή έληξαν εντός του ουλίου 2021.

Άρθρο 3: τους Φορείς, τους απασχολούμενους και τους ωψελούμενους της Δράσης

« Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Άρθρο 4: τους Ο.Τ.Α β’ βαθμού, συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς για την ανάθεση

συμβάσεων μεταψοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

δημοσίων σχολείων.

Άρθρο 5: το προσωπ ιιιό πολυμετοχικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιριών ΟΤΑ.

Άρθρο 6: τους ΟΤΑ. και το προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς και τα νομικά

τους πρόσωπα με συμβάσεις ΔΟΧ προς κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει λόγω

της διάδοσης του κορωνοϊσύ ίΟνΙΟ-19.

Άρθρο 7: τους σΙΑ α βαθμού και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 8: τους ΟΤ.Α α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τους υπηρετούντες

στους λειτουργούντες παιδικούς, βρειβικούς και βρεψονηπιακούς σταθμούς αυτών.

Εμμέσως αψορά στους δημότες, τα τέκνα των οποίων ψιλοξενούνται και τυγχάνουν

ψροντίδας στους ανωτέρω σταθμούς.

Άρθρο 9: τους Ο.Τ.Α α’ βαθμού καιτις οικονομικές επιτροπές αυτών που Θα κάνουν

χρήση των παρεχόμενων δυνατοτήτων. Εμμέσως αψορά στους δημότες που Θα

επωψελούνται από την εύρυθμη λειτουργία των δήμων.

Ι-Ι αναγκαιστητα της αξιολογσυμενης ρυ0 μιση ς

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

ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

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

- ν. 3870/2010 (Α’ 138), άρθρο 18.

- ν. 4674/2020 (Α’ 53), άρθρο 2 παρ. 5.

ν. 4745/2020 (Α’ 214), άρΘρο 74.
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Επί του άρθρου 8: άρθρο £ του π.δ. 99/2017 (Α’ 141), άρθρο 117 του ν.

4559/2018 (Α’ 102), άρθρο 62 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), άρθρο 102 του ν.

4604/2019 (4’ 50), άρθρο 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), παρ. 2 άρθρου 46 ν.

4647/2019 (Α’ 204), παρ. Ι άρθρου 375 ν. 470θ/2θ20 (Α’ 127)

Επί του άρθρου 9 : άρθρο τριακοστό τρίτο της από 13.042020 Π.Ν.Π. (Α’ 84) που

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2θ20 (Ν 104), παρ, 5 και 8 του άρθρου

τεσσαρακοοτού τρίτου της από 30.3202θ ΠΝ.Π. (Α’ 75) που κυρώθηκε με το

άρθρο Ι του ν. 4684/2020 (Ν 86), άρθρο εικοοτό τρίτο της από 1.5.2020 Π.Ν,Π,

(Ν 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Ν 104). άρθρο 106 του ν.

4714/2020 (Α’ 148), άρθρο 51 του ν. 4795/202 1 (Α’ 62).

να ανπμετωιτιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
αττόιρασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης;

) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμη νεο τι κή ς
προσέγγισης της
υφ ιστάμενης
νομοθεσίας;

ίί με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

5.
Ι’ιατί δεν είναι δυνατό
νι> μο Θ εσ ία ς

Απαιτείται νομοθετική ρύθμιοη των υπό κρίση

ζητημάτων καθόοον δεν υψίοταται σχετική

εξουσιοδοτική διάταξη προς έκδοση π.δ. ή υπουργικής

απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης που Θα

μπορούσαν να ρυθμίσουν τα εν λόγω ζητήματα.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν δύνανται να λάβουν

ερμηνευτική προσέγγιση. Απαιτείται η έκδοση τυπικού

νόμου.

Ομοίως, δεν δύνανται να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω

ζητήματα με διάθεση περισσοτέρων ανθρώπινων ή
υλικών πόρων καθώς χρήζουν αποκλειστικά

νομοθετικής αντιμετώπισης.



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ΠΟΙΟΙ ΟΠ6 τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

η Ί3

__ __

Χ Χ Χ 1Γ1._ά

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Με τις πρσωθσύμενες ρυθμίσεις οκοττείται:

Άρθρο 1: η άμεση διευθέτηση του τεχνικού

ζητήματος που αψορά στον τρόπο κάλυψης
) βραχυπρόθεσμοι: της δαπάνης μιοθοδσσίας του προσωπικού

καθαριότητας των σχολικών μονάδων, των

ΣΔΕ. και των Δ.Ι.Ε.Κ., καθώς και η διασψάλιση

της συνέχισης παροχής των υπηρεσιών από το

ήδη έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Άρθρο 2: η άμεση επίλυση του ζητήματος της

λήξης ισχύος των εγκριτικών αποψάσεων της

Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης

Υπουργικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3: η άμεση επίλυση του ζητήματος της

διάρκειας των συμβάσεων ΙΔΟΧ του

προσωπικού που απασχολείται στη Δράση
Ί) μακροτιρόθεσμοι: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και

Επαγγελματικής Ζωής».

Άρθρο 4: η άμεση επίλυση του ζητήματος της

απρόσκοπτης μεταψοράς μαθητών και το

προσεχές σχολικό έτος.

Άρθρο 5 η άμεση επίλυση του ζητήματος

αποτελεσματικής και ορθολογικής διαχείρισης



του υψιστάμενο υ προσωπικού των

αναπτυξιακών εταιρειών των ΟΤΑ.

Άρθρο 6: η άμεση αντιμετώπιση

κατεπειγουσών αναγκών των ΟΤΑ και των

νομικών τους προσώπων λόγω της διάδοσης

της πανδη μίας του κορωνοϊσύ ΟνΙΟ-Ι9.

Άρθρο 7: η άμεση αντιμετώπιση ταμειακών

αναγκών των ΟΤΑ. α’ βαθμού.

Άρθρο 8 : Αντιμετώπιση δυσμενών συνεπειών

πανόημίας του κορωνοϊσύ ίΟ\!1Ο-19.

Διασψάλιση ομαλής λειτουργίας των

παιδικών, βρεψικών και βρεψονηπιακών

σταθμών των ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών

προσώπων αυτών και διασψάλιση ευζωίας και

ευημερίας των πολιτών. Καλύτερη διαχείριση

ζητη μάτων λειτουργίας των παιδικών,

βρεψικών και βρεψονηπιακών σταθμών των

ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών προσώπων

αυτών.

Άρθρο 9 : Αντιμετώπιση δυσμενών συνεπειών

πανδημίας του κορωνοϊού ονο - 19.

Καλύτερη διαχείριση οικονομικών ζητημάτων

των ΟΤΑ α’ βαθμού. Διαοψάλιση

βιωσιμότητας ΟΤΑ α’ βαθμού και διασψάλιση

ευζωίας και ευημερίας των πολιτών,

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομσθέτησης

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο Ι

Προσωπικό

καθαριότητας

σχολικών

μονάδων —

Δ.Ι.ΕΚ. — ΣΔ.Ε. —

Τροποποίηση της

υποπερ. ββ και

Στόχος

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της υποπερ. ββ της περ. γ’ της

παρ. Ι του άρθρου Ιθ του ν. 3870/201θ στοχεύουν στη

ρύθμιση ιδίως τεχνικών ζητημάτων που αψορούν στο

προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων, ΔΕΚ και ΣΔΕ.

Ειδικότερα, αποσαψηνίζεται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης

μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού, καθίσταται δε πάγια η

μεταβατική διάταξη περίτρόπου πρόσληψης του προσωπικού

καθαριότητας των ΔΙΕΚ και ΣΔΕ και διασψαλίζεται η συνέχιση

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(1ίι//ώιω.οό .θ/.ύ μ Ιιηιι) και της ΕΛΣΤΑΤ

2Ιρ θρο
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κατάργηση της

υποττερ. γγ της

περ. γ’ της παρ. Ι

του άρθρου 18

του ν. 3870/2010

Άρθρο 2

Παράταση ισχύος

εγ κρ ιτικών

αποψάσεων της

Επιτροπής της

Π.Υ.Σ. 33/2006

Άρθρο 3

Συμβάσεις

Ι.Δ.Ο.Χ. στη

Δράση

«Εναρμόνιση

Οικογενειακής

και

Επαγγελματικής

Ζωή ς»

παροχής των υπηρεσιών από έμπειρο και εξειδικευμένο

ιτροσωπικό, με την εξαίρεσή του από τους περιορισμούς του

άρθρου ό του πδ. 164/2004. Περαιτέρω, δεδομένης της

προωθούμενης ρύθμισης περί τρόπου κάλυψης της δαπάνης

του εν λόγω προσωπικού και ένταξης αυτής στην υποπερ. ββ’

κατά τα ανωτέρω, η υποπερ, γγ’ δέον όπως καταργηθεί.

Με το άρθρο 52 του ν. 4554/2018 ιτροβλέπεται αποκλειστική

προθεσμία ενός έτους για την υλοποίηση των εγκριτικών

αποψάσεων της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού

Συμβουλίου, όπως ισχύει, κατά την οποία οι ψορείς οψείλουν

να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες πρόσληψης του

εγκριθέντος σε αυτούς προσωπικού. Ωστόσο, λόγω των

έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν το προηγούμενο

διάστημα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊσύ και οε

συνδυασμό με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που

διέπει τις προολήψεις στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ, δεν είναι

δυνατή η τήρηση της ως άνω προθεσμίας. Με την

προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών

αποψάσεων της Επιτροπής που χορηγήθηκαν εντός του

Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 10.9.2021, ώστε οι ΟΤΑ και τα

νομικά πρόσωπα αυτών να μπορέσουν να στελεχωθούν με

έκτακτο προσωπικό κρίσιμων ειδικοτήτων, όπως σι χειριστές

μηχανημάτων έργων.

Η δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής

Ζωής» υλοποιείται στη διάρκεια της Προγραμματικής

Περιόδου με ετήσιους κύκλους εψορμογής ενδεκάμηνης (11)

διάρκειας, καλύπτοντας την περίοδο του σχολικού έτους των

βρεψονηπιακών σταθμών [από την Γ Σεπτεμβρίου εκάοτου

έτους έως την 3Γ Ιουλίου επόμενου έτους]. Η αξία

συμμετοχής των ωψελούμενων [νουεΙ·ι@ι] ενσωματώνει το

σύνολο των δαπανών λειτουργίας των δομών κατά την παροχή

των υπηρεσιών τους [όπως λειτουργικά έξοδα, τροψεία και

αμοιβές εργαζομένων]. Ειδικότερα δε ως προς το προσωπικό

των δομών των ΟΤΑ α’ βαθμού που συμμετέχουν στο

Πρόγραμμα (δημοτικοί βρεψικοί σταθμοί και δημοτικά

ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ ΜΕΛ), τούτο προσλαμβάνεται από τους υπόψη

ψορείς στο πλαίσιο εψαρμογής του άρθρου 38 παρ. 2 του ν.

4765/2021 (Α 6), με συμβάοεις ορισμένου χρόνου

δωδεκάμηνης διάρκειας, σι δε ψορείς αυτοί προβαίνουν κατ’

έτος σε διαδικασία ανανεώσεων των συμβάσεων εργασίας του

προσωπικού τους, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στον

εκάστοτε επόμενο κύκλο εψαρμογήςτου προγράμματος καινα

παρέχουν ως εκ τούτου τις υπηρεσίες τους στις ωψελούμενες

μητέρες.
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Κατά Το στάδιο ελέγχου εκ μέρους του ΑΣΕΠ αιτημάτων ΟΤΑ α’

βαθμού που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την ανανέωση

των συμβάσεων προσωπικού τους που απασχολούνται για την

υπόψη δράση, προέκυψε Θέμα ως προς τη διάρκεια των

συμβάσεων, αλλά και ως προς τη νομιμότητα της ανανέωσης

αυτών. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι (α) ως προς τη διάρκεια των

συμβάσεων εργασίας, τούτη δεν μπορεί να είναι δωδεκάμηνη

εν όψει της διάρκειας του κύκλου εψαρμογής της Δράσης που

ταυτίζεται με το οχολικό έτος [δηλαδή 11 μήνες] και (β) ότι, ως

εκ τούτου, δεν νοείται δυνατότητα ανανέωσης των

συμβάσεων Εργασίας, αψού κάθε κύκλος είναι διαψορετικός

του προηγούμενου. Υπό την ερμηνεία όμως αυτή,

προκαλούνται πρακτικά προβλήματα κατά την εψαρμογή της

Δράσης καθόσον στην περίπτωση κατάρτισης συμβάσεων

δωδεκάμηνης διάρκειας το προβλεπόμενο προσωπικό Θα

αιτείτο άδεια κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών Και η

απουσία του Θα έθετε Θέμα ορθής λειτουργίας των δομών σε

σχέση με τα προβλεπόμενα στην άδεια ίδρυσης και

λειτουργίας τους, αλλά και Θα προκαλούνταν κίνδυνος

καθυστερήσεων στη συμμετοχή τους, αλλά και στην εψαρμογή

του προγράμματος αυτού, στην περίπτωση που Θα έπρεπε οι

ΟΤΑ να προκηρύσσουν ανά κύκλο προκηρύξεις πρόσκλησης

νέου προσωπικού.

Κατόπιν τούτων, κρίνεται αναγκαίο το προσωπικό που

προσλαμβάνεται ή που έχει πρσσληψθεί με συμβάσεις ΙΔΟΧ

στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης να επιτρέπεται να

απασχολείται μέχρι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα

ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη των δράσεων,

αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισης των ως

άνω συμβάσεων ως αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4 Με δεδομένο ότι και κατά το τρέχον σχολικό έτος 2Ο212Ο22,

Μεταψορά η υγειονομική κρίση ανέτρεψε ουσιωδώς όλες τις

μαθητών ·ιά παραμέτρους σχεδιασμού και υλοποίησης των συμβάσεων

σχολικό έτος μεταψοράς μαθητών, κρίνεται ότι πρέπει να δοθεί επιπλέον

2021-2022 παράταση των υψιστάμενων συμβάσεων και για το προσεχές

σχολικό έτος 2021-2022 (έως 30,6.2022) προκειμένου να

διασψαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των μαθητών.

Άρθρο 5 Με την εν λόγω ρύθμιση και προς ορθολογικότερη και

αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού που



Ρυθμίσεις νια το

προσωπικό των

πολυμετοχικών

αναπτυξιακών

ανωνύμων

εταιρειών Ο.Τ.Α.

Άρθρο ό

Συμβάσεις

ΙΔ.Ο.Χ. για την

αντιμετώπιση

αναγκών των

ΟΤ.Α. λόνω του

κορωνοϊσύ

ον119

Άρθρο 7

Αναστολή

παρακράτησης

δόσεων δανείων

ΟΤ.Α α’ βαθμού

Άρθρο 8

Αδειοδοτήσεις

δημοτικών

παιδικών

σταθμών

Παράταση

προθεσμιών —

Τροποποίηση του

άρθρου 13 του ν.

4623/2019

Άρθρο 9

απασχολείτο στις αναπτυξιακές εταιρείες των ΟΤΑ με

συμβάσεις συναψθείσες έως τις 1210.2020 ορίζεται ρητά ότι

δεν εψαρμόζσνται σι περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του

ν. 4674/2020. Σκοπός της διάταξης είναι να αντιμετωπισθούν

οι αυξημένες απαιτήσεις Που υπαγορεύει ο ρόλος των

αναπτυξιακών εταιρειών των ΟΤΑ ως ψορέων διαχείρισης και
αξιοποίησης πολλαπλών προγραμμάτων χρηματοδότησης και

επενδυτικών λειτουργιών.

Με την εν λόγω ρύθμιση επιδιώκεται η αντιμετώπιση

κατεπειγουσών αναγκών των ΟΤΑ από προσωπικό που έχει

αποκτήσει εμπειρία στη λήψη προληπτικών ή κατασταλτυιών

μέτρων λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν προκύψει

από την διάδοση του κορωνοϊού. Ρητώς ορίζεται ότι

αποκλείεται η μετατροπή των εν λόγω συμβάσεων σε

ασρίοτου χρόνου.

Με την εν λόγω ρύθμιση αναστέλλεται η παρακράτηση

δόσεων δανείων που χορηγήθηκαν από το Ταμείο

Γίαρακαταθηκών και Δανείων στους Ο.Τ,Α α’ βαθμού με
απώτερο σκοπό την ταμειακή τους διευκόλυνση, δεδομένων

των έκτακτων συνθηκών που γεννήθηκαν από τα μέτρα

αντιμετώπισης της πανδη μίας. Η καταβολή θα

πραγματοπσιηθεί άτοκα σε είκοσι δύο (22) ισόποσες μηνιαίες

δόσεις αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2022.

Για τη διασψάλιση της ομαλής λειτουργίας των παιδικών,

βρεψικών και βρεψονηπιακών σταθμών των δήμων και των

νομικών προσώπων αυτών, λαμβανομένων υπόψη των

δυσμενών συνεπειών της πανδη μίας του κορωνοϊού 6ΟΙ0

19, με την αξισλογούμενη ρύθμιση, παρατείνεται έως την

31η.12.2021 η προθεσμία που έχει παρασχεθεί στους

λειτσυργούντες παιδικούς. βρεψικούς και βρεψονηπιακούς

σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, για
τους οποίους Θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επείχε η
συστατική πράξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή
ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, για τη
διάθεση πιστοποιητικού πυρασψάλειας σε σχέση με

συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, οικοδομικής άδειας ή
άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του
κτιρίου, απόψασης παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση

παραχώρηοης ή παραχωρητηρίου καιγιατη συμμόρψωοη των

σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων 81, 82, 83, Β5, ΓΙ και Ζ

του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141),

Για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της πανδη μίας

του κορωνοϊσύ όΟνΙθ—19 και τη διασψάλιση της καλύτερης



Ρύθμιση Θεμάτων διαχείρισης οικονομικών ζητημάτων των ΟΤΑ α’ βαθμού μετην

προϋτωλοισμού αξιολογσύμενη ρύθμιση τταρατείνεται έως την 3092021, η

των Ο.Τ.Α. α’ δυνατότητα διάθεσης από τους δήμους ποσοστού έως

βαθμού πενήντα τοις εκατό (50%) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς

Πόρους επενδυτικών δαπανών για την αντιμετώπιση

λειτσυργικών δαπανών που δεν μπορούν να καλύπτονται από

τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους και για τον εκτελούμενο

προϋπολογισμό του έτους 2021, η δυνατότητα χρήσης από

τους δήμους εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, με κατάλληλη

αναμόρψωση του προϋπολογισμού τους και ύστερα από

δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, σε

περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων

αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊσύ

Ο0-19 και η κάλυψη δαπανών των ανταποδοτικών

υπηρεσιών των δήμων που έχουν υστέρηση των ιδίων εσόδων

τους στις υπηρεσίες αυτές, με μεταψορά πάσης ψύσεως

ανειδίκευτων πιστώσεων.

Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

1 5. Συνοπτική ανάλυση των άρθρων τη ς αςιι)λΟγσύμενης ρύθμισης

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου

Εσωτερικών.

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

Ιθ. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΜΕΣΑ Αύξηση εσόδωνΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ



Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση χρόνου

Μεγαλύτερη
οποδοτικότητα / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων Χ Χ

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια θεομών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / Ποιοτική αποτίμη ση:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου Ι το όψελος είναι αδιαμψισβήτητο υπό την έννοια ότι εττιλύεται το

τεχνικό ζήτημα του τρόπου κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών

μονάδων, των Σ.Δ.Ε. και των Δ.ΙΕ.Κ. και διασψαλίζεται η συνέχιση παροχής των υπηρεσιών από έμπειρο και

εξειδικευμένο προσωπικό. Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 2 εξασψαλίζεται η στελέχωση των ΟΤΑ

και των νομικών τους προσώπων με το αναγκαίο προσωπικό, ενώ με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 3

διασψαλίζεται η αποτελεσματική εψαρμογή της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής

Ζωής». Περαιτέρω, με το προτεινόμενο άρθρο 4 διασψαλίζεται η μεταψορά των μαθητών για το οχολικό έτος

2021-2022 και με το άρθρο 5 αποσκοπείται η ανεμπόδιστη λειτουργία των πολυμετοχικών αναπτυξιακών

ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ. Με το προτεινόμενο άρθρο ό επιδιώκεται η αντιμετώπιση κατεπειγουσών

αναγκών των ΟΤΑ. α’ και β’ βαθμού λόγω της εξακολούθησης της διάδοσης του κορωνοϊού. Με το

προτεινόμενο άρθρο 7 αναστέλλονται οι δανειακές υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α α’ βαθμού προς το Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων, με σκοπό οι ΟΤΑ. α’ βαθμού να διευκολυνθούν ταμειακά, προκειμένου να

ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνΙ0Ι9. Με το προτεινόμενο άρθρο 8

διαοψαλίζεται η καλύτερη διαχείριση ζητημάτων που άπτονται της ομαλής λειτουργίας των παιδικών, βρεψικών

και βρεψονηπιακών σταθμών των ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών προς όψελος των δημοτών.

Τέλος, με το προτεινόμενο άρθρο 9 διευκολύνονται οι ΟΤΑ α’ βαθμού στην αντιμετώπιση των δυσμενών

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοΙού ίΟνΙΒ — 19 και διασψαλίζεται η καλύτερη διαχείριση οικονομικών

ζητημάτων αυτών.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης



ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟ Ί Ν Ω Ν Ί Κ ΕΣ Ν ΗΣ 1011 ΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
τιροετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ ΡΞ Η

Πρσσλήψεις /
Ε ΦΑ Ρ Μ Ο ΓΗΣ

κινητικοτητα
ΤΗΣ

Ρ ΥΘ Μ ΊΣΗ Σ
Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
Αλλο

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & την εκτέλεση
ΑΓΙΟΔΟΣΗ

Κόστος
ΤΗΣ

συ μμετσχη ς
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

στη νεα
ρύΟ μιση

_______________ ________________ _______________ _______________ _________________

‘Αλλο

Σχολιασμός / ΠοιοΤική αποτίμηση:

Άρθρα 1 -7 : ‘Οπως ιτροκύπτει υπό την’Εκθεση τιυ ΓενικΟύ ΛΟιστηρίΟυ του Κράτους.

Άρθρα 8 - 9 Από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν πρΟκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋτιΟλΟισμού ΟΤΑ

α’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αναγνώριση /
ενταπισμός
κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΝ Διαπίστωση

συνεπειών
κινδύνων στους

στόχους



Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιοτάθμισης
κινδύνων

Αλλα

Πιλοτική
εψαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείριοης

κινδύνων

Αλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

λιτό τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους ΟΤΑ. α’
β αθμού, τα νομικά πρόπωΤ[ε αυτών, την αγορά, την Κοινωνία και Τί) περιβάλλον.

Γνώ μες ή πορίσματα αρ μόδ ιων υπη ρεσιών και ανεξάρ τητιον αρχών

(ηλεκτρονική επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της

γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Δεν υφίστανται.

Στ. Έκθεση νομιμότητας

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο Ο2 Σ.



2, Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

—ι (συμπεριλιιμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
-ι

Οδηγία

Απόφαση

26, Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμωωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταρ’γούμενων διατάξεων

29, Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο)’ούμενι/ς ρύθμισης Υφισ τάμτνες διατάξεις

Άρθρο 1
Ν. 3870/2010Γίροσωπικο καθαριοτητας

σχολικών μονάδων - Δ.Ι.Ε.Κ.

Σ.Δ.Ε. — Τροποποίηση της υποπερ. Ά. 18 παρ. Ι περ. γ’:

Ι ββ και κατάργηση της νποτιερ. γγ
της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου

18 του ν. 3870/20 10
αα. Για τα διδακτικά έτη 2θ18-2θ19 και 2019-2020,

σι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του
1. Στην υιτοτιερ. ββ) της περ. γ της
παρ. Ι του άρθρου 18 του ν. άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α’ 1θ1)

387θ/2θ10 (Α’ 138) τροποποιείται το



δεύτερο εδάψιο ως προς την
κατανομή της δαπάνης και τη
μεταψορά των σχετικών πιστώσεων,
τα τρία τελευταία εδάψια
αντικαθίστανται με πέντε νέα
εδάψια και η υποπερ. ββ)
διαμορψώνεται ως εξής:

«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού
έτους 2Ο202021, αν οι ανάγκες των
δήμων για τον καθαρισμό α) των
σχολικών μονάδων και β) των
Δημόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε,Κ.)
και των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΑΕ.) δεν καλύπτονται
από το τακτικό προσωπικό τους,
μπορούν να καλύπτονται με
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με
το διδακτικό έτος, οι οποίες
καταρτίζονται από τους οικείους
δήμους, ύστερα από έγκριση της
Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α
280) που εκδίδεται κατόπιν
αιτήματος του Υπουργού
Εσωτερικών για το προσωπικό της
περ. α) και του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων για το
προσωπικό της περ. β). Η δαπάνη
καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος
για το προσωπικό της περ. α) από
ειδική πίστωση που εγγράψεται στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών και κατανέμεται κατ
αναλογία στους οικείους δήμους με
απόψαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Εσωτερικών και για το
προσωπικό της περ. β) από τις
πιστώσεις της Γενική ς Γραμματείας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και
Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, οι οποίες
μεταψέρονται μέσω του
προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εσωτερικών στους δικαιούχους
Δήμου ς.

Οι ως άνω συμβάσεις δεν
συ μπεριλαμβάνονται στον μέγιστο
επιτρεπόμενο αριθμό των
συμβάσεων εργασίας ορισμένου

καταρτίζονται ενιαία, με διάρκεια δύο (2)

διδακτικών ετών.

ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-

202 1, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό

α) των σχολικών μονάδων και β) των Δημόσιων

νοτιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι Ε.Κ.)

και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν

καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό τους,

μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το

διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους

οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της

Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού

Συμβουλίου (Α 280) που εκδίδεται κατόπιν

αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το

προσωπικό της περ. α) και του Υπουργού Παιδείας

και Θρησκευμάτων γιατο προσωπικό της περ. β). Η

δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος για το

προσωπικό της περ. α) από τον προυπολογιομό του

Υπουργείου Εσωτερικών και για το προσωπικό της

Περ. β) από τις πιοτώοεις της Γενικής Γραμματείας

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά

Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων.

Οι ως άνω συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται

στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των

συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του

άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α 50) και δεν

υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α 28),

αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε συμβάσεις

αορίοτου χρόνου. Η παρ. Ι του άρθρου δεύτερου

του ν. 4528/2018 (Α’ 50) εψαρμόζεται και για τις

συμβάσεις της παρούσας. Με αιτόψαση του

Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία

πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης Εργασίας και οι

προϋποθέσεις χσρήγησής τους, καθώς και κάθε

άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εψαρμογή της

παρούσας.

Ειδικά κατά την Πρώτη εψαρμογή του παρόντος, το

προσωπικό καθαριότητας στα ΔΕΚ. καιτα Σ.Δ.Ε.

προσλαμβάνεται με βάση τους τελικούς πίνακες

κατάταξης εττιτυχόντων - προσληπτέων, οι οποίοι

Θα προκύψουν από τις αντίστοιχες προκηρύξεις



χρόνου του άρθρου 89 του ν.

4604/2019 (Α 50) και δεν υττάγονται

στις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α’

6), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους

σε συμβάσεις αορίοτου χρόνου. Το

χρονικό διάστημα που προβλέπεται

στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.
164/2004 (Α 134) περιορίζεται

στους δύο (2) μήνες.

Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν

υπόκεινται στους περιορισμούς του

άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του

ν. 4528/2018 (Α 50) εψαρμόζεται και

για τις συμβάσεις της παρούσας. Με

απόψαση του Υπουργού Εσωτερικών

ρυθμίζονται διαδικασία

πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης

εργασίας και οι προϋποθέσεις

χορήγησής τους, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο ζήτημα για την

εψαρμογή της παρούσας.

Το προσωπικό καθαριότητας οτα

Δ.ΙΕ.Κ. καιταΣ.Δ.Ε. προσλαμβάνεται

με βάση τους τελικούς πίνακες

ιιατάταξης επιτυχόντων -

προσληπτέων, οι οποίοι θα
προκύψουν από τις αντίστοιχες

ανακοινώσεις των οικείων δήμων,

σύμψωνα με τους όρους και τις

προϋποθέσεις της ανωτέρω

απόψαοης του Υπουργού
Εσωτερικών,».

2. Η υποπερ. γγ της περ. γ’ της παρ. Ι
του άρθρου 18 του ν. 3870/2010

καταργείται.

Άρθρο 8

Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών

σταθμών — Παράταση προθεσμιών

— Τροποποίηση του άρθρου 13 του

4623/2019

Οιπροθεσμίεςτωνπαρ. 1,2 και4του

άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)

παρατείνονται από τη λήξη τους έως

την 31η.12.2021 και το άρθρο

των οικείων δήμων, σύμψωνα με τους όρους και τις

προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 50175/7.8.2020 κοινής

απόψασης των Υπουργών Οικονομικών και

Εσωτερικών (8 3324).

γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις

του προσωπικού της υποπερίπτωσης ββ’, από το

διδακτικό έτος 2020-2021 και εψεξής, εγγράψεται

ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του

Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με

απόψαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους

οικείους δήμους.»

Το άρθρο 13 του ν. 4623/2019 (Α·134) έχει ιυς εξής:

«Αρθρο 13

Παράταση προθεσμιών

1. Η Προθεσμία της παραγράψου Ι του άρθρου ό

του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως προς το πιστοποιητικό

διαμορψώνεται ως εξής: πυραοψάλειας της περίπτωσης α’ της ανωτέρω



«1. Η προθεσμία της παρ. 1 του

άρθρου ό του π.δ. 99/2017 (Α’ 141)

ως προς το πιστοποιητικό

πυρασψάλειας της περ. α’ της

ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται,

από τη λήξη της έως Την 31η.12.2021

νια τις εξής περιπτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεψικών

και βρεονηπιακών σταθμών με

ημερομηνία αίτησης έκδοσης

οικοδομικής άδειας μετά τις

17.21989, καθώς και για τα κτίρια,

τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε

νο μιμοιτοιητικό έγγραψο ανέγερσης

μετά την ανωτέρω ημερομηνία και

για τα οποία απαιτείται αλλαγή της

χρήσης τους μερικά ή ολικά,

Προκειμένου να ενταχθούν στην

κατηγορία «Ε’ Υγεία και Κοινωνική

Πρόνοια» του άρθρου 4 του

Κεψαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του

Κεψαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’

80) ή και προσθήκη δόμησης

λειτουργικά εξαρτη μένη, σύ μψωνα

με την Παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του

Κεψαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του

π.δ. 41/2018,

β) νια τα κτίρια παιδικών, βρεψικών

και βρεψονηπιακών σταθμών με

ημερομηνία αίτησης για έκδοση

οικοδομικής άδειας πριν τις

17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια,

τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε

νομιμοποιητικό έγγραψο ανέγερσης

πριν από την ανωτέρω ημερομηνία

και για τα οποία απαιτείται αλλαγή

της χρήσης τους συνολικά,

προκειμένου να ενταχθούν στην

κατηγορία «Ε’ - Υγεία και Κοινωνική

Πρόνοια» του άρθρου 4 του

Κεψαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του

Κεψαλαίου 8’ του π.δ. 41/2018 ή και

προσθήκη δόμησης λειτουργικά

εξαρτημένη, σύμψωνα με τα

προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του

διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις

31.8.2021, για τις εξής περιπτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεψικών και

βρεψονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης

έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989,

καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν

οποιοδήποτε νο μιμοποιητικό έγγραψο ανέγερσης

μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία

απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά,

προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε

Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του

Κεψαλαίου Α και του άρθρου 5 του Κεψαλαίου Β

του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή και προσθήκη δόμησης

λειτουργικά εξαρτημένη, σύμψωνα με την

παράγραψο 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεψαλαίου Α’

και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεψικών και

βρεψονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης

για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2,1989,

καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν

οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραψο ανέγερσης

πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα

οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους

συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην

κατηγορία «Ε’-Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του

άρθρου 4 του Κεψαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του

Κεψαλαίου 8 του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη

δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμψωνα με τα

προβλεπόμενα στην παράγραψο 2.1.δ του άρθρου

2 του Κεψαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ.

41/2018.

2. Η προθεσμία της παραγράψου 1 του άρθρου ό

του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της

περίπτωσης β’ και ως προς την απόψαση

παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της

περίπτωσης γ’, παρατείνεται, από τη λήξη της έως

τις 31.8.2021.



άρθρου 2 του Κεψαλαίου Α και στον

πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.

2, Η προθεσμία της παρ. Ι του

άρθρου ό του π.δ. 99/2017, ως προς

τα δικαιολογητικά της περ. β’ και ως

προς την απόψαση παραχώρησης

των χώρων ή το παραχωρητήριο της

περ. γ’, παρατείνεται, από τη λήξη

της έως την 31η.12.2021.

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του

πιστοποιητικού πυρασψάλειας, της

οικοδομικής άδειας ή άλλου

πιστοποιητικού ή βεβαίωσης

νομιμοποίησης του κτιρίου ή της

απόψαοης παραχώρησης ή
παραχωρητηρίου μέσα στην

αποκλειστική προθεσμία των παρ. Ι

και 2, η άδεια που εκδόθηκε,

σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου

ό του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του

άρθρου ό του π.δ. 99/2017 ως προς

τη συμμόρψωση των σταθμών στις

διατάξεις των στοιχείων 81, 82, 83,

85, ΓΙ και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.

99/2017, παρατείνεται από τη λήξη

της έως την 31η.12.2021. Σε

περίπτωση μη συμμόρψωσης των

σταθμών στις ως άνω διατάξεις,

μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική

προθεσμία, η άδειά τους

ανακαλείται. ».

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του

πιστοποιητικού πυρασψάλειας, της οικοδομικής

άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης

νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόψασης

παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην

αποκλειστική προθεσμία των παραγράψων Ι και 2,

η άδεια που εκδόθηκε, σύμψωνα με την

παράγραψο Ι του άρθρου ό του π.δ. 99/2017,

ανακαλε ίται.

4. Η προθεσμία των παραγράψων 2 και 3 του

άρθρου ό του π.δ. 99/2017 ως προς τη

συμμόρψωση των σταθμών στις διατάξεις των

στοιχείων 81, 82, 83, 85, ΓΙ και Ζ του άρθρου 4 του

π.δ. 99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις

31.8.2021. Σε περίπτωση μη συμμόρψωσης των

σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην

ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους

ανακαλείται. »

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

που προβλέπουν Κατάργηση
Καταρ}’ούμενες διατάξεις

«γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις
2. Η υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της του προσωπικού της υποπερίπτωσης ββ’, από το
παρ. Ι του άρθρου 1$ του ν.

διδακτικό έτος 20202021 και εψεξής, εγγράψεται
3870/2010 (Α’ 138) καταργείται. ειδική πίοτωση στον προϋπολογισμό του

Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με

απόψαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους

οικείους δήμους.».



Η. ‘Εκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων

Σχετική
διάταξη Συναρμόδια Υπουργεία Αντικείμενο

αξιολογούμενης Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς συναρμοδιότητας
ρύθμισης

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα
Εξουσιοδοτική Είδος επισπεύδον , ίενδεικτική ή

Αντικειμενο
διαταη πραης ‘ι πουργειο η αποκλειστικη

________________ ___________

υπηρεσία

________________

Προθεσμία)
Υπουργική Εσωτερικών Η διαδικασία Δεν τίθεται

Με απόψαση του απόψαση πρόσληψης, σι προθεσμία.

Υπουργού όροι της

Εσωτερικών σύμβασης

ρυθμίζονται η εργασίας και οι

διαδικασία προϋποθέσεις

πρόσληψης, σι χορήγησής τους,

όροι της καθώς και κάθε

σύμβασης άλλο ειδικότερο

εργασίας και οι ζήτημα για την

προϋποθέσεις εψαρμογή της

χορήγησής τους, παρούσας.

καθώς και κάθε

άλλο ειδικότερο

ζήτημα για την

εψαρμογή της

παρούσας.



Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας

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

Δεν προβλέπεται.

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

ρύθμισης;

Δεν προβλέπεται.

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν προβλέπεται.

Έχει γίνει ιι σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του

νέου οργάνου; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Δεν προβλέπεται.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

Δεν προβλέπεται.

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν προβλέπεται.

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δεν προβλέπεται.



40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

Δεν προβλέπεται.



Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021
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Αριθμ. 233 / 16 /2021

ΓΕΝΙΚΟ Λ0ΠΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού ΛογιστιΙρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες
ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών και προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ρυθμίζονται Θέματα σχετικά με τις συμβάσεις του προσωπικού
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, των Δημόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
(Σ.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα:

α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του π.δ. 164/2004 σχετικά με την
απαγόρευση των διαδοχικών συμβάσεων και μειώνεται στους δύο (2) αντί των
Τριών (3) μηνών που ισχύει, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των
συμβάσεων αυτών (άρθρο παρ.1). Οι ως άνω διαδοχικές συμβάσεις, επίσης,
δεν υπόκεινται στους προβλεπόμενους περιορισμούς του άρθρου ό του ιδίου π.
δ/τος 164/2004 (συνολικός χρόνος διάρκειας της απασχόλησης έως 24 μήνες).

β. Καθορίζεται ο χρόνος εκκίνησης του χρονικού διαστήματος των είκοσι
τεσσάρων (24) μηνών κατ’ εφαρμογή του άρθρου δεύτερου παρ.Ι του
ν.4528/2018 για τον συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης.

2. Προβλέπεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (άρθρο 20
‘.4305/2014), η παράταση, έως 10.9.2021, των εγκριτικών αποφάσεων της
Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, που χορηγήθηκαν σε ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού
και σε νομικά Πρόσωπα αυτών, η ισχύς των οποίων λήγει ή έληξε εντός του
μηνός Ιουλίου του έτους 2021, με σκοπό την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. και με σύμβαση μίσθωσης έργου.

3. Επιτρέπεται, και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται ή έχει
προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις
δομές των ο.τ.α. και των νομικών προσώπων αυτών, στο πλαίσιο της Δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-
2020, καθώς και του ΕΣΠΑ 2021-2027, η διάρκεια των συμβάσεων να είναι
μέχρι δώδεκα (12) μήνες και να ανανεώνεται ή να τιαρατείνεται έως το τέλος



του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης,
αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων
αορίστου χρόνου.

4.α. Παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, η εκτέλεση των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, για τις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την
έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 διαγωνισμών, τους οποίους
προκήρυξαν οι Περιφέρειες.

β. Προβλέπεται ότι, η Οικονομική Επιτροπή των οικείων Περιφερειών
μπορεί να παρατείνει μέχρι τις 30.6.2022 την εκτέλεση των συμβάσεων που
ήταν σε ισχύ μέχρι τις 30.6.2021, στις ειδικότερα οριζόμενες περιπτώσεις
(αδυναμία προκήρυξης διαγωνισμών, ύπαρξη αδιάθετων δρομολογίων, μη
ανάδειξη μειοδοτών ή προσωρινών αναδόχων κ.λπ.).

γ. Καταβάλλονται νόμιμα, μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης
μεταφοράς, οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων και
πραγματοποιούνται μέχρι και το σχολικό έτος 2021 — 2022, με τους ειδικότερα
αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

δ. Ορίζεται ότι, το συμβατικό κόστος κάθε δρομολογίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από τη μνημονευόμενη
κ.υ.α.

5. Προβλέπεται ότι, οι ρυθμίσεις που αφορούν το τακτικό και έκτακτο
προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 2
του ν.4674/2020) δεν εφαρμόζονται για τις συναφθείσες, έως την έναρξη
ισχύος του ν.4735/2020 (12.10.2020), συμβάσεις προσωπικού των
μνημονευόμενων αναπτυξιακών εταιρειών του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(άρθρου 252 παρ. 3 περ. β, ν.3463/2006).

6. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, με απόφαση της οικείας
οικονομικής επιτροπής από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021, των
συμβάσεων προσωπικού ι.δ.ο.χ. που απασχολείται στους ο.τ.α. α’ και β’
β αθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή διάδοσης του
κορωνοϊού ιΞΟνιπ-ι9, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 74 του
ν.4745/2020. Η παράταση δεν μεταβάλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
με την οποία προσλήφθηκε το προαναφερόμενο προσωπικό και δεν
προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των 24 μηνών (άρθρα 5, 6 και 7
του π.δ. 164/2004).

7. Αναστέλλεται για τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο
και Νοέμβριο του 2021, η παρακράτηση πέντε (5) ενδεκατημορίων έναντι
τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων σε ο.τ.α. α’ βαθμού, και προβλέπεται ότι, η
εξόφληση αυτών θα πραγματοποιηθεί άτοκα σε είκοσι δύο (22) ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο 2022.



8. Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με τις αδειοδοτήσεις δημοτικών
παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών και συγκεκριμένα,
παρατείνεται από τη λήξη της έως 31.12.2021, η προθεσμία για την
προσκόμιση από τον σταθμό πιστοποιητικού πυρασφάλειας, οικοδομικής
άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου.

9.α. Παρατείνεται έως την 301.9.2021 (έληξε 30.6.2021), η ισχύς των
διατάξεων που επιτρέπουν στους δήμους να διαθέτουν μέρος των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) και να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά
τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη λειτουργικών και άλλων αναγκών τους,
καθόσον συνεχίζεται η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
ονιΓ-ι9, με κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους και με την
τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

β. Επιτρέπεται επίσης, και πάντως όχι πέραν της 3011.9.2021, η
αναμόρφωση των προϋπολογισμών των δήμων, με μεταφορά πάσης φύσεως
ανειδίκευτων πιστώσεων, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την εκτέλεση του
προϋπολογισμού του έτους 2021.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Ετιί των τιροϋΙιολογισμών των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού. κατά
περίπτωση (φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

1. Δαπάνη του προϋπολογισμού των περιφερειών από την παράταση,
μέχρι τις 30.6.2022: α) κατ’ εξαίρεση, της εκτέλεσης των συμβάσεων
μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
δημόσιων σχολείων για τις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του
σχολικού έτους 2020 — 2021 διαγωνισμών και β) της εκτέλεσης των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ μέχρι τις 30.6.2021.

Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, είναι δε κατ’
έτος επαναλαμβανόμενη και δεν έχει τύχει επαναδιατιραγμάτευσης ως προς το
ύψος της επί σειρά ετών, λόγω της μη έγκαιρης σύναψης νέων συμβάσεων.

2. Δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 30.09.2021, των
συμβάσεων ι.δ.ο.χ. του προσωπικού που απασχολείται για την αποτροπή
διάδοσης του κορωνοϊού ίΞΟ7ΙΟ-19.

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης δεν δύναται να προσδιοριστεί διότι
εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθ μάς συμβάσεων, χρονικά
διάστημα παράτασης κ.λπ.)



ΙΙ. Επί του προϋπολογισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων (Τ.Π.Δ. / φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων, λόγω αναστολής για τους
μνημονευόμενους μήνες, της τιαρακράτησης πέντε (5) ενδεκατημορίων έναντι
τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ο.τ.α. α’ βαθμού, η
εξόφληση των οποίων Θα πραγματοποιηθεί άτοκα σε είκοσι δύο (22) ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο 2022.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑΟΟΠ
26.07.2021 20:16

Ιουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου
«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτη ματολογίου, νέες ψηφιακές
υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης»

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται σε βάρος των
προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, (φορείς Γενικής Κυβέρνησης),
κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Δαπάνη του προϋπολογισμού των περιφερειών από την παράταση,
μέχρι Τις 30.6.2022: α) κατ’ εξαίρεση, της εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων
για τις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2020 —

202 1 διαγωνισμών και β) της εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών
που ήταν σε ισχύ μέχρι τις 30.6.2021.

Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, είναι δε κατ’
έτος επαναλαμβανόμενη.

2. Δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 30.09.2021, τιον
συμβάσειον ι.δ.ο.χ. του προσωπικού που απασχολείται για την αποτροπή

διάδοσης του κορωνοϊσύ Ον1Ο-19.
Το ύψος της εν λόγιο δαπάνης δεν δύναται να προσδιοριστεί διότι

εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός συμβάσεων, χρονικό διάστημα
παράτασης κ.λπ.)

Οι ανωτέριο δαπάνες θα αντιμετιοπίζονται από τις πιστώσεις τιον
προϋπολογισμών τιον οτα. α’ και β’ βαθμού κατά περίπτιοση.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Μ. ΒΟΡΙΔΠΣ


