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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Απρίλιου 2019

για την τροποποίηση της απόψασης - Πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον

αφορά την ανταλλαγή πληροψοριών σχετικά με υπηκόους Τρίτων χωρών και όσον

αψορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροψοριών Ποινικού Μητρώου (ΕΙΙ5), και για την

αντικατάσταση της απόψασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (1 151) και λοιπές

ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού με ιδιωτικό

συμψωνητικό — Τροποποίηση παρ. 13 άρθρου 1 ν. 2328/1995

Στο τρίτο εδάψιο της παρ. 13 του άρθρου Ι του ν. 2328/1995 (Α’159) προστίθενται οι λέξεις

«του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή» και η παρ. 13 του άρθρου Ι

διαμορψώνεται ως εξής:

«13. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού

ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειταιγια καθολική μεταβίβαση, κατά Τις κοινές

διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή η μεταβίβαση μετοχών εταιρείας που

κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του

Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της

κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα

(10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ., με κατάθεση αντιγράψου του σχετικού ιδιωτικού συμψωνητικού

βέβαιης χρονολογίας ή της σχετικής σύμβασης που περιβάλλεται τον συμβολαιογραψικό

τύπο ή τον κατά περίπτωση άλλον Τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραψα,

δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαψερομένους, προβαίνει στον

έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των μετόχων, σύμΦωνα με τον ν.

4339/2015 (Α133) και αποψασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του

μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται σι προβλεπόμενες

στον παρόντα νόμο κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του

καταστατικού εταιρείας».

Άρθρο 2

Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοψωνικού σταθμού με ιδιωτικό

συμψωνητικό — Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 40 ν. 4779/2021

Στο τρίτο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4779/2021 (Α’ 27) προστίθενται οι λέξεις
«του σχετικού ιδιωτικού συμψωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή» και η παρ. 3 του άρθρου 40
διαμορψώνεται ως εξής:



«3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοψωνικού σταθμού

ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις
σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών

μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό

(1%) του κεψαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη
συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της

εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράψου του

σχετικού ιδιωτικού συμψωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή της σχετικής σύμβασης που

πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραψικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο

δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραΦα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους

κατά περίπτωση ενδιαψερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της

εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμψωνα με τον ν. 3592/2007 (Α’ 161) και αποψασίζει

για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης

των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον ν. 2328/1995 (Α 159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ.

γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας.)>.

Άρθρο 3

Εξέταση γνώσεων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού — Τροποποίηση πρώτου

εδαψίου παρ. 2 άρθρου 9 ν. 4765/2021

Στο πρώτο εδάψιο της Παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4765/2021 (λό) η λέξη «καθώς»

αντικαθίσταται από το 5ιαζευκτικό «ή», μετά τη λέξη <(συγκεκριμένων>) προστίθενται οι
λέξεις «ή όλων» και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η εξέταση γνώσεων της περ. α’ της παρ. Ι περιλαμβάνει την αξιολόγηση γνώσεων γενικού

περιεχομένου ή και γνώσεων που συνδέονται με τη ψύση συγκεκριμένων ή όλων των κλάδων

των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η δοκιμασία της περ. β’ της παρ. 1 αξιολογεί, ιδίως,

δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης

προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και

χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η εξέταση της περ. α’ της παρ. 1 και η δοκιμασία της περ. β’ της Παρ. 1 διενεργούνται είτε με

τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με

συνδυασμό των δύο.».

Άρθρο 4

Προσοντολόγιο προσωπικού ψορέων του Δημοσίου — Τροποποίηση άρθρου 52 ν.

4830/2021

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) προστίθενται Παρ. 3Α και 3Β, και

το άρθρο 52 διαμορψώνεται ως εξής:

<(Αρθρο 52

Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο προσωπικού των ψορέων του Δημοσίου



1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,

ορίζονται ενιαία για όλους ή για μερικούς ψορε[ς του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στην
παρ. Ι του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα
τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε Θέσεις κάθε

κλάδου ή ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους.

Με το διάταγμα του πρώτου εδαψίου δύναται να αντιστοιχίζονται σι υφιστάμενοι κλάδοι και

ειδικότητες των ως άνω φορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες και να καΘορίζεται η
διαδικασία αντιστοίχισης των υψιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων για τους ψορείς της παρ.

3·

2. Η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου 77 του ν.

4674/2020 (Α’ 53) παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των ψορέων της παρ. Ι και

υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή μη
του διατάγματος της παρ. 1, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του
Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Εντός δύο (2) μηνών από τη Θέση σε ισχύ του διατάγματος της Παρ. 1, οι ψορείς
υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των
Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών

οργανογραμμάτων του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224). Νέοι Οργανισμοί και
Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας εκδίδονται σύμψωνα μετα προβλεπόμενα στο διάταγμα

της παρ. 1.

3Α. Εκκρεμείς κατά τη Θέση σε ισχύ του διατάγματος της Παρ. Ι διαδικασίες μετατάξεων,

αποσπάσεων και επιλογής προϊσταμένων ολοκληρώνονται με βάση το πλαίσιο Περί

καθορισμού προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε κλάδους ή ειδικότητες που ίσχυε, κατά
περίπτωση, μέχρι τη Θέση σε ισχύ του εν λόγω διατάγματος.

3Β. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος

της παρ. 1, με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αρμόδιος
φορέας πιστοποίησης της γνώσης ξένης γλώσσας ως προσόντος διορισμού ή πρόσληψης,
καΘώς και κάθε άλλο αναγκαίο Θέμα περί αναγνώρισης τίτλων ή πιστοποιητικών

γλωσσσμάΘειας από τον ως άνω ψορέα. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας

του πρώτου εδαψίου, η απόψαση εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών κατόπιν γνώμης
του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

4. Από τη Θέση σε ισχύ του διατάγματος της παρ. Ι καταργούνται:

α) το π.δ. 37α/1987 (Α’ ΙΙ),

β) το π.δ. 22/1990 (Α’ 7),

γ) τσ π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και

δ) η παρ. ό του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α’ 180).>).



Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Απρίλιου 2019

για την τροποποίηση της απόψασης - Πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αψορά την

ανταλλαγή πληροψοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αψορά το Ευρωπαϊκό

Σύστημα Πληροψοριών Ποινικού Μητρώου (ΕΓΊ5), και για την αντικατάσταση της απόψασης

2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (1 151) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Επισπεύδον Υπουργείο: Υψυπουργός στον Πρωθυπουργό και Υπουργείο Εσωτερικών

Στοιχεία επικοινωνίας: 1. Σταύρος Τσιώρος, Γραψείο Υψυπουργού στον Πρωθυπουργό, τηλ. 210 9098

661, 6977748959, 55ΊοΓο5@8ονθΓπιτιθπι, Αλεξάνδρα Ζαβού, Γραψείο ΥΦυπουργού στον

Πρωθυπουργό,τηλ.6937248522 νουτ8ί1

2. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου

Τομέα-τηλ. επικοινωνίας 2131313482-86-89

Επλεξατε απο τον παρακατω καταλονο τον τομεα η τους τομεις νομοιετησης
στου ς οποιους αφορουν οι όασικες διαταξεις της αξιολοουμενης ρυμισης Ι

ΤΟΜΕΙΣΝΟΜΟ0ΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

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

2 Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

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

Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

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



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρα Ι και 2: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις

επιχειρήσεων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης (τηλεοπτικός σταθμός ελεύθερης

λήψης και ραδιοψωνικός σταθμός ελεύθερης λήψης), συμπεριλαμβανομένων των

επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορψή ανωνύμων εταιρειών.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι η εξέταση γνώσεων στο πλαίσιο

του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής

Προσωπικού (ΑΣΕΠ) που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) δύναται

να περιλαμβάνει, πέραν της αξιολόγησης γνώσεων γενικού περιεχομένου, και

γνώσεις που συνδέονται με τη φύση συγκεκριμένων ή ακόμη και όλων των κλάδων

των θέσεων που προκηρύσσονται.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι σι εκκρεμείς διαδικασίες

μετατάξεων, αποσπάσεων και επιλογής προϊσταμένων ολοκληρώνονται με βάση το

πλαίσιο περί καθορισμού προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε κλάδους ή
ειδικότητες που ίσχυε μέχριτη δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς

έκδοση απόφασης με την οποία καθορίζεται ο ψορέας πιστοποίησης της γνώσης

ξένης γλώσσας ως προσόντος διορισμού ή πρόσληψης στο Δημόσιο. Περαιτέρω,

ορίζεται ρητώς ότι η ως άνω απόψαση πρέπει να εκδοθεί εντός αποκλειστικής

προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του διατάγματος της παρ. Ι του

άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), άλλως αποκλειστικά αρμόδιος για την έκδοσή

της καθίσταται ο Υπουργός Εσωτερικών.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρα Ι και 2: Με την υψιστάμενη ρύθμιση δημιουργούνταν ασάψεια ως προς τη

διαδικασία μεταβίβασης επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού

ελεύθερης λήψης ή άδεια ραδιοψωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Συγκεκριμένα

η εν λόγω ασάψεια Εντοπίζεται ως προς το καθεστώς που ισχύει για τις ανώνυμες

εταιρείες, δεδομένου ότι οι μεταβιβάσεις των μετοχών ανωνύμων εταιρειών, σε

αντίθεση με τις μεταβιβάσεις που αψορούν άλλες εταιρικές μορψές, δεν

δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ούτε περιβάλλονται με άλλο

ειδικότερο τύπο δημοσιότητας. Για τον λόγο αυτό προστίθεται η δυνατότητα

σύναψης ιδιωτικού συμψωνητικού βέβαιης χρονολογίας, ως προς τον τρόπο



μεταβίβασης επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού και ραδιοψωνικού

σταθμού.

Άρθρο 3: Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία προκειμένου να εξασΦαλιστεί η

απαιτούμενη ευελιξία κατά την Προετοιμασία του γραπτού διαγωνισμού από το

ΑΣΕΠ αναψορικά με το μέρος που αψορά στην εξέταση γνώσεων.

Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη Προκειμένου να

ολοκληρωθούν ομαλά και σύμψωνα με τις αρχές της δικαιολογημένης

εμπιστοσύνης και ασψάλειας δικαίου, όσες διαδικασίες μετατάξεων, αποσπάσεων

και επιλογής τιροισταμένων, θα εκκρεμούν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του

διατάγματος της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο

ορίζονται νέα προσόντα διορισμού ανά κλάδο και ειδικότητα.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

Άρθρα Ι και 2: Αψορά στις επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια τηλεοπτικού σταθμού

ελεύθερης λήψης και ραδιοψωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

Άρθρο 3: Αψορά στους εμπλεκόμενους στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του

ΑΣΕΠ.

Άρθρο 4: Αψορά στους ψορείς του δημόσιου Τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του

άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6)

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

ΝΑΙ Οχι
4.

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

- Άρθρο 1 ν. 2328/1995 (Α’ 159).

- Άρθρο 40 ν. 4779/202 1 (Α’ 27).

- Άρθρο 9 ν. 4765/2021(Α’ό).

- άρθρου 52 ν. 4830/2021 (Ν 169).

5, Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού Απαιτείται ψήψιση τυπικού νόμου. Το ισχύον νομοθετικό

διατάγματος, Πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση
υπουργικής απόψασης προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόψασης ή άλλης



ή άλλης κανονιστικής κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που εμπίπτει στα
πράξης; ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες διατάξεις.

) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες
πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
συμπεριλαμβανομένης διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της
της δυνατοτητας νεας

, δυνατοτητας νεας ερμηνευτικης προσεγγισης της
ερμηνευτικης

υψισταμενης νομοθεσιας.προσεγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

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

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ 1 ΟΧΙ

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) οε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

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



ι ι -

8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρα Ι και 2: Η άρση αμψιβολιών ως προς τους τρόπους

μεταβίβασης επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού

σταθμού ελεύθερης λήψης και επιχείρησης που κατέχει

άδεια ραδιοψωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης για τις

ανώνυ μες εταιρείες.
1) βραχυπρόθεσμοι:

Αρθρο 3: Η προετοιμασια του πανελληνιου γραπτου

διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με δυνατότητα αξιολόγησης

γνώσεων γενικού περιεχομένου και γνώσεων που

συνδέονται με τη ψύση συγκεκριμένων ή ακόμη και όλων

των κλάδων των θέσεων που προκηρύσσονται.

Άρθρα Ι και 2: Η αποσαψήνιση της διαδικασίας

μεταβιβάσεων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης για κάθε

μορψής νομικό πρόσωπο.
1) μακροπρόθεσμοι·., Ι

: Αρθρο 3: Η αξιοκρατικη οργανωση του διαγωνισμου.

Άρθρα 4: Η προάσπιση των αρχών της δικαιολογημένης

εμπιστοσύνης και της ασψάλειας δικαίου.



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

‘- Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια σταχας (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό ασοφαίτων γ’βσθμιας εκπαίδεοσης ποο βρίσκουν

νμγοσίο στον Τομέα των σπουδών τους εντός ό μηνων σσά ην

έναρξη σνσζήησης

Αριθμός σιστοποιημένων Πονεσιστημισκών σχολών (150 κλσ)

Αριθμός σομμντσχιίιν ον πμογμάιματο Έμεονος, Τεχι’ολογίος

Σ Κοα’οτομίας (θινθνή & εθνικό), ανά Ποννσιστηιιαινη Σχολή

Αριθμός έμγοιν/μτλετιλν οσο έχοο\· ανατεθεί από Τον ιδιωτικό

τομέα, ανό ίΙσνεπισημιακή / Τεχνολογική Σχολι)

Δαπάνη ανά φοιτητή τριτσβάθμισς νκποίδνονης σοό ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλικων (στο σύνολο τον ννεμγού σληθνσμοό) πον

ουμμντέχοιτ σν Προγράμματα θια βίου νινσσίδννσης

Β. ΣΤΟ!ΧΕ!ΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / ΗΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλιμόβητκιν/αόνολο πληθνσμού

Αριθμός ατόμκιν σον εγκαταλείνονν το σχολείο πριν την

ολοκλήρωση ης β βάθμιας και α βάθμιος εκΠαίδευσης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολτίκιν ανό Περιφέρεια

(ποσοστο ιαθητων στν σύνολο των μαθητών) σον φοιτούν ον

θιοπολιτισμικά σχολεία

Ποσοστό ολλοθασώτ μαθητών οσο σύνολο (των μοθητών( —

Κατανομή ανό Περιφέρεια

Αριθμός ολοήμεμοιν / ασογννματινών αχολείκιν και αριθμός

μαθςτων Παν φοινοόν ον Ποτό

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος! 1/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών σον επκιιμελούνται από πραχράμματα

ενιαχοτικης εκπαίθενσης / έτος

Δαπάνη ανά μαθητή αού βαθμίθα [Αθμια, Βθμια)

εκιταίθεοσης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια σταχας (3ετια)

Πμαχματοσοιηθείσες ανασκοφές, κατά είδος και

αποτελέσματα, και αμιθμάς εομημάκωο

λμηματοθοτήσεις ανασκαφών, κατά φομέο. και ποσά Που

διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, σον διατέθηκαν ον Εφορείες

Αμχαιοτήτκιν

Κι(μοξη αρχαιολογικών χωρων, ιινημείων. παμαθοαισκών και

ιστορικών’ οικισμών

Πραγματοποιηθείσνς απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες

αποζημιώσεις. για ακίνητα αρχαιολογικού εοθιαφέμοντος

Δαπάνες έργων παν έχοον εκτελεσθεί ατ μνημεία και

αμχαιολογικούς χώμοος, και δαπάνες έμγων Που βμίσκονται

σε εξέλιξη

Δαπάνες έμγκιν Που έχοον εκτελεσθεί Πε μουσεία και λοιπά

κπίρια και δαπάνες έμγων στο βμίσκονκαι ατ εξέλιξη

Αριθμός βιβλιοθηκών κατά τομιω( μομφή και είδος

βιβλιοθήκης, ανάλογα μετα θέμα, κατά γεωγμοφικύ

διαμέρισμα

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοττοιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
ιιπ) και της ΕΛΣΤΑΤ (ίιτίρ;7ννινύνέ



# Εϋνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται οτην κρίοη του
επιοπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν
θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.

‘ Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:

, Πρόσφατα Επιδιωκόιενος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετιο)

Ακαθάριστο ε·γχώριιι σροιόν νε αγοριιίες τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ νε σταθερές τιιιές

ίσοζόγιο τρεχοιισόιι’ σιιναλλαγώι’ )% ΑΕΠ)

ίσοζόγιο γενικής κυβερνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (Κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεάνοσμο (οις % ΑΕΙΙ)

Εναρμονισμένος Αείκ—της Τιρέιι· Κιιτιιοαλοιτη

, Πρόσφατο Επιδιωκόμενος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετιο

στοιχεια στσχος (3ετια)

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστο τον ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης ται έαοεσης φορολογίας

Ποσά πον εισπράττονται μέχρι σήιιεοα από ταν φάρο ή τοος

φάροος εεεοος οποίοος αφοροέν οι διατάξεις τον

νοιοσχεδίοε·.

Ποσά σον εισπράχθηκαν ανά φορολογικούς ελέςγοιις

Ποποστο πρέιξεοιν διοικητικού προοδιορισραό φαρον ή
εσιβολης προστίμαιι’ σον ακορειθηκαν εν μέρει ή εν άλιν από

τιι δικαστήρια

- Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενση

στοιχεια στοχοη (3ετια)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιαεπαγγελματικών

σομβάσεων (και εγσσε. εάν σονήφθη το σογκεκριρέοο έτος)

και αριθμος/οοσοστό εργαζομένοιν ποο κεελάστονται απο αοτες.

Αριθράς/σοαοστέ σ.σ.ε. ποε σννήιρθι1σοι· χωρίς προσφιιγι( σε

διαμεσολά)ίιση

Αριθράς/ποαοστέ σ.τ.ε. ποτ σννοφθησαε γοιοίς προσφογή Πε

διιιιτιισίιι

Μέσος χρόνος ολοκλ.ήροισης διαδικασίας ιιεααλάβησης

Μέσοςχράνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπάμενη στα σχετικά κείαενα αλλ.α

και πραγματική με την έννοια της παράταστς μετά ι σορβατική

τοος λήξη)

‘Ωρες εργασίας ανά ηοέρα, εβδοιιάδο Και ανά κλάδο οικονομίας

Αριθμός ομειβόρεοων νπερωριόιν (πον δηλώθηκαν) ανά

εργοζομενο και κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατοχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και

ιιριθράς/ποσοστό αττχημάτωτ παν πιιοκέώεσαν θάνατο

ιινασηρια

Ιι



, Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενας
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια ατοχος (3ετια)

Ποσοστά ανεργίας

Ποσσοτο μακμσχμάνισ ανεργιιν

Ποσοστά ανεργίας νεκιν

Ποσοστο ανεργίας κτναικκιτ’

Ποσοστά σνεργίσς ανά τ’εωγραιιιικη περιφέρεισ

Ποσοστά σνερτίσς βάσει μορφιστικνέ ενισεδυτ

Δείκτης σπσσχάλνσης / Δείκτης ωσώτ· εργσσίσς / δείκ-τιιτ

σμσιβών (σνά βασικά τομέσ -της οικονομίας π.χ. μετσπσιηση.

κατσσκειιές κλπ.]

Μερικη ασαστάλοση ως ποσοστά τος σννσλικής σνσσχάλησιις

(στο σάνολσ τσο πληθνσμοά Και ειδικιιτερσ για νέους)

Πσσσσεο σσσσχσλσνμενωε ικ σύμβαση ορισμένοι’ χμάι·σν (στο

σάνολσ Του πληθσσμσά κσι ειδικάτεσει γισ νέους]

, Πρόσφατα Επιδιωκόμενας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετιο)

Πμσγμσεικά άιίιος σνντάξεισν σκά σσηισλισ-τικη ομάδσ

( μισθωτοί εσν ιδικιτικοά τομέα. διμάσιοι υπάλληλοι.

εοαγ-γελμστίες κσι έμποροι, σγράτες) κσι στά έτη συνολικής

σσιμάλισης και αντίστοιχες δασάνες

Ύψος ασιρετλιστικών εισιρομών σνά σσιμαλιστική ομάδσ

( μισθωτοί ταν ιδιοιτικσν τομέα. δημάσιοι νσάλληλοι.

εσσγγελμσειες και έμποροι, αγμάτες] κσι σντίτποιγιι έσοδσ του

εΦκΑ

Ηλικίσ (πμαγροτική) σοντσζιοδάτησης σνά πληθυσμισκή σμάδσ

κσι έτη συνολικής οσηιάλισης

Μέσος χρονος απονομής σάντσξης

Ποσοστά οονεσξιοδοτικής δαπάνης επί τον ΑΕΙ1

Ποσοστο πμοσφογώυ σχετικά με την απονομή σάυτοξης παν

γιτοντσι εν μέμει ή ει· άλιυ δεκτες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόνος

σταιχεια στσχας (3ετια)

Ποσοστά οληθνσμοά σε καθεστώς φτώχειας, ον κίσδοσο

φτώχειας ή ον κοινωνικά αποκλεισμά

Ποσοστά ολικής οτέμησης ον τέοοεμο ή πεμισοάτεμσ βασικά

ογσθά ή οοημεοίες

Ποσοστά νοικοκομιών στο οάοολο Τον σληθνομοά οσο

σντιμετωπίζοιιυ δοσκολία αντιμετώπισης έκτοκτκιι· αναγκών

Ποσοστά πληθοομοά σον λαμβάτει εσιδάμοτα και η αντίστοιχη

κρατική δαπάνη )οοοολικά και ανά επίδομα)

Αμιθμάς παιδιώι· ον ομφανοτροφεία

Αμιθμάς αστέρων )εκτίμηοη) σον οιτίζοτται οσά δήμους κοι

άλλες κστ1μεσίες

Ποσοστά πληδοτοσά σαν μένει ον προσωρινή μοροτή κοτοικίας

λάχω κρίσης (π.χ. σεισμάς, πορταγιά)

Κάοτος κατ’ άτομο ανα σμάγμομμσ φρατ’οίδας )ιιητράτητας,

δοοκολίες μάθησης κλπ)



Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στόχος (3ετια)

Αριθμός εσωτερικώι· / εξκιτερικώι· ασθενιίιν ανά έτος

Γίνσοστά τιαιδιιεής θνησιμάτητιις

Συνολικές δαπάνες νγνιας κατα κεφαλή

Δαπάνες φαριιάκενν κατά κεφαλή

Αριθιιάς ιατρώι· ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός νοσοκομειακωε κλινκιν ανά 1000 κατοίκους

Μέση διάρκεια εσείτονσας νοστλείσς

Ειδικές νοσηλεντικές ντεηρεσίες: εσκιτενικοί ασθενεις (σσάάντος

αμιθοάς και ανά διαθέσιμο κρεβάτι). μέση πσμαιιονη. περίθαλψη

εξιοτερικιλν ασθενόιι· (εξκιτερικά ιατρεία και επείγοντα

περιστατικά)

Αριθμός ασθενόιι· σον οεριρέι’αοε ηια Χ ρήνες υα εξι·οηρνεηθοάν

(γιο ιιι’ εσείηοοσα νοσηλεία, ή για μονοιεοη περίθα.1 ιλη ή ριιι την

πρώτη εξέταση)

Αριθμός νοσηλειόν ανά 1000 κονοίκονς

Αριθμός κλιοώε ανά νοσηλειτική νττηνεσίιι

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Ποσοστο οποσηά?ησις νεο φελο

ιινιι πεμιηιερεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανα ηλικιοκ-ή α1ιαδο

Ποσοστά αοεργίας ανά φάλο

σιιναλικά

σοά περιφεμεια

ανά κλάδο οικονομίιις

ανά ηλικισκή αμδα

Ποσοστά αντοαπασχολοάμει’ων ανά φέλο

Ποσοατά εμγοδονώο ανά φέλο

Ποσοστο μελών Α.Ε. εταιρειών ανά φόλο

Ποσοστο μελών Κοινοβαολίαο, περιφερειακών και δημοτικών

σομβονλίων ανά φολα

/ / Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΜΕΤΛΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ4ΙΡΟΣΦΥΓΙΚ[{ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στόχος (3ετια)

Αιτήματα σσάλον — Ποσοστά αποδογής - Μέσος χράνος έκδοσης

αποφάσεων

Μεταναστεντικές ροές ανά σάλη εισάδαν/χώρα σρνέλενα·ης/

ηλικιακι) οράδα/φάλο

Αριθμάς απελάσεκιν ανα χέιρα προέλεννις εωι·

σπελαννομένων/αιτία ααέλασης

Μονάδες φιλοξενίας ιενσεαννών Ισηεση δνναμικοτητας και

πρειγματικαά σριθμοά ηιιλνξενανμένων)

Περιστατικά και είδος ααραβατικοτηνας ανά μονάδιι ηιιλαξενιας

[7ροφσι·ώγ στν πεδίο ανεά Εσ ιισάρχονν και σενιχείσ σον σφοροιιι· εννε ιύλοδσσοέε ναι’ σρνεμχοι’τσι αοά άλλονς Αείκεεε

(ασασχάληση, εκσαέάεοση, σαμαβσεικάεηεσ κλσ.)



,- Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχσς (3ετια)

Αριθμός δηροσίωι· οαιιλλήλοιο

Αριθμός/ποσοστό ιι) μοομιοιι·/ιδιιχ )ί) ιδοχ και γ) μετοκδητόιι’

νοολτητων

Ανιιλοτ·ία οσιιλλήλι.ι’ σια τμήμα, δ ιειι θιινση. γενικη δινέθι’νιτη

Ποσοστό νασλλήλων με σοόσβαη ιτιν ΝΤΚΚΝΚΤ

Αριθμός νπημεσιών μτ εσωτερική δικτέοιιτη )ίιιτταοει)

Αναλογία Η/Υ στό Θέση Εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων τιττηρεσιών και φορέων! σόι’ολο

δημοσίων οιτημεσιών Και ηιορέκιν

Αμιθιιός Κέντρων πληροφόρησης πολιτών. στ κεντμικό.

σεμιφεμνιακό. ναοοογιακό Και τοπικό επίπεδο κσθιίις Και σε

επίπεδο νομιοόιι· σροσώσκιν, οργανισμών κλο

Αριθμός ατόμωι· σον εξοσημνταόνοαι από τις δημόσιες

εσημνσίνς ανό έτος Και ανα οσηοεσία

Κόστος σροοωσικοό )δααόνες μισθοδοσίας Και σμόσθετες

δαπάνες αιτ σοσαστό ναί ης συνολικής δαπάνης αμέ οποομγείο)

Κοστος διαχείρισης θενότων σροσωσικαέ δοσόοες μανόδαιν

σμοσωσικοό ως ποσοστό ης σννολικής δααόνης ιτοιι νσανμγείν

Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)
Διασμαχθέντα αδικήματα, δμόστες αδικημάτων Και οναλογια

ανό Ιδδ.δδδ κατοίκους

Αδικήματα Παινικσό Κιλδιιιιι κατό καηγκμίες Και κατό

γεαιγριιφική αεριαχή

Δισαμαχθέντα αδικήματα Και θεειμοόίιενοι ιις δμόστις αντών

κατό εθνικότητα. φόλο Και ταξτις ηλικιόιν

Ετι)σια στατιστική ασεικόνιττη τκιν αδικημόταιι’ κιιι ιιξιαοοινιον

σνιαεμιιμαμών σον σμνκαλοόν το Κοινό αίσθημα

)ανθμεισαντννίες, ληστείες. κλοπές διαμμήξεις)

Αδικήματα σον αφαμνόν σηι· σαμάναμη είταδα Και σαμομονή

στη χειμα

Σνγνότητα εγκλημιττων στό τόσα τγκλήματας

Ποσοστό εμκληματικών περιπτώσεων πατ τξιχτιάσηκαν στν

σόαολο τωι· εμκλημότων

Σόνολο εργαζομένων στη δημόσια ασηιέιλεια

Αριθμός κατσίκωι· ανά αστυνομικό, ανό αστνοομικό τμήμα και

ανά σεμιαχή αστννόμενσης

Αναλογία αστνναμικόιι· ανό δΟδδ κατοίκονς — αναλογία

καταίκων ανά αστνναμικό τμήμα Και περιοχή αατννόμευσης

Κατό κεφαλή καθαρές δασόοες για αστυνομικές οντημεσιες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της ααμαβατιιεης

σνμαεμιφαράς ανό τομείς )π.γ. εγκλήματα βίας, οικονομικό

εγκλήματα, ναρκωτικά. τροχαία, κλοπές, τρομοκματια)

, Πρόσφατο Εσιδιωκόμενος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αμιθμός εισεμχόμενωι’ αστικιλε, εργατικιλε Και εμσορικώι·

διαφομώι·

Αριθμός εισεμχόμενων διοικητικών περιπτώσεων

Σνναλικός χρόνος σον ασασείται μια την επίλυση αστικών.

νμσαμικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων νποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαατικόιν ασοφάσικιν (ειρηναδιιιείσ,

Πρωταδικεια. δφετεια. Αρειος Γίάγος/Σνμβοόδιο επικρατείας)

Μένας ορος των ιιπνθεσεων ανά δικαστι) )σοινικό, σολιτικα Και

διοικητικά δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων σον αευμώνανται ρετό από

έφεση ή σνσίμεση

Αριθμός οσοθέσεων σαε εσιλόννται με τν σέστημα ταν

εξωδικαατικοό σνμβιβασμοό

Αξιασαίην·η ενεελλακτικώε μεθόδκιν εσίλνσ·ης θιαφομόιν. πχ.

δισμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων σον χμήζανν προστασίας αλλά δεν

διαθέτουν σόρανς )ταμικι) σμοστασίσ)

Κόστος σμοσφνγής στη δικαιοσονη

Ποσοστό ηλεκτρονικής νσοβολής δικογράφων



Ποποπτο διεκπεραιοομενκιν κατ’ έτος οποδέπεων έναντι

εκκρεμιοι’ (ον ετι(σιο Και συνολική βάση εοκρεροτητων)

Ποσοστά σοινιιιώι’ οοοδεσεων, σε εοήσιο βάση, γιο τις οποίες

επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες ον χρήμα

Μέσο κοστος σωηιρονιστικοέ’ συστήματος ανά κματουμει’ο

Ανολογίιι προσωπικοά φύλαξης (ιρνλάκιιν( ανά κριιτοάμενο

- Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

, Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια σταχος (3ετια)

Δείκτης παγκοσμιας ανεαγκινιοτικάητας

Επενδάσεις ως % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες εοενδάπεις ως % ΑΕΠ

Αριδρος εσιχειρήσεαιν που ανοίγοον ανά κλάδο και περιφέρεια

Και αντίατοιχος αριδμάς απανγολονιένων ον αυτές

Αμιδράς επιχειρήαεοιν παν κλείναοι’ ανά κλάδο και πεμιφέρεια

και α\πίατοιχος αριδμάς απαογολονρένων πν αυτές

Διοικητικά κάστας σάαταπης επιχειρήπεκιν

Μέσος χμάνας σάιεταπης επιχειρήσεοιν

, Πρόσφατα Επιδιωκόμενας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕίΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια σταχος (3ετια)

Μονάδες - Ετήσιες εκ-παρπές αερίκιν αεροαφαιρικής μάπαναης

Κατά κεφαλι(

Ποσοστά ταν πέηθιιπροά ποι’ εξνττηρετείται απά βιαλαγικοος

καθαμιαμοάς

Ποσοστά τω” ακτέιν παν κρίνονται κατάλληλες για κολάμβηπη

πε σχεση ρε τα πονολο τοιν δννάμενκιν να χρηπιραπαιηδαον

ακτών

Αριδμάς ελέγχκιι’ καταλληλάτητας δικτάον άδρεναης κατ’ έτος

Ποσοστά οικιακών & βιομηχανικών απαρριμράτκιν σον

διατέθηκαν σε άλλες χρήσεις (π.χ. ονακιίκλωπη, παραγκιγή

ενέργειας. λιπασραεοπαίησ-η(

Ποσοστά διατιδέρενκιν απομριρράτκιν πε Χ’ί’ΤΑ

Ποσοστά δασικών εκτάσεων παε καταστμάφηκαν απά πνρκαγιά

/ σάνολα δασικών εκτάσεων

Ποσοστά αναδασωδειπέιν (με φνπικά ή τεχνητά τμάπα(

εκτάσεων /πάνολα κατεπτραμμέκωε δαπώι’ απά πνμκαγιές

Ποσοστά προατατενάμενοιν περιοχών αε σχέση με ηι’ αονολικ’ι(

έκταση ης χώρας

Ποσοστά τον πρνάπκλνγιπμοά πον διατίθεται για Θέματα

προστασίας περιβάλλοντος

Κατανάλκιπη ενέργειας κατά κεφαλι(

Κατανάλωση ενέργειας ανά ρορφι( ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας ααά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κατά

κεφαλή

Ποσοστά ρείιοπης εκπομπών αερίκιι’ θερροκηπίον ανά τριετία

,
‚ Πρόσφατα Επιδιωκόμενας

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια ατοχας (3ετια)

(3



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος

Ι Με την Παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α’159), κάθε
μετασχηματισμός ή μεταβί.βαση επιχείρησης που κατέχει άδεια
τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ήταν υποχρεωτικό να
περιβάλλεται τον συμβολαιογραψικό τύπο. Η ανωτέρω ρύθμιση
τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4779/2021 (Α’ 27) και
προβλέψθηκε ότι κάθε σχετικός μετασχηματισμός ή μεταβίβαση
μπορεί να περιβάλλεται εναλλακτικά άλλον τύπο δημοσιότητας.
Ωστόσο, ενώ η ρύθμιση του ν. 4779/2021 αποσκοπούσε στη
διευκόλυνση συνολικάτων μεταβιβάσεων, δεν καταλήψθηκαν από
την εν λόγω ρύθμιση οι ανώνυμες εταιρείες. Δεδομένου ότι οι
μεταβιβάσεις των μετοχών ανωνύμων εταιρειών, σε αντίθεση με τις
μεταβιβάσεις που αψορούν σε άλλες εταιρικές μορψές, δεν
δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ, ούτε τιεριβάλλονται με άλλο ειδικότερο
τύπο δημοσιότητας προκλήθηκε ερμηνευτικό ζήτημα ως προς το
εάν είναι αναγκαίο ή όχι η μεταβίβαση μετοχών ανωνύμων
εταιρειών στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης να περιβάλλεται τον
συμβολαιογραψικό τύπο. Για τους παραπάνω λόγους με την
αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ρητά πως η μεταβίβαση
επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης
λήψης δύναται να διενεργείται και με ιδιωτικό συμψωνητικό

_____

βεβαίας χρονολογίας.

2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ρητά πως η
μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοψωνικού
σταθμού ελεύθερης λήψης δύναται να διενεργείται και με ιδιωτικό
συμψωνητικό βεβαίας χρονολογί.ας κατ’ αντιστοιχία με τη
δυνατότητα που διαθέτουν με το άρθρο 1 της προτεινόμενης
ρύθμισης οι τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης.

3 Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να εξασψαλιστεί ότι το

ΑΣΕΠ διαθέτει την απαιτούμενη ευελιξία κατά την Προετοιμασία

του γραπτού διαγωνισμού του αναψορικά με το μέρος που αψορά

στην εξέταση γνώσεων.

4 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι εκκρεμείς

διαδικασίες μετατάξεων, αποσπάσεων και επιλογής προϊσταμένων

ολοκληρώνονται με βάση το Πλαίσιο περί καθορισμού προσόντων

ιι,



ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

διορισμού ή πρόσληψης σε κλάδους ή ειδικότητες που ίσχυε μέχρι

τη δημοσίευση του νέου διατάγματος. Επίσης, παρέχεται

εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς

έκδοση απόψασης με την οποία καθορίζεται ο φορέας

πιστοποίησης της γνώσης ξένης γλώσσας ως προσόντος διορισμού

ή πρόσληψης στο Δημόσιο. Περαιτέρω, ορίζεται ρητώς ότι η ως άνω

απόψαοη πρέπει να εκδοθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι

(6) μηνών από τη δημοσίευση του διατάγματος της παρ. 1 του

άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), άλλως αποκλειστικά

αρμόδιος για την έκδοσή της καθίσταται ο Υπουργός Εσωτερικών.

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση

χρόνου
Χ

Μεγαλύτερη

αποδοτικότητα / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο

Βελτίωση

παρεχό μενων

υπηρεσιών

Χ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλο

(ί



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρα Ι και 2: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική των επιχειρήσεων του τύπου

μέσω της διευκόλυνσης της μεταβίβασης των αδειών τόσο τηλεοπτικών όσο και ραδιοψωνικών σταθμών.

Άρθρο 3: Η προτεινόμενη ρύθμιση συμβάλλει στην ορθή και αξιοκρατική διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού

διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Άρθρο 4: Το όψελος της προτεινόμενης ρύθμισης έγκειται στην ομαλή ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης,

αποσπάσεων και επιλογής προσταμένων, καθώς και στην άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης

τίτλων ξένων γλωσσών για την πρόσληψη σε ψορείς του Δημοσίου.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ
Προσλήψεις /

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
κινητικοτητο

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ Άλλο
ΡΥΘΜ ΙΣΗΣ

Στήριξη και

λειτουργία

διαχείρισης

Διαχείριση

ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση

&ΑΠΟΔΟΣΗ Κόστος
ΤΗΣ σομμετοχης

ΡΥΘΜΙΣΗΣ στη νεα

ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση:

Αποτυττώνεται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης



Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης και

της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟίΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων στους

στόχους

Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθμισης

κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Πιλοτική

εφαρμογή

Ανάδειξη καλών

πρακτικών Κατά

την υλοποίηση

της ρύθμισηςΜΕΙΩΣΗ

ΚΙ ΝΔΥΝΩΝ Συνεχής

αξιολόγηση

διαδικασιών

διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο



ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

- Παρ. Ι άρθρου 5 (συμμετοχή στην οικονομική ζωή της Χώρας!

επαγγελματική ελευθερία)

- Παρ. Ι άρθρου 5 και άρθρο 103 (αξιοκραυκή οργάνωση δημόσιας

διοίκησης)

- Παρ. 2-9 άρθρου 14 και άρθρο 15 (εγγυήσεις για τον Τύπο και τη

ραδιοτηλεόραση)

- Παρ. Ι άρθρου 25 (αρχή ασψάλειας δικαίου και δικαιολογημένης

εμπιστοσύνης)

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία
Π

Απόφαση
Π

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση

των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Π Διεθνείς συμβάσεις



Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία_& όασικό_περιεχόμενο_απόφασης

Νομολογία
Δικαστηρίου ΕΕ.

Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποτιοιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι Παρ. 13 άρθρου 1 ν. 2328/1995

Μεταβίβαση επιχείρησης που

κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού «13. Επιτρέπεται η μεταβίβαση

με ιδιωτικό συμψωνητικό — επιχείρησης που κατέχει άδεια

Τροποποίηση παρ. 13 άρθρου Ι ν. τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης.

2328/1995 Στην περίπτωση αυτή Πρόκειται για

καθολική μεταβίβαση, κατά τις κοινές

Στο τρίτο εδάψιο της Παρ. 13 του διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο

σύνολό της ή η μεταβίβαση μετοχών
άρθρου Ι του ν. 2328/1995 (Α 159)

προστίθενται οι λέξεις «του σχετικού εταιρείας που κατέχει άδεια σε Ποσοστό



ιδιωτικού συμωνητικού βέβαιης

χρονολογίας ή» και η παρ. 13 του

άρθρου Ι διαμορψώνεται ως εξής:

«13. Επιτρέπεται η μεταβίβαση

επιχείρησης που κατέχει άδεια

τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης

λήψης. Στην περίπτωση αυτή

πρόκειται για καθολική μεταβίβαση,

κατά τις κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια

μεταβίβαση στο σύνολό της ή η

μεταβίβαση μετοχών εταιρείας που

κατέχει άδεια σε ποσοστό

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του

κεψαλαίου, εντός ή εκτός του

Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας

εταιρείας με τη συμμετοχή

επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και

γενικά κάθε μετασχηματισμός της

εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε

δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ., με

κατάθεση αντιγράψου του σχετικού

ιδιωτικού συμψωνητικού βέβαιης

χρονολογίας ή της σχετικής σύμβασης

που περιβάλλεται τον

συμβολαιογραψικό τύπο ή τον κατά

περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας.

Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραψα,

δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους

κατά περίπτωση ενδιαψερομένους,

προβαίνει στον έλεγχο των μέσων

χρηματοδότησης της εταιρείας καιτων

μετόχων, σύμψωνα με τον ν.

4339/2015 (Α’133) και αποψασίζει για

την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή
του μετασχη ματισμού. Σε περίπτωση

παράβασης των ανωτέρω

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον

παρόντα νόμο κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ.

γνωστοποιείται, επίσης, κάθε

τροποποίηση του καταστατικού

εταιρείας».

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του

κεψαλαίου, εντός ή εκτός του

Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας

εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης

αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε

μετασχηματισμός της εταιρείας,

γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες

στο Ε.Σ.Ρ., με κατάθεση αντιγράψου της

σχετικής σύμβασης που πρέπει να

περιβάλλεται τον συμβολαιογραψικό

τύπο ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο

δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα

σχετικά έγγραψα, δυνάμενο να καλεί σε

ακρόαση τους κατά περίπτωση

ενδιαψερομένους, προβαίνει στον έλεγχο

των μέσων χρηματοδότησης της

εταιρείας και των μετόχων, σύμψωνα με

τον ν. 4339/2015 (Α 133) και αποψασίζει

για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή
του μετασχη ματισμού. Σε περίπτωση

παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται

οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο

κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται,

επίσης, κάθε τροποποίηση του

καταστατικού εταιρείας».

Άρθρο 2
Παρ. 3 άρθρου 40 ν. 4779/2021



Μεταβίβαση επιχείρησης που

κατέχει άδεια ραδιοψωνικού

ι σταθμού με ιδιωτικό συμψωνητικό —

Τροποποίηση Παρ. 3 άρθρου 40 ν.

4779/2021

Στο τρίτο εδάψιο της παρ. 3 του

άρθρου 40 του ν. 4779/2021 (Α’ 27)

προστίθενται οι λέξεις «του σχετικού

ιδιωτικού συμψωνητικού βέβαιης

χρονολογίας ή» και η παρ. 3 του

άρθρου 40 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση

επιχείρησης που κατέχει άδεια

ραδιοψωνικού σταθμού ελεύθερης

λήψης. Στην περίπτωση αυτή

πρόκειται για καθολική μεταβίβαση,

κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις.

Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό

της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

ή μετοχών εταιρείας που κατέχει

άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα

τοις εκατό (1%) του κεψαλαίου, εντός

ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε

σύσταση νέας εταιρείας με τη

συμμετοχή επιχείρησης αυτής της

κατηγορίας και γενικά κάθε

μετασχηματισμός της εταιρείας,

γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10)

ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση

αντιγράψου του σχετικού ιδιωτικού

συμψωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή
της σχετικής σύμβασης που πρέπει να

περιβάλλεται τον συ μβολαιογραψικό

τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον

τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει

τα σχετικά έγγραψα, δυνάμενο να

καλεί σε ακρόαση τους κατά

περίπτωση ενδιαψερομένους,

προβαίνει στον έλεγχο των μέσων

χρηματοδότησης της εταιρείας καιτων

εταίρων ή μετόχων σύμψωνα με τον ν.

3592/2007 (Α 161) και αποψασίζει για

την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή

«3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση

επιχείρησης που κατέχει άδεια

ραδιοψωνικού σταθμού ελεύθερης

λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται

για καθολική μεταβίβαση, κατά τις

σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια

μεταβίβαση στο σύνολό της ή
μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή
μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε

ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%)

του κεψαλαίου, εντός ή εκτός του

Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας

εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης

αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε

μετασχηματισμός της εταιρείας,

γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες

στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράψου της

σχετικής σύμβασης που πρέπει να

περιβάλλεται τον συ μβολαιογραψικό

τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο

δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα

σχετικά έγγραψα, δυνάμενο να καλεί σε

ακρόαση τους κατά περίπτωση

ενδιαψερομένου ς, προβαίνει στον έλεγχο

των μέσων χρηματοδότησης της

εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων

σύμψωνα με τον ν. 3592/2007 (Α 161)

και αποψασίζει για την έγκριση ή μη της

μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε

περίπτωση παράβασης των ανωτέρω

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον ν.

2328/1995 (Α159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ.

γνωστοποιείται, επίσης, κάθε

τροποποίηση του καταστατικού

εταιρείας. »



του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση

παράβασης των ανωτέρω

επιβάλλονται σι προβλεπόμενες στον

ν. 2328/1995 (Α159) κυρώσεις. Στο

Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε

τροποποίηση του καταστατικού

εταιρείας. )>.

Άρθρο 3

Εξέταση γνώσεων του πανελλήνιου

γραπτού διαγωνισμού —

Τροποποίηση πρώτου εδαψίου παρ.

2 άρθρου 9 ν. 4765/2021

Στο πρώτο εδάψιο της παρ. 2 του

άρθρου 9 του ν. 4765/2021 (Α’ό) η

λέξη ((καθώς)) αντικαθίσταται από το

διαζευκτικό «ή», μετά τη λέξη

«συγκεκριμένων» προστίθενται οι

λέξεις «ή όλων» και η παρ. 2

διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Η εξέταση γνώσεων της περ. α’ της

παρ. 1 περιλαμβάνει την αξιολόγηση

γνώσεων γενικού περιεχομένου ή και

γνώσεων που συνδέονται με τη ψύση

συγκεκριμένων ή όλων των κλάδων

των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η

δοκιμασία της περ. β’ της παρ. Ι

αξιολογεί, ιδίως, δεξιότητες

γλωσσικού και αριθμητικού

συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης,

επίλυσης προβλημάτων και

ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον

χώρο εργασίας, καθώς και

χαρακτηριστικά που συνδέονται με

την αποτελεσματικότητα και την

ποιότητα στην εργασία. Η εξέταση της

περ. & της παρ. 1 και η δοκιμασία της

περ. β’ της παρ. Ι διενεργούνται είτε

με τη μέθοδο των ερωτήσεων

πολλαπλών επιλογών είτε με

ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό

των δύο.».

Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4765/2021

έχει ως εξής:

«2. Η εξέταση γνώσεων της περ. α’ της

παρ. 1 περιλαμβάνει την αξιολόγηση

γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς

και γνώσεων που συνδέονται με τη ψύση

των συγκεκριμένων κλάδων των

προκηρυσσόμενων θέσεων. Η δοκιμασία

της περ. β’ της παρ. 1 αξιολογεί, ιδίως,

δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού

συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης,

επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης

προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας,

καθώς και χαρακτηριστικά που

συνδέονται με την αποτελεσματικότητα

καιτην ποιότητα στην εργασία. Η εξέταση

τηςπερ. α’τηςπαρ. Ι καιη δοκιμασίατης

περ. β’ της παρ. Ι διενεργούνται είτε με

τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών

επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε

με συνδυασμό των δύο.».

ψ



Άρθρο4

Προσοντολόγιο προσωπικού Φορέων

του Δημοσίου — Τροποποίηση

άρθρου 52 ν. 4830/2021

Άρθρο 52 ν. 4830/2021

«Αρθρο 52

Προσοντολόγιο

προσωπικού

Κλαδολόγιο

των ψορέων του Δημοσίου

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 52 του ν.

4830/2021 (Α’ 169) προστίθενται παρ.

3Α και 3Β, και το άρθρο 52

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 52

Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο

προσωπικού των ψορέων του

Δημοσίου

1. Με προεδρικό διάταγμα, που

εκδίδεται μετά από πρόταση του

Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται

ενιαία για όλους ή για μερικούς

Φορείς του Δημόσιου Τομέα που

υπάγονται στην παρ. Ι του άρθρου 2

του ν. 4765/2021 (Α’ 6) οι κατηγορίες,

οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά

προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή
επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης

σε θέσεις κάθε κλάδου ή ειδικότητας

του μόνιμου ή με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους.

Με το διάταγμα του πρώτου εδαψίου

δύναται να αντιστοιχίζονται οι

υψιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες

των ως άνω ψορέων με τους νέους

κλάδους και ειδικότητες και να

καθορίζεται η διαδικασία

αντιστοίχισης των υψιστάμενων

κλάδων και ειδικοτήτων για τους

ψορείς της παρ. 3.

2. Η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του

άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)

παρακολουθεί την εξέλιξη των

αναγκών των ψορέων της παρ. Ι και

υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό

Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη

1. Με προεδρικό διάταγμα, που

εκδίδεται μετά από πρόταση του

Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται ενιαία

για όλους ή για μερικούς ψορείς του

Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στην

παρ. Ι του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’

6) οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι

ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια,

πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή
πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου ή
ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού

τους. Με το διάταγμα του πρώτου

εδαψίου δύναται να αντιστοιχίζονται οι

υψιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες των

ως άνω Φορέων με τους νέους κλάδους

και ειδικότητες και να καθορίζεται η

διαδικασία αντιστοίχισης των

υψιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων για

τους ψορείς της παρ. 3.

2. Η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου

77 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)

παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών

των ψορέων της παρ. Ι και υποβάλλει

ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών

έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή
μη του διατάγματος της παρ. 1, κατόπιν

εισήγησης των αρμόδιων οργανικών

μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Εντός δύο (2) μηνών από τη Θέση σε

ισχύ του διατάγματος της παρ. 1, οι

ψορείς υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των

κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών

και των Εσωτερικών Κανονισμών
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τροποποίησης ή μη του διατάγματος

της παρ. 1, κατόπιν εισήγησης των

αρμόδιων οργανικών μονάδων του

Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Εντός δύο (2) μηνών από τη Θέση σε

ισχύ του διατάγματος της παρ. 1, οι

ψορείς υποχρεούνται σε αντιστοίχιση

των κλάδων και ειδικοτήτων των

Οργανισμών και των Εσωτερικών

Κανονισμών Λειτουργίας τους, καθώς

και σε αναπροσαρμογή των ψηψιακών

οργανογραμμάτων του άρθρου 16 του

ν. 4440/2016 (Λ’ 224). Νέοι

Οργανισμοί και Εσωτερικοί

Κανονισμοί Λειτουργίας εκδίδονται

σύμψωνα με τα προβλεπόμενα στο

διάταγμα της παρ. 1.

3Α. Εκκρεμείς κατά τη Θέση σε ισχύ

του διατάγματος της παρ. Ι

διαδικασίες μετατάξεων,

αποσπάσεων και επιλογής

προϊσταμένων ολοκληρώνονται με

βάση το πλαίσιο περί καθορισμού

προσόντων διορισμού ή πρόσληψης

σε κλάδους ή ειδικότητες που ίσχυε,

κατά περίπτωση, μέχριτη Θέση σε ισχύ

του εν λόγω διατάγματος.

3Β. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας

έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος

του διατάγματος της παρ. 1, με

απόψαση του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων καθορίζεται ο

αρμόδιος ψορέας πιστοποίησης της

γνώσης ξένης γλώσσας ως προσόντος

διορισμού ή πρόσληψης, καθώς και

κάθε άλλο αναγκαίο Θέμα περί

αναγνώρισης τίτλων ή πιστοποιητικών

γλωσσομάθειας από τον ως άνω

ψορέα. Σε περίπτωση άπρακτης

παρόδου της προθεσμίας του πρώτου

εδαψίου, η απόψαση εκδίδεται από

τον Υπουργό Εσωτερικών κατόπιν

γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου

Λειτουργίας τους, καθώς και σε

αναπροσαρμογή των ψηψιακών

οργανογραμμάτων του άρθρου 16 του ν.

4440/2016 (Α’ 224). Νέοι Οργανισμοί και

Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας

εκδίδονται σύμψωνα με τα

προβλεπόμενα στο διάταγμα της παρ. 1.

4. Από τη Θέση σε ισχύ του διατάγματος

της παρ. Ι καταργούνται:

α) το π.δ. 37α/1987 (Α’ 11),

β) το π.δ. 22/1990 (Α’ 7),

γ) το π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και

δ) η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν.

2738/1999 (Α’ 180).».



Δημόσιας Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

4. Από τη Θέση σε ισχύ του

διατάγματος της παρ. Ι καταργούνται:

α) το π.δ. 37α/1987 (Α’ 11),

β) το π.δ. 22/1990 (Α’ 7),

γ) το π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και

δ) η παρ. & του άρΘρου 21 του ν.

2738/1999 (Α’ 180).».

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων

Σχετική
διάταξη Συναρμόδια Υπουργεία —

, Αντικειμενο συναρμοδιοτητας
αξιολογου μενη Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς

ς_ρύθμισης

Άρθρα Ι και 2 Υπουργεία Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άρθρο 4 Υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας
και_Θρησκευμάτων

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα
Εξουσιοδοτικ επισττεύδον (ενδεικτική ή

Είδος πράξης Αντικείμενοή διάταξη Υπουργείο ή αποκλειστική

___________ _____________

υπηρεσία

_________________

προεσμία)

Άρθρο 4 Υπουργική Υπουργός Καθορισμός του Αποκλειστική
απόψαση Παιδείας και αρμόδιου ψορέα προθεσμίας έξι (6)

(3Β άρθρου
Θρησκευμάτων πιστοποίησης της μηνών από τη

52 του ν. (ή Υπουργός γνώσης ξένης δημοσίευση του

4830/2021) Εσωτερικών σε γλώσσας ως διατάγματος της
προσόντος παρ. 1 του άρθρουπερίπτωση
διορισμού ή 52.

άπρακτης
πρόσληψης καθώς

παρέλευσηςτης
και κάθε άλλου

προθεσμίας) αναγκαιου θέματος
περί αναγνώρισης
τίτλων ή
πιστοποιητικών
γλωσσομάθειας από
τον ως άνω ψορέα.



Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022
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Γ ΓΝΚΟ ΛΟΓΣΤΗΡί Ί (Υ Κ Ρ/Τ ΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι7ης Απρίλιου 2019 για
την τροποποίηση της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων
χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού
Μητρώου (ΕίΚ1). και για την αντικατάσταση της απόφασης
2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (Ε 151) και λοιπές ρυθμίσεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Α. Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Συμπληρώνεται Το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη διαδικασία
μεταβίβασης επιχείρηση που κατέχει άδεια τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού
σταθμού ελεύθερης λήψης (‘.2328/Ι 995 και ν.4779/202 1). Συγκεκριμένα
παρέχεται η δυνατότητα γνωστοποίησης της προαναφερόμενης μεταβολής στο
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και με κατάθεση αντιγράφου του
σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας (σήμερα προβλέπεται η
γνωστοποίηση αποκλειστικά με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης).

2. Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού
διαγωνισμού, που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. για την πρόσληψη προσωπικού
στους φορείς του δημόσιου τομέα, αναφορικά με την εξέταση γνώσεων η οποία
εφεξής περιλαμβάνει εναλλακτικά και την αξιολόγηση γνώσεων που συνδέονται
με τη φύση όλων των κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων (άρθρο 9 παρ.2,
του ν.4765/2021).

3. Συμπληρώνεται το άρθρο 52 του ν43Ο/2Ο2Ι αναφορικά με το
προσοντολόγιο του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου και ειδικότερα:

α. Ορίζεται ότι, εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του νέου
προσοντολογίου σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, διαδικασίες μετατάξεων,
αποσπάσεων και επιλογής προϊσταμένων των φορέων του Δημοσίου τομέα
ολοκληρώνονται με βάση το προϊσχύον καθεστώς. κατά περίπτωση.

β. Καθορίζεται, με υπουργική απόφαση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας,
ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της γνώσης ξένης γλώσσας ως προσόντος
διορισμού ή πρόσληψης καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα περί αναγνώρισης
τίτλων ή πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από τον εν λόγω φορέα.
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Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
επιπτώσεις επί του Κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών των
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΙΙΕΙΑ Α1ΜΑθΟ13
1611.2022 18:39

Ιουλία Γ. Αρμάγου

Τροτιολ.ΥΠ ΕΣ τηλεοπτικοί σταθμοί, ΑΣΕΠ, προσοντολόγιο.
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