
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του Υπουργείου Εσωτερικών

στο σχέδιο νόμου με τίτλο

«Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της

αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις γιατο ανθρώπινο

δυναμικό του δημοσίου τομέα»

Άρθρο Ι

Συμβάσεις για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών — Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 36
ν. 4765/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (λό) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το

Πρώτο εδάιο ως προς τον ανώτατο χρόνο διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου με τη διαγραψή της παραπομπής στο άρθρο 38 και τη ρητή αναψορά σε ανώτατη

διάρκεια οκτώ μηνών, β) προστίθενται εδάψια Τρίτο και Τέταρτο και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Αν βασίμως εκτιμάται από τους Φορείς της παρ. 1, ότι οι ανάγκες των περ. α’, β’ και γ’ Θα

συνεχισθούν και Πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση

τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ της λήξεως του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανώτατης διάρκειας οκτώ (8) μηνών και

για αριθμό που εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του ψορέα για την πρόσληψη. Στους Πίνακες που

καταρτίζονται μπορεί να περιληψΘούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της Παρ. 2, απαγορευομένης

σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου. Στις ως άνω συμβάσεις δεν

εψαρμόζονται οι Περιορισμοί του άρθρου 5 του Π.δ. 164/2004 (Α’164). Η συνολική διάρκεια των

συμβάσεων των παρ. Ι και 2 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι

τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου ότου π.δ. 164/2004.».

2. Η παρ. Ι εψαρμόζεται και στις διαδικασίες προσλήψεων της Παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021

που έχουν εκκινήσει μέχριτη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις για την ευζωία των ζώων συντροψιάς — Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 9 ν.

4830/2021

1. Τα εδάψια έβδομο και όγδοο της περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 9 του ν. 4830/2021 (Α’1ό9)

διαγράψονται και η Περ. α’ διαμορψώνεται ως εξής:

«(α) Να στειρώσει το δεοποζόμενο ζώο συντροψιάς του, εψόσον είναι σκύλος ή γάτα, εντός έξι (6)

μηνών από την απόκτησή του εψόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση απόκτησης

ζώου κάτω του ενός (1) έτους, η οτείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι (ό) Πρώτους μήνες αό τη

συμπλήρωση του Πρώτου (Ιου) έτους. Η Προθεσμία των προηγούμενων εδαψίων μπορεί να

διαψοροποιείται ανάλογα με τη ψυλή του ζώου και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, μετά από

εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου. Η οτείρωση δεν είναι υποχρεωτική για ζώα για τα οποία

έχει αποσταλεί δείγμα γενετικού υλικού (ΟΝΑ) τους στο Εργαστήριο Φύλαξης καιλνάλυσης Γενετικού

Υλικού Ζώων Συντροψιάς του άρθρου 13.



Σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στειρώσει Το ζώο συντροιάς του ή δεν αποστείλει

δείγμα γενετικού υλικού (ΟΝΑ) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού

Ζώων Συντροψιάς, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 35 και χορηγείται στον ιδιοκτήτη

τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση ή την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού

του ζώου. Σε περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου

το πρόστιμο.

Κατ’ εξαίρεση, η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για τους σκύλους εργασίας των ενόπλων

δυνάμεων.»

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις νια το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροψιάς (ΕΜΖΣ) — Τροποποίηση παρ. 4 και 6

και προσθήκη παρ. 7, 8 και 9 στο άρθρο 46 ν. 4830/2021

1. Στο άρθρο 46 του ν. 4830/2021 επέρχονται οι εξής αλλαγές α) τροποποιούνται οι παρ. 4

και 6 ως προς τον ακριβή χρονικό προσδιορισμό των προθεσμιών, β) προστίθενται παρ. 7, 8

και 9 αναψορικά με τη μη απαίτηση καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντρσψιάς

(ΕΜΖΣ) των ψιλοζωικών σωματείων και των ψιλσζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Υπομητρώσ Φιλσζωικών Σωματείων και

Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, καθώς και την αναστολή υποχρεώσεων που εξαρτώνται από την

λειτουργία του και τον προσδιορισμό του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη για

στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροψιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικσύ υλικού

του (Ο ΝΑ) και επιβολή των σχετικών κυρώσεων και το άρθρο 46 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 46

Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος του Υπουργείου

Ψηψιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων παραδίδει σε

αυτό την υπάρχουσα «διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση» που περιλαμβάνει τους κωδικούς

σήμανσης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ζώων συντροψιάς που έχει καταγράψει από

την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτό της τήρησης της «διαδικτυακής ηλειιτρονικής βάσης»

μέχριτην ημερομηνία παράδοσής της στο Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης. Η μεταψορά

αυτή δεν αναστέλλει τις υποχρεώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων,

καθώς και την πρόσβασή του στο ΕΜΖΣ σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι τη

μεταψορά της βάσης, αυτή συνεχίζει να λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροψίμων.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, η σήμανση και η καταγραψή των σκύλων και

γατών εξακολουθεί να διενεργείται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων. ‘Οσοι ιδιοκτήτες σκύλων και γατών έχουν ήδη σημάνει

ή πρόκειται να σημάνουν τα ζώα συντροψιάς τους στην υπάρχουσα βάση, μπορούν, εντός

προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να συμπληρώσουν τα

στοιχεία τους με βάση το άρθρο 4. Στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν να γίνουν και

διαγραψές ήδη καταχωρημένων εγγραψών από τους ιδιοκτήτες ζώων, εψόσον πλέον αυτά

δεν είναι στην ιδιοκτησία τους ή δεν βρίσκονται στη ζωή.



3. Οι επαγγελματίες και σι ερασιτέχνες εκτροψείς σκύλων και γατών οψείλουν, εντός

προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να εγγραψούν οτο

Υπο Μ ητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροψέων.

4. ‘Εως την 18η.3.2022, οι δήμοι οψείλουν να προβούν στην αναγκαία για την οργάνωση και

εψαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων τροποποίηση του Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, σύμψωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων (ν. 3 584/2007, Α’ 143).

5. Ως πρώτο έτος εΦαρμογής των Βασικών Δεικτών Απόδοσης του άρθρου 41 ορίζεται το έτος

2023, η δε δημοσιοποίησή τους από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 31.10.2022.

6. Λειτουργούντα κατά τη 18η.9.2021 καταψύγια υποχρεούνται να συμμορψωθούν με τις

προδιαγραψές των άρθρων 28 και 29 έως τις 31.3.2022. Αποψάσεις σψράγισης καταψυγίων

αναστέλλονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εκτός αν διαπιστωθεί από έκθεση των

αρμοδίων οργάνων ότι απειλείται η ζωή των ψιλοξενούμενων ζώων. Καταψύγια που έχουν

αδειοδοτηθεί μέχρι την 18η.9.2021, υποχρεούνται να συμμορψωθούν προς τις υποχρεώσεις

των άρθρων 28 και 29 έως τις 30.9.2023.

7. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και

Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, για τη δραστηριοποίηση των ψιλοζωικών σωματείων και

ψιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμψωνα με τις διατάξεις του

παρόντος, δεν απαιτείται η προηγούμενη καταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ, εψόσον τα εν λόγω

σωματεία και οργανώσεις δεν έχουν λυθεί, λειτουργούν νόμιμα και περιλαμβάνουν στους

καταστατικούς σκοπούς τους την προαγωγή της ψιλοζωίας ή τη ψροντίδα και περισυλλογή

αδέσποτων ζώων συντροψιάς.

8. Μέχρι τη Θέση σε πλήρη λειτουργία του ΕΜΖΣ και των υπομητρώων του,

περιλαμβανομένης της Πανελλήνιας Πλατψόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων, αναστέλλεται η

υποχρέωση της προηγούμενης εγγραψής και καταχώρισης δεδομένων στο ΕΜΖΣ που

προβλέπεται στον παρόντα.

9. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροψιάς ή για

αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (ΟΝΑ), σύμψωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του

άρθρου 9, εκκινεί μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του

ΕΦΑΓΥΖΣ κατά το άρθρο 13. Τα πρόστιμα του άρθρου 35 για την παράβαση της ως άνω

υποχρέωσης επιβάλλονται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας

του ΕΦΑΓΥΖΣ».

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας - Τροποποίηση άρθρου

11 ν. 4675/2020

Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4675/2020 (Α’ 54), περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής

Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, προστίθεται περ. ι) και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

ιιι) Συντάσσει έκθεση των πεπραγμένων της έκαστο ημερολογιακό έτος.».



Άρθρο 5

Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας -

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 ν. 4675/2020

Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4675/2020 (Α’ 54), περί του χρόνου σύγκλησης της

Ολομέλειας της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), επέρχονται οι εξής

τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο τροποποιείται ως προς τον τρόπο και τον χρόνο της

σύγκλησης της ολομέλειας της ΕΕΔΥ και β) προστίθεται δεύτερο εδάψιο, και η παρ. 3

διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Η Ολομέλεια της ΕΕΔΥ συγκαλείται τακτικά δύο (2) ψορές, εντός του πρώτου και του

τελευταίου τριμήνου εκάστου ημερολογιακού έτους από τον Πρόεδρο της ή κατόπιν

απόψασης του Υπουργού Υγείας ή του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας. Η Εκτελεστική

Επιτροπή της ΕΕΔΥ συγκαλείται τακτικά, τουλάχιστον μία ψορά κάθε δίμηνο, και έκτακτα,

όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό της ή κατόπιν απόψασης του Υπουργού Υγείας ή του

Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.».



Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

( ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών

«Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της

δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις γιατο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».

Επισπεύδον Υπουργείο:
Υπουργείο Εσωτερικών

Στοιχεία επικοινωνίας:

1. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Γεν. Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα, Τηλ.: 213.131.3482

2. Μιχαήλ Λιαροκάπης, Νομικός — Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
2131364920, υ.ΙίοΙρί5@γρθ5.

3. Ευδοξία Τσιτσέλη, Νομικός — Συνεργάτης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, 2131364432,

θ.55θΙΊ@γρθ5.Γ
Υπουργείο Υγείας: Γραψείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας, 2132161236,

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον Τομέα ή τους τομείς νομοέτησης

____υςοττοίουςέςςηςογμενηςρύιμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

Ι & 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.

(Χ)

Χ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολσγούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της σύναψης

συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την κάλυψη

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 36 του

ν. 4765/2021 (Ν 6).

Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διευθετούνται οι συνέπειες ως προς τις

υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων και την επιβολή προστίμων, που ανακύπτουν

λόγω της μη θέσης σε πλήρη λειτουργία της πλατψόρμας του Εθνικού Μητρώου

Ζώων Συντροψιάς (ΕΜΖΣ) εντός του προβλεπόμενου από τον νόμο χρόνου.

Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα, λόγω

ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την παραμετροποίηση και τον προσδιορισμό των

αναγκαίων ποιοτικών και τεχνικών όρων ενόψει της προκήρυξης της διαγωνιοτικής

διαδικασίας, της καθυστέρησης, να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Εθνικό Μητρώο

Ζώων Συντροψιάς (ΕΜΖΣ) και τα υπομητρώα του, προκειμένου να μην εμποδίζεται

η δραστηρισποίηση των ψιλοζωικών σωματείων και των ψιλοζωικών οργανώσεων

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η υιοθεσία αδέσποτων ζώων. Περαιτέρω,

προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη για στείρωση του

δεσποζόμενου ζώου συντροιάς και για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του

(Ο ΝΑ), καθώς και ο χρόνος επιβολής των σχετικών κυρώσεων.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 11 του ν.

4675/2020 (Α’ 54), περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας

Υγείας (ΕΕΔΥ), και προστίθεται η αρμοδιότητα της σύνταξης έκθεσης των

πεπραγμένωντης ΕΕΔΥ έκαστο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 12 του ν.

4675/2020, περί οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), και προσδιορίζεται αναλυτικά ο προσψορότερος τρόπος

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



σύγκλησης των οργάνων της ΕΕΔΥ, ήτοι της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής

___________

Επιτροπή ς

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Παρατηρούνται δυσχέρειες ως προς την άμεση και ταχεία αντιμετώπιση

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις ζημιών από σεισμούς,

πλημμύρες, ιταγετούς και πυρκαγιές, σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας ή
κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το περιορισμένο

διαθέσιμο προσωπικό για την αντιμετώπιση αυτών.

Άρθρο 2: Η καθυστέρηση να τεθεί σε πλήρη λειτουργία Εθνικό Μητρώο Ζώων

Συντροψιάς (ΕΜΖΣ) , λόγω ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την παραμετροποίηοη

των προϋποθέσεων και των όρων ενόψει της προκήρυξης διαγωνιστικής

διαδικασίας, μεταθέτει ορισμένες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων και τη

διαδικασία επιβολής προστίμων, που συναρτώνται με τη Θέση σε πλήρη λειτουργία

αυτής της πλατψόρμας.

Άρθρο 3: Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροψιάς (ΕΜΖΣ), στο οποίο εντάσσονται το

Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων και η Πανελλήνια Πλατψόρμα

Υιοθεσίας Αδέσποτων, δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη

λειτουργία είναι αδύνατη η δραστηριοποίηση των ψιλοζωικών σωματείων και

ψιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμψωνα με όσα ορίζονται

στον ν. 4830/2021 (Α’ 169) και η υιοθεσία αδέοποτων ζώων συντροψιάς. Επομένως,

προκύπτει ανάγκη, μέχρι τη θέση του ΕΜΣΖ σε πλήρη λειτουργία, να μην απαιτείται

η καταχώρισή τους στο ΕΜΣΖ και να ανασταλεί η τήρηση της προϋπόθεσης της

προηγούμενης εγγραψής και καταχώρισης δεδομένων στο ΕΜΣΖ και των

υπομητρώων του. Ακόμη, κρίνεται αναγκαίος ο προσδιορισμός του χρόνου έναρξης

της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροψιάς ή
για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (ΟΝΑ) και επιβολής των σχετικών

κυρώσεων, αντιστοίχως, καθώς το Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού

Υλικού Ζώων Συντροψιάς δεν έχει συσταθεί ακόμη.

Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της

αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας

Υγείας (ΕΕΔΥ), καθώς προστίθενται μια νέα αρμοδιότητα που αποσκοπεί στη

συστηματική καταγραψή των σχετικών πεπραγμένων της ΕΕΔΥ, μετά το πέρας

εκάστου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 5: Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της απρόσκοπτης

λειτουργίας της ΕΕΔΥ, η οποία είναι η αρμόδια επιτροπή για την χάραξη της εθνικής

στρατηγικής και του εθνικού σχεδίου δράσης για τη δημόσια υγεία.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;



Άρθρο 1: Στο προσωπικό με συμβάσεις ΙΔΟΧ του άρθρου 36 του ν. 4765/2021,

καθώς και τους υποψηψίους προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

Άρθρα 2 και 3: Στους ιδιοκτήτες δεστιοζόμενων ζώων συντροψιάς, στους
κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, στους

εθελοντές κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών— μελώντης Ευρωπαϊκής’Ενωσης, στα

ψιλοζωικά σωματεία και τις ιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

αλλά και στο σύνολο των πολιτών.

Άρθρα 4 και 5: Την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), ολόκληρο

τον πληθυσμό.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

ΝΑΙ ΙΞ8Ξ ΟΧΙ Π

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

Άρθρο 1: άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α 6)

Άρθρο 2: άρθρο 9 του ν. 4830/2021 (Α’ 169).

Άρθρο 3: άρθρο 46 του ν. 4830/2021

Άρθρο 4: παρ. Ι του άρθρου 11 του ν. 4675/2020 (Α’ 54)

Άρθρο_5:_παρ._3_του_άρθρου_12_του_ν._4675/2020

5. Γιατί δεν Είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

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

Το ισχύον νομοθετικό Πλαίσιο δεν παρέχει
εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού
διατάγματος, υπουργικής απόψασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που εμπίπτει στα
ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ενώ

πρόκειται και για τροποποίηση υψιστάμενης
νομοθετικής ρύθμισης, η οποία είναι δυνατή μόνο με
διατάξεις της ίδιας τυπικής ισχύος.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες

συμπεριλαμβανομένης ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
της δυνατότητας νέας διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της

ερμηνευτικής δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της

προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας.
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Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ 1Ί1 Οχι
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

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

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

‘ επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

ΙΓΓ
Π Γπ π

υψιστάμενης
νομοθεσίας;

111) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

ΠΠ

Ιο



8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1: Η ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση

απρόβλετιτων και επειγουσών αναγκών του άρθρου 36 του

4765/2021.
ι) βραχυιτροθεσμοι:

Αρθρα 4 και 5: Η αποτελεσματικοτερη λειτουργια της
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.

Άρθρα 2 και 3: Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης σε

ζητήματα που αψορούν στην προστασία των ζώων
ΙΙ) μακροιτρόθεσμοι:

συντροιας.

Άρθρα 4 και 5: Η προάσπιση της δημόσιας υγείας.

ΙΙ



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Δημόσια Διοίκηση —Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειιιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Αριθμός διί οαίων ιποαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μσνίμι,ιν/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο ΙΝΤΕΠιΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίιιιεπιινε)

Αναλογία Η/Υ από θέση εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δηροσίων οπηρεσιών Και Φορέων

Αριθμός Κέντρων ττληροφόρησης πολιτών. σε Κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό Και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδα νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ

Αριθμός ατόμων Που εξυπημετοόντιιι από τις δημόσιες
υπηρεσίες ανά έτος Και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας Και πρόσθετες
δαπάνες_ως_ποσοστό_εσί της_συνολικής_δασάνης_ανά υπουργείο)

Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
σροσωπικού ως ποσοστό της_συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία
ανά_1ΟΟθθθ_κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα Κατά κατηγορίες κειι Κατά
γεωγραφική_περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα Και θεωρούμενοι ως δράσεες αυτών
Κατά_εθνικότητα,_φόλο_και_τάξεις_ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων Και αξιόποινων
συρσεριφορών Που προκαλούν το Κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες._ληατείες,_κλοπές_—_διαρρήξεις)

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο Και παραμονή
στη_χώρα

Σοχυότητα εγκληράτων εινό τύσιι εγκλήμειτος

Ποσοστό εγκληματικών περιιντώσει,ιν που εξιχνιάστηκον στο
σύνολο των_εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια

Αριθμός κειτνίνων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμιι Και
ανά_σεριοχή_αστυνόμευσης

Αναλογία αστυνομικών ανά ΙθθΟ κατιιίκυυς — ειναλυγία
κατοίκων ανά αστυνομικό_τμήμα_και Περιοχή_αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για τηυ αντιμετώπιση της πνιμειβιιτικής
συμσεμιφομός ανά τομείς (σ.χ. εγκλήμστιι βίας, οικονομικά
εγκλήματα,_ναρκιιτικά,_τροχαία,_κλοπές,_τρυμυκρστίει)

, , Πρόσφατα Επι&ωκόμενος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταία 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός ειστμχόμενων αστικών, εργειτικών Και εμπορικών
διαφορών

Αριθμός εισερχόρενων διοικητικών περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος που απαιτείτειι γιο την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών. διοικητικών Και άλλι,ιν υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικείει,
Πρωτοδικεία,_Εφετεία, ‘Αρειος_Πάγος/Συμβούλιο_Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικειστή (ποινικά, πολιτικά κιιι
διοικητικά_δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση_ή_αναίμεση
Αριθμός υποθέσεων Που εσιλύονται με τιι σύστημα τον
εξωδικαστικοό_συμβιβασμού
Αξιοποίιιση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόίιων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διιιθέτνυν_πόρους_(νομική_πμοστασίιι)

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
καιτης ΕΛΣΤΑΤ(ρ//λνννλν.ΐΠ5’/).



Κόστος προσφυγής στη θικιιιαουντ1

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ έτος υποθέσεων έναντι
εκκρεμών (σε ετήσια και συνολική βάση εκκρειιοτήτωο)

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, γιο τις

επιβλήθηκαν ποινές μεττιτρέψιμες οκ χρήμα

Μέσο Κόστος σωφρονιστικού συοτήμστυς τινά κρατσύμενο

Αυιιλυγίιι προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) τινά κρατυόμενο

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

_________ ΑΜΕΣΗ Ε1 ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ

) Εάν Είναι άμεση,
εξηγήστε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα Είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή

11, στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ ] Οχι ΓΙ - -____________________________

Ε ξηγ ή στε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ [] Οχι Π

Αναψέρατε ποια είναι

αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ ΓΙ Οχι Ι3

Εξηγήστε:
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Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος

Ι Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σε προσωπικό
με συμβάσεις ΙΔΟΧ που προσελήψθη για την κάλυψη απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 να λαμβάνει
μέρος σε διαδικασία προσλήψεων ΙΔΟΧ σε περίπτωση που
εξακολουθούν να υψίστανται οι ανάγκες λόγω εκτεταμένων ζημιών από
σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, σοβαρής απειλής της
δημόσιας υγείας ή λόγω κήρυξης περιψερειακής ενότητας ή
συγκεκριμένης περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμψωνα με
τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου, προκειμένου να
εξασψαλιστεί η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών με την
ταχεία κάλυψη των οικείων θέσεων και από προσωπικό που διαθέτει
εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση η συνολική
διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τους
εικοσιτέσσερις (24) μήνες σύμψωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ό του
π.δ. 164/2004. Η αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι
καταλαμβάνει και τις διαδικασίες νέων προσλήψεων της παρ. 3 του
άρθρου 36 που έχουν εκκινήσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος

______

νόμου.
2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται οι συνέπειες ως προς

την έναρξη των υποχρεώσεων ιδιοκτητών ζώων και την επιβολή

προστίμου που επισύρει η παράλειψή τους, για όσο διάστημα η

πλατψόρμα του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροψιάς δεν τίθεται σε

______

πλήρη λειτουργία.

3 Με την αξιολογούμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα που αψορούν

στην καταχώριση στο ΕΜΖΣ των ψιλοζωικών σωματείων και των

ψιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέχρι τη θέση

σε πλήρη λειτουργία του Υπομητρώου Φιλοζωικών Σωματείων και

Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροψιάς (ΕΜΖΣ) λόγω

ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την παραμετροποίηση και τον

προσδιορισμό των αναγκαίων ποιοτικών Και τεχνικών όρων ενόψει της

προκήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επιπλέον προβλέπεται η

αναστολή της υποχρέωσης προηγούμενης εγγραψής και καταχώρισης

δεδομένων στο ΕΜΖΣ μέχριτη θέση σε πλήρη λειτουργία του ΕΜΖΣ και

των υπομητρώων του, περιλαμβανομένης της Πανελλήνιας

Πλατψόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων, ενώ τίθενται οι προϋποθέσεις για

τον προσδιορισμό του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη

νια στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροψιάς και για την

αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (ΟΝΑ), σε συνάρτηση με την



ειτιβολή των σχετικών κυρώσεων που συνεπάγεται η παράλειψη της

υποχρέωσης από τους ιδιοκτήτες του.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Εκθεση νενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΑΜ Ε ΣΑ

Αύξηση εσιιιν

Άλλο

4 Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι ο εμπλουτισμός των

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας,

προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία ετήσιου αρχείου των

πεπραγμένων της.

5 Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η αποτελεσματικότερη

οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας

Υγείας.

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΙΙΜΟΣΙΑ

Δ 1011<1 ΙΣΙ1,
ΔΙ ι’υΙ’ΛΝ Ε Ιλ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΙΟΝ ΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

Ο ΜΑΔΕΣ

ΦΥΣ 11<0,
ΑΣΤ1ΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΙΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΙ ε Ιι ιση δα ττανιιν

Εξοικονόμηση χ
χρόνου

Μεγαλύτερη Χ

αποδοτικότητει /
οποτελεσμοτ ικότητα

ΟΦΕΛΙ1
ΡΥΘΜΙΣΗΣ Βελτίωση

παρεχόμενων
υπηρεσιών

ΕΜΜ ΕΣΑ

Χ Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών χ

Αυξημένη αξιοπιοτίει

/ διαφάνεια θεσμών Χ

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

‘Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:



Άρθρο 1: Με την προωθούμενη διάταξη τροποποιείται το υψιστάμενο πλαίσιο του ν. 4765/2021 επ’ ωψελεία

τόσο των υπηρεσιών όσο και των πολιτών.

Άρθρα 2 και 3: Με την αξισλογούμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ασψάλειας δικαίου και η

αποτελεσματική προστασία των ζώων συντροιάς.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ.
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΦΥΣΙΚΟ,

ΜΟΙΚΗΣΗ,
ΑΝΤΑΓΩΝΜΟΣ

ΚΝΩΝΊΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμος /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

Γ’ΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ ΡΣ Η

ΕΦΑΡΜ ΟΓΗΣ
Πρσσληψεις /

ΤΗΣ
κινητικοτητα

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενημέρωση
εκπαιδευση

εμπλεκσμενω

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αλλο

Στήριξη και

λειτουργιε
διαχείρισης

Διαχειριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγων Κατα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτελεεεη
& ΑΓΙΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
Κοστος

ΡΥΟΜΙΣΗΣ
συμμετσχης

στη νεο
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υπουργείου και της δημόσιας διοίκησης.

Άρθρα 2 και 3: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋτιολογισμών των
ΟΤΑ.



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντσπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

_______________ _______________ ______________ _______________ ________________

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάύμιιτης
κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

__________ _____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ______________

Ι’ΥΘΜΙΣΙΙΣ

ΙΙιλοτιιιή
Εφαρμογή

Ανάδειξη κιιλιιν
πριικτικιίιν κιιτά
την υλοπιιίηιιη

ΝΙ ΕΙΙΙΣΙ Ι της ρύϋμιι3ης

________________________

—

_____________________ ________________________ _________________________ ___________________________

ΚΙΝΔΥΝΙΙΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικιισιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 1: Από την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν ανακύπτουν κίνδυνοι νια την δημόσια διοίκηση ‚την οικονομία

καιτην κοινωνία.

Άρθρα 2 και 3: Από την αξιολογούμενη διάταξη δεν ανακύπτουν κίνδυνοι για τη δημόσια διοίκηση, τους

ΟΤΑ., τα νομικά πρόσωπα αυτών, την αγορά, την Κοινωνία και το περιβάλλον.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συνα4είς συνταγματικές διατάξεις

-Αρθρα 5, 21, 102 και 103 του Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π (συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις



2
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

Π (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου

ΕΕ.

Νομολογία Ευρωπαϊκού

Π Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροτιοποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης Υφιστάμενες διατάξεις

ΆΡΘΡΟ Ι Το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 έχει ως
Συμβάσεις για κάλυψη εξής:
απρόβλεπτων και επειγουσών

αναγκών — Τροποποίηση παρ. 3 «Άριρο36
άρθρου 36 ν. 4765/2021



Στην παρ. 3 του άρθρου 36 του ν.

4765/2021 (Α’ό) επέρχονται οι εξής

αλλαγές: α) τροποποιείται το πρώτο

εδάιο ως προς τον ανώτατο χρόνο

διάρκειας των συμβάσεων εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

με τη διαγραψή της παραπομπής στο

άρθρο 38 και τη ρητή αναψορά σε

ανώτατη διάρκεια οκτώ μηνών, β)

προστίθενται εδάψια τρίτο και

τέταρτο και η παρ. 3 διαμορψώνεται

ως εξής:

«3. Αν βασίμως εκτιμάται από τους

ψορείς της παρ. 1, ότι οι ανάγκες των

περ. α’, β’ και γ’ θα συνεχισθούν και

πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια

αρχή κινεί εγκαίρως και σε κάθε

περίπτωση τριάντα (30) τουλάχιστον

ημέρες προ της λήξεως του

οκταμήνου, τη διαδικασία νέων

προσλήψεων με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ανώτατης διάρκειας οκτώ (8) μηνών

και για αριθμό που εγκρίνει το

αρμόδιο όργανο του Φορέα για την

πρόσληψη. Στους Πίνακες που

καταρτίζονται μπορεί να

περιληψθούν και απασχοληθέντες

με σύμβαση της παρ. 2,

απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση

της μετατροπής της σύμβασης σε

αορίστου χρόνου. Στις ως άνω

συμβάσεις δεν εψαρμόζονται οι

Περιορισμοί του άρθρου 5 του π.δ.

164/2004 (Α’164). Η συνολική

διάρκειατων συμβάσεωντωνπαρ. Ι

και 2 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει

το ανώτατο χρονικό διάστημα των

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά

την έννοια του άρθρου 6 του π.δ.

164/2004.».

2. Η παρ. Ι εψαρμόζεται και στις

διαδικασίες προσλήψεων της παρ. 3

Προσωπικό για απρόόλεπτες και

επείγουσες ανάγκες

1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Χρόνου κατά την παρ. 2 του άρΟρου 103

του Συντάγματος διενεργείται από τις

δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και

τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου

όαϋμού, καώς και από όλα τα νομικά

πρόσωπα της παρ. Ι του άρρου 2 του

παρόντος, νια την αντιμετώπιση

απρόόλεπτων και επειγουσών αναγκών

επιτρέπεται μόνον:

α) σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών

από σεισμούς, πλημμύρες, παγετού ς και

πυρκαγιές,

6) σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης

λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών

μέτρων λόγω σοόαρής απειλής της

δημόσιας υγείας,

γ) εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα ή
συγκεκριμένη περιοχή αυτής κηρυχΟτί

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, νια την

αντιμετώπιση αναγκών εξαιτίας άλλων

γεγονότων από τα οποία Προκύπτει

άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας.

2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν

μπορεί να υπερόαίνει τους οκτώ (8)

μήνες από την επέλευση του γεγονότος

ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκη ς. Με

την επιφύλαξη της παρ. 3, ανανέωση ή
παράταση τηςσύμόασηςή σύναψη νέας

σύμόασης ή μετατροπή σε σύμόαση

αορίστου χρόνου, απαγορεύονται. Κατά

20



του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 που

έχουν εκκινήσει μέχριτη δημοσίευση

του παρόντος.

τα λοιπά, νια το Προσωπικό του

παρόντος άρϋρου εφαρμόζονται σι

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Αν όασίμως εκτιμάται από τους

φορείς της παρ. 1, ότι Οι ανάγκες των

περ. α’, 6’ και ν’ ια συνεχισϋούν και

Πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή

κινεί εκαίρως και σε κάϋε περίπτωση

Τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ

της λήξεως του οκταμήνου, τη

διαδικασία νέων προσλήψεων με

σύμόαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου, τηρουμένου του

άρρου 38, νια αριάμό και διάρκεια που

εκκρίνει το αρμόδιο όρανο του φορέα

νια την πρόσληψη. Στους Πίνακες που

καταρτίζονται μπορεί να περιληφϋούν

και απασχοληΟέντες με σύμόαση της

παρ. 2, απαορευομένης σε κά&

περίπτωση της μετατροπή ς

σύμόασης σε αορίστου χρόνου.

της

4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί έλενχο συνδρομής

των προϋποιέσεων πρόσληψης

προσωπικού και τήρηση ς του παρόντος

άρ ι9ρου. ».

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις για την ευζωία των ζώων

συντροψιάς — Τροποποίηση παρ. Ι

άρθρου 9, ν. 4830/2021

1. Τα εδάψια έβδομο και όγδοο της

περ. α’ της παρ. Ι του άρθρου 9 του

ν. 4830/2021 (Α’169) διαγράψονται

και η περ. α’ διαμορψώνεται ως εξής:

«(α) Να οτειρώσει το δεσποζόμενο

ζώο συντροψιάς του, εψόσον είναι

σκύλος ή γάτα, εντός έξι (6) μηνών

από την απόκτησή του εψόσον Το

Η περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.

4830/2021(Α’ 169) έχει ως εξής:

(α) Να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο

συντροψιάς του, εψόσον είναι σκύλος ή
γάτα, εντός έξι (6) μηνών από την

απόκτησή του εψόσον το ζώο είναι άνω

του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση

απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1)

έτους, η οτείρωση λαμβάνει χώρα μέσα

στου ς έξι (6) πρώτους μήνες από τη

συμπλήρωση του πρώτου (Ιου) έτους. Η

προθεσμία των προηγούμενων εδαψίων



ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους. Σε

περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω

του ενός (1) έτους, η στείρωση

λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι (6)

πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση

του πρώτου (Ιου) έτους. Η

προθεσμία των προηγούμενων

εδαψίων μπορεί να διαψοροποιείται

ανάλογα με τη ψυλή του ζώου και

άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του,

μετά από εμπεριστατωμένη

γνωμάτευση κτηνιάτρου. Η στείρωση

δεν είναι υποχρεωτική για ζώα για τα

οποία έχει αποσταλεί δείγμα

γενετικού υλικού (ΟΝΑ) τους στο

Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης

Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροψιάς

του άρθρου 13.

Σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης ζώου

δεν στειρώσει το ζώο συντροψιάς

του ή δεν αποστείλει δείγμα

γενετικού υλικού (ΟΝΑ) στο

Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης

Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροψιάς,

επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου

35 και χορηγείται στον ιδιοκτήτη

τρίμηνη προθεσμία για να προβεί

στη στείρωση ή την αποστολή

δείγματος γενετικού υλικού του

ζώου. Σε περίπτωση που και αυτή η

προθεσμία παρέλθει άπρακτη,

επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.

Κατ’ εξαίρεση, η στείρωση δεν Είναι

υποχρεωτική για τους σκύλους

εργασίας των ενόπλων δυνάμεων.»

μπορεί να διαψοροποιείται ανάλογα με

τη Φυλή του ζώου και άλλα ειδικά

χαρακτηριστικά του, μετά από

εμπεριοτατωμένη γνωμάτευση

κτηνιάτρου. Η στείρωση δεν είναι

υποχρεωτική για ζώα για τα οποία έχει

αποσταλεί δείγμα γενετικού υλικού

(ΟΝΑ) τους στο Εργαστήριο Φύλαξης και

Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων

Συντροψιάςτου άρθρου 13.

Σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης ζώου

δεν στειρώσει το ζώο συντροψιάς του ή
δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού

(ΟΝΑ) στο Εργαστήριο Φύλαξης και

Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων

Συντροψιάς, επιβάλλεται το πρόστιμο

του άρθρου 35 και χορηγείται στον

ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να

προβεί στη στείρωση ή την αποστολή

δείγματος γενετικού υλικού του ζώου.

Σε περίπτωση που και αυτή η

προθεσμία παρέλθει άπρακτη,

επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.

Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για

στείρωση του δεσποζόμενου ζώου

συντροψιάς ή για αποστολή δείγματος

γενετικού υλικού του (ΟΝΑ) άρχεται την

Ιη.3.2θ22. Τα πρόστιμα του άρθρου 35

για την παράβαση της ως άνω

υποχρέωσης επιβάλλονται από την

Ιη.9.2θ22. Κατ’ εξαίρεση, η στείρωση

δεν είναι υποχρεωτική για τους σκύλους

εργασίας των ενόπλων δυνάμεων.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις για το Εθνικό Μητρώο Το άρθρο 46 του ν. 4830/2021 (Α’169)
Ζώων Συντροψιάς (ΕΜΖΣ)

— έχει ως εξής:
Τροποποίηση παρ. 4 και 6 και

«1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την
προσθήκη παρ. 7, 8 και 9 στο

υποόολή σχετικού αιτήματος του
άρθρο 46 ν. 4830/2021
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1.. Στο άρθρο 46 του ν. 4830/2021

επέρχονται σι εξής αλλαγές α)

τροποποιούνται οι παρ. 4 και ό ως

προς τον ακριβή χρονικό

Προσδιορισμό των προθεσμιών, β)

προστίθενται Παρ. 7, 8 και 9

αναψορικά με τη μη απαίτηση

καταχώρισης οτο Εθνικό Μητρώο

Ζώων Συντροψιάς (ΕΜΖΣ) των

ψιλοζωικών σωματείων και των

ψιλοζωικών οργανώσεων μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέχρι να

τεθεί σε πλήρη λειτουργία το

Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων

και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, καθώς

και την αναστολή υποχρεώσεων που

εξαρτώνται από την λειτουργία του

και τον προσδιορισμό του χρόνου

έναρξης της υποχρέωσης του

ιδιοκτήτη για οτείρωση του

δεσποζόμενου ζώου συντροψιάς ή
για αποστολή δείγματος γενετικού

υλικού του (ΒΝΑ) και επιβολή των

σχετικών κυρώσεων και το άρθρο 46

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 46

Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός τριάντα (30) ημερών απότην

υποβολή σχετικού αιτήματος του

Υπουργείου Ψηψιακής

Διακυβέρνησης, το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων

παραδίδει σε αυτό την υπάρχουσα

«ι5ιαδικτυακή ηλεκτρονική βάση»

που περιλαμβάνει τους κωδικούς

σήμανσης, τα στοιχεία των

ιδιοκτητών καιτων ζώων συντροψιάς

που έχει καταγράφει από την

ημερομηνία ανάθεσης σε αυτό της

τήρησης της «διαδικτυακής

ηλεκτρονικής βάσης>) μέχρι την

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυόέρνησης,

το Υπουργείο Αγροτική ς Ανάπτυξης και

Τροφίμων παραδίδει σε αυτό την

υπάρχουσα «διαδικτυακή ηλεκτρονική

όάση» που περιλ αμδάνει τους κωδικούς

σήμανσης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών

και των ζώων συντροφιάς που έχει

καταγράψει από την ημερομηνία

ανά&σης σε αυτό της τήρηση ς της

«διαδικτυακής ηλεκτρονικής δάση ς»

μέχρι την ημερομηνία παράδοσή ς της

στο Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυόέρνησης. Η μεταφορά αυτή δεν

αναστέλλει τις υποχρεώσεις του

Υπουργείου Αγροτική ς Ανάπτυξης και

Τροφίμων, καιώς και την πρόσόασή του

στο ΕΜΖΣ σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις. Μέχρι τη μεταφορά της

δάση ς, αυτή συνεχίζει ναλειτουργεί στο

Υπουργείο Αγροτική ς Ανάπτυξης και

Τροφίμων.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του

ΕΜΖΣ, η σήμανση και η Καταγραφή των

σκύλων και γατών εξακολουιεί να

διενεργείται στη διαδικτυακή

ηλεκτρονική δάση του Υπουργείου

Αγροτική ς Ανάπτυξης και Τροφίμων.

‘Οσοι ιδιοκτήτες σκύλων και γατώνέχουν

ήδη σημάνει ή πρόκειται να σημάνουν

τα ζώα συντροφιάς τους στην

υπάρχουσα δάση, μπορούν, εντός

προι9εσμίας έξι (6) μηνών από την

έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να

συμπληρώσουν τα στοιχεία τους με

δάση το άριρο 4. Στο ίδιο χρονικό

διάστημα μπορούν να γίνουν και

διαγραφές ήδη καταχωρημένων

εγγραφών από τους ιδιοκτήτες ζώων,

εφόσον πλέον αυτά δεν είναι στην

ιδιοκτησία τους ή δεν δρίσκονται στη

ζωή.
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ημερομηνία παράδοσής της στο

Υπουργείο Ψηψιακής

Διακυβέρνησης. Η μεταψορά αυτή

δεν αναστέλλει τις υποχρεώσεις του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροψίμων, καθώς και την

πρόσβασή του στο ΕΜΖΣ σύμψωνα

με τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι τη

μεταψορά της βάσης, αυτή συνεχίζει

να λειτουργεί στο Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του

ΕΜΖΣ, η σήμανση και η καταγραψή

των σκύλων και γατών εξακολουθεί

να διενεργείται στη διαδικτυακή

ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων.

‘Οσοι ιδιοκτήτες σκύλων και γατών

έχουν ήδη σημάνει ή πρόκειται να

σημάνουν τα ζώα συντροψιάς τους

στην υπάρχουσα βάση, μπορούν,

εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από

την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να

συμπληρώσουν τα στοιχεία τους με

βάση το άρθρο 4. Στο ίδιο χρονικό

διάστημα μπορούν να γίνουν και

διαγραψές ήδη καταχωρημένων

εγγραψών από τους ιδιοκτήτες ζώων,

εψόσον πλέον αυτά δεν είναι στην

ιδιοκτησία τους ή δεν βρίσκονται στη

ζωή.

3. Οι επαγγελματίες και οι

ερασιτέχνες εκτροψείς σκύλων και

γατών οψείλουν, εντός προθεσμίας

έξι (6) μηνών από την έναρξη

λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να εγγραψούν

στο ΥποΜητρώο Επαγγελματιών και

Ερασιτεχνών Εκτροψέων.

4. ‘Εως την 18η.3.2022, οι δήμοι

οψείλουν να προβούν στην αναγκαία

για την οργάνωση και εΦαρμογή του

προγράμματος διαχείρισης

αδέσποτων ζώων τροποποίηση του

3. Οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες

εκτροφείς σκύλων και γατών οφείλουν,

εντός προεσμίας έξι (ό) μηνών από την

έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να

εγγραφούν στο ΥποΜητρώο

Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών

Εκτροφέω ν.

4. Εντός έξι (ό) μηνών από τη

δημοσίευση του παρόντος, οι δήμοι

οφείλουν να προόούν στην αναγκαία για

την οργάνωση και εφαρμογή του

προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων

ζώων τροποποίηση του Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, σύμφωνα

με το άρι9ρο 10 του Κώδικα Δημοτικών

και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.

3584/2007, Α’ 143).

5. Ως πρώτο έτος εφαρμογής των

Βασικών Δεικτών Απόδοσης του άριρου

41 ορίζεται το έτος 2023, η δε

δημοσιοποίησή τους από τη Διεύιυνση

Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης πρέπει να γίνει το

αργότερο έως τις 31.10.2022.

ό. Λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση

του παρόντος καταφύγια υποχρεούνται

να συμμορφωϋούνμε τις προδιαγραφές

των άρ0ρων28 και 29 έως τις 31.3.2022.

Αποφάσεις σφράγισης καταφυγίων

αναστέλλονται μέχρι την ανωτέρω

ημερομηνία, εκτός αν διαπιστωιεί από

έκϋεση των αρμοδίων οργάνων ότι

απειλείται η ζωή των φιλοξενούμενων

ζώων. Καταφύγια που έχουν

αδειοδοτηιεί μέχρι την έναρξη ισχύος

του παρόντος, υποχρεούνται να

συμμορφωϋούν προς τις υποχρεώσεις

των άρϋρων 28 και 29 έως τις

30.9.2023. »
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Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Η περ. (α) της Παρ. Ι του άρθρου 9 του

τους, σύμψωνα με το άρθρο 10 του

Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143).

5. Ως Πρώτο έτος εφαρμογής των

Βασικών Δεικτών Απόδοσης του

άρθρου 41 ορίζεται το έτος 2023, η

δε δημοσιοποίησή τους από τη

Διεύθυνση Οργάνωσης και

Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις

31.10.2022.

6. Λειτουργούντα κατάτη 18η.9.2021

καταψύγια υποχρεούνται να

συμμορψωθούν με τις

προδιαγραψές των άρθρων 28 και 29

έως τις 31.3.2022. Απσάσεις

σψράγισης καταυγίων

αναστέλλονται μέχρι την ανωτέρω

ημερομηνία, εκτός αν διαπιστωθεί

από έκθεση των αρμοδίων οργάνων

ότι απειλείται η ζωή των

ψιλσξενσύμενων ζώων. Καταφύγια

που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι την

18η.9.2Ο21, υποχρεούνται να

συμμορψωθούν προς τις

υποχρεώσεις των άρθρων 28 και 29

έως τις 30.9.2023.

7. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη

λειτουργία το Υιτομητρώο

Φιλοζωικών Σωματείων και

Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, για τη

δραστηριοποίηση των ψιλσζωικών

σωματείων και ψιλοζωικών

οργανώσεων μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις

του παρόντσς, δεν απαιτείται η

προηγούμενη καταχώρισή τους στο

ΕΜΖΣ, εφόσον τα εν λόγω σωματεία

και οργανώσεις δεν έχουν λυθεί,

λειτουργούν νόμιμα και

περιλαμβάνουν στους

καταστατικσύς σκοπούς τους την

ν. 4830/2021 (Α’ 169) έχει ως εξής:

«1. 0 ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς

υποχρεούται:

(α) Να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο

συντροφιάς του, εφόσον είναι σκύλος ή
νάτα, εντός έξι (6) μηνών από την

απόκτησή του εφόσον το ζώο είναι άνω

του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση

απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1)

έτους, η στείρωση λαμόάνει χώρα μέσα

στους έξι (6) πρώτους μήνες από τη

συμπλήρωση του πρώτου (Ιου) έτους. Η

προιεσμία τωντιροηούμενωνεδαφίων

μπορεί να διαφοροποιείται ανάλονα με

τη φυλή του ζώου και άλλα ειδικά

χαρακτηριστικά του, μετά από

εμτιεριστατωμένη νωμάτευση

κτηνιάτρου. Η στείρωση δεν είναι

υποχρεωτική νια ζώα νια τα οποία έχει

αποσταλεί δείγμα νενετικού υλικού

(ΟΝΑ) τους στο Εργαστήριο Φύλαξης και

Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων

Συντροφιάς του άρι5ρου 13.

Σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης ζώου

δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του ή
δεν αποστείλει δείμα γενετικού υλικού

(ΟΝΑ) στο Εργαστήριο Φύλαξης και

Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων

Συντροφιάς, επιόάλλεται το πρόστιμο

του άρρου 35 και χορηγείται στον

ιδιοκτήτη τρίμηνη προιεσμία νια να

προόεί στη στείρωση ή την αποστολή

δείγματος νενετικού υλικού του ζώου.

Σε περίπτωση που και αυτή η προϋεσμία

παρέλ&ι άττρακτη, εττιόάλλεται εκ νέου

το πρόστιμο.

Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη νια
στείρωση του δεσποζόμενου ζώου



προαγωγή της ιλοζωί.ας ή τη

ψροντίδα και περισυλλογή

αδέοποτων ζώων συντροψιάς.

8. Μέχρι τη Θέση σε πλήρη

λειτουργία του ΕΜΖΣ και των

υπομητρώων του,

περιλαμβανομένης της Πανελλήνιας

Πλατψόρμας ΥιοΘεσίας Αδέσποτων,

αναστέλλεται η υποχρέωση της

προηγούμενης εγγραψής και

καταχώρισης δεδομένων στο ΕΜΖΣ

που προβλέπεται στον παρόντα.

9. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για

στείρωση του δεσποζόμενου ζώου

συντροψιάς ή για αποστολή

δείγματος γενετικού υλικού του

(ΟΝΑ), σύμψωνα με την περ. (α) της

παρ. Ιτου άρθρου 9, εκκινεί μετάτην

παρέλευση δύο (2) μηνών από την

έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ

κατά το άρθρο 13. Τα πρόστιμα του

άρΘρου 35 για την παράβαση της ως

άνω υποχρέωσης επιβάλλονται μετά

την παρέλευση έξι (6) μηνών από την

έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ».

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας

- Τροποποίηση άρθρου 11 ν.

4675/2020

Στην παρ. Ι του άρθρου 11 του ν.

4675/2020 (Α’ 54), περί των

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής

Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας,

προστίθενται περ. ι) και ια) και η

παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:

ιιι) Γνωμοδοτεί. αναψορικά με το

πλαίσιο και τις προτεραιότητες που

τίθενται από την πολιτική ηγεσία του

συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος

γενετικού υλικού του (ΟΝΑ) άρχεται την

Ιη.3.2022. Τα πρόστιμα του άρρου 35

για την παράόαση της ως άνω

υποχρέωσης επιόάλλονται από την

Ιη.9.2022. Κατ’ εξαίρεση, η στείρωση

δεν είναι υποχρεωτική για τους σκύλους

εργασίας των ενόπλων δυνάμεων.»

Αρθρο 11

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας

1. Οι αρμοδιότητες της ΕΕΔΥ είναι οι

ακόλουθες:

α) Γνωμοδοτεί για τη διαμόρψωση του

Πλαισίου και της μεθοδολογ[ας

εκπόνησης της Ετήσιας Εκθεσης για την

Κατάσταση της Υγείας του Πληθυσμού.

β) Εισηγείται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης

για τη Δημόσια Υγεία θέτοντας τους

σκοπούς, τις προτεραιότητες και τις

στρατηγικές παρέμβασης,

προσδιορί.ζοντας μετρήσιμους στόχους



Υπουργείου Υγείας για τη δημόσια και εξειδικεύοντάς τους σε Κεντρικό και

υγεία. περιψερειακό επίπεδο.

ια) Συντάσσει έκθεση των

πεπραγμένων της έκαστο γ) Προτείνει το σχέδιο αξιολόγησης της

η μερολογιακό έτος.». ποιότητας, της αποτελεσματικότητας

και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών

δημόσιας υγείας.

δ) Γνωμοδοτεί νια τις ερευνητικές

προτεραιότητες αναψορικά με Τη

δημόσια υγεία.

ε) Γνωμοδοτεί για τη διαμόρψωση της

μεθοδολογίας και των κριτηρίων

ποιοτικού ελέγχου και τεκμηριωμένης

αξιολόγησης του επιστημονικού έργου

των εποπτευόμενων ψορέων και των

υπηρεσιών δημόσιας υγείας, στο

Πλαίσιο του ετήσιου απολογισμού των

δραστηριοτήτων τους.

στ) Γνωμοδοτεί για τη διαμόρφωση

κριτηρίων αξιολόγησης και

πιστοποίησης των δραστηριοτήτων

κατάρτισης στη δημόσια υγεία.

ζ) Γνωμοδοτεί για Θέματα δημόσιας

υγείας κατόπιν ερωτήματος του Γενικού

Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

η) Γνωμοδοτεί ως προς την

αναγκαιότητα διατήρησης για

μεταβατικό χρονικό διάστημα

επιμέρους ειδικών επιτροπών δημόσιας

υγείας ή για την αναγκαιότητα

σύστασης μόνιμων ή μεταβατικής

διάρκειας υποεπιτροπών με ειδικά

θεματικά αντικείμενα στο πλαίσιο της

ΕΕΔΥ.

8) Ασκεί τις αρμοδιότητες των

παραγράων 2 και 3 του παρόντος.



Άρθρο 5

Οργάνωση και λειτουργία της

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Δημόσιας Υγείας - Τροποποίηση

παρ. 3 άρθρου 12 ν. 4675/2020

Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.

4675/2020 (Α’ 54), περί του χρόνου

σύγκλησης της Ολομέλειας της

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), επέρχονται

οι εξής Τροποποιήσεις: α) το Πρώτο

εδάψιο τροποποιείται ώστε η

σύγκληση της ολομέλειας της ΕΕΔΥ

να λαμβάνει χώρα δύο ψορές κάθε

ημερολογιακό έτος και β)

προστίθεται δεύτερο εδάψιο, και η

παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Η Ολομέλεια της ΕΕΔΥ

συγκαλείται τακτικά δύο (2) ψορές,

εντός του πρώτου καιτου τελευταίου

τριμήνου εκάστου ημερολογιακού

έτους από τον Πρόεδρο της ή κατόπιν

απόψασης του Υπουργού Υγείας ή
του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας

Υγείας. Η Εκτελεστική Επιτροπή της

ΕΕΔΥ συγκαλείται τακτικά,

τουλάχιστον μία ψορά κάθε δίμηνο,

και έκτακτα, όταν κριθεί αναγκαίο

από τον Πρόεδρό της ή κατόπιν

απόψασης του Υπουργού Υγείας ή
του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας

Υγείας.».

3. Η Ολομέλεια της ΕΕΔΥ συγκαλείται
τακτικά, τουλάχιστον μία ψορά κάθε
δίμηνο και έκτακτα, όταν κριθεί
αναγκαίο από τον Πρόεδρό της ή
κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας
ή του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας
Υγείας.

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης
που προόλέπουν κατάργηση

Καταρούμενες διατάξεις

2$



Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη Συναρμόδια Υπουργεία — - Αντικείμενο

αξιολσγσύμενης ρύθμισης Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς συναρμοδιότητας

Άρθρο 2 Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων

Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Άρθρο 3 Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων
Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Άρθρο 4 Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργός Επικρατείας

___________________________

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

__________________

Ί ‘Εκδοση κανονιικών πράξεων και εγκυκλίων

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιο ή επισπεύδον (ενδεικτική ή
Εξσυσιοδοτική διάταξη Είδος πράξης Αντικείμενο

Υπουργείο ή υπηρεσία αποκλειστική
προεσμία)

29
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

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

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα
στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το
ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου Τομέα».

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουΘα:

1. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4765/2021, που
αναφέρονται στις νέες προσλήψεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), από φορείς του δημοσίου τομέα (δημόσιες
υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. κ.λπ.), για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών. Συγκεκριμένα:

Ορίζεται ότι, σε περίπτωση που εκτιμάται από τους φορείς ότι οι.
προαναφερόμενες ανάγκες Θα συνεχιστούν και πέραν του οκταμήνου,
επιτρέπονται νέες προσλήψεις με σύναψη συμβάσεων ι.δ.ο.χ. ανώτατης
διάρκειας οκτώ μηνών, μη εφαρμοζομένων των περιορισμών του άρθρου 5 του
π.δ. 164/2004 (απαγόρευση σύναψης διαδοχικών συμβάσεων), η συνολική
διάρκεια των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24)
μήνες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου ό του ανωτέρω π.δ. [Κατά τα ισχύοντα, η
διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους οκτώ (8)
μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.]

Οι εν λόγω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τις προσλήψεις των οποίων
έχει. εκκινήσει ιι σχετική διαδικασία.

2. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν,4830/2021, που αναφέρονται στα
ζώα συντροφιάς και συγκεκριμένα:

α. Εισάγονται διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα όσον αφορά στην
καταχώριση των φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)
έως τη θέση σε πλήρη λειτουργία αυτού και των Υπομητρώων του κατά
περίπτωση.

β. Επαναπροσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη
δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς για στείρωση αυτού ή για αποστολή δείγματος
γενετικού υλικού του (ΠΝΑ) καθώς και της επιβολής των προβλεπόμενων
προστίμων για τους παραβάτες, ο οποίος (χρόνος) συναρτάται με την έναρξη

Ι Ιρόσληψη ιδοχ. Ζώα συντροφιά;, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσια; Υγεία; (ΧΑ)



λειτουργίας του Εργαστηρίου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων
Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ). (Κατά τα ισχύοντα, ορίζονται συγκεκριμένες
ημερομηνίες, ήτοι από την 111.3.2022 και από την 1τ1.9.2022, αντίστοιχα].

3. Τροποποιούνται — συμπληρώνονται διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του
ν.4675/2020 αναφορικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.). Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, διευρύνονται οι
αρμοδιότητες της Ε.Ε.Δ.Υ., ορίζεται ο χρόνος της τακτικής ή έκτακτης
σύγκλησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ε.Δ.Υ., κ.λ.π..

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Π Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ ΑΙΜΑ@Ο
07.062022 17:46

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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