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Ε Ι Δ Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 (άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος) 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια 

διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική 

αυτοδιοίκηση». 

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα 

ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού 

1. Δαπάνη από την καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης, καθ’ υπέρβαση

των ανώτατων ορίων του άρθρου 20 του ν.4354/2015, σε υπαλλήλους που

παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη στο συνιστώμενο στο Υπουργείο

Εσωτερικών Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) για την

επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Ανεξάρτητων Αρχών.(άρθρο

32 παρ. 1) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα

(αριθμός υπαλλήλων, υπερωριών κ.λπ.) και θα προσδιοριστεί με την έκδοση της

σχετικής κ.υ.α.

2. Δαπάνη από την καταβολή προσωπικής διαφοράς, αναδρομικά από το

χρόνο ανάληψης καθηκόντων στο φορέα υποδοχής, στους υπαλλήλους της

καταργηθείσας Δημοτικής Αστυνομίας, που μετατάσσονται από τα

Καταστήματα Κράτησης σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, στο

πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. (άρθρο 42) Το ύψος της

δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.

3. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των υποψηφίων του

κλάδου ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης

που περιλαμβάνονταν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης

6Κ/2018, λόγω της πρόσληψης αυτών με σύμβαση εργασίας ι.δ.ο.χ., μέχρι

δώδεκα (12) μήνες, για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.(άρθρο

56) Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 4,7 εκατ. ευρώ

περίπου.

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού. 
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ΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών 

λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης [Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο.τ.α., ανεξάρτητες 

αρχές και λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα], κατά περίπτωση 

 

1. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των Αυτοτελών 

Γραφείων Συμβούλων Ακεραιότητας (άρθρο 23).  

 

2. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους: α) διενέργειας ειδικών 

προγραμμάτων πιστοποίησης που απευθύνονται στους Εσωτερικούς Ελεγκτές 

και στους Συμβούλους Ακεραιότητας καθώς και εν γένει δράσεων εκπαίδευσης 

και ευαισθητοποίησης στις πολιτικές ακεραιότητας (άρθρο 9 παρ.8 και 10 και 

άρθρα27 και 30).Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από 

πραγματικά περιστατικά,  

   β) δημιουργίας και τήρησης ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβούλων 

Ακεραιότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών (άρθρο 26). 

 

3. Δαπάνη από τη σύσταση προσωρινής θέσης για την τοποθέτηση των 

Υπηρεσιακών Γραμματέων, μετά τη λήξη της θητείας τους σε περίπτωση που η 

θέση αυτή δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί και την ως εκ τούτου καταβολή 

αποδοχών σε αυτούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33.Το ύψος της 

δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.  

 

4. Δαπάνη των προϋπολογισμών των ο.τ.α. από την καταβολή μισθοδοσίας 

στο προσωπικό που μετατάσσεται στους φορείς αυτούς από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. και 

την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης). (άρθρο 41)Το ύψος της 

δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός 

μετατασσομένων κ.λπ.). 

 

5. Ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη του κόστους: α) σύστασης 

Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε φορείς του δημόσιου τομέα, στην περίπτωση 

που δεν υφίστανται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και την ως εκ τούτου 

αντιμετώπιση των σχετικών λειτουργικών εξόδων (άρθρο 9), 

   β) ανάθεσης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σύμβαση παροχής 

ανεξάρτητων υπηρεσιών, της υποστήριξης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, 

όπου απαιτείται ή της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, σε περίπτωση 

αδυναμίας σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου(άρθρο 9 παρ.4 και 5),  

   γ) νομικής εκπροσώπησης από δικηγόρο της επιλογής του, όσον αφορά σε 

υποθέσεις που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού 

που υπηρετεί στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, (άρθρο 9 παρ.9),  

   δ) ανάθεσης εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου των Μονάδων Εσωτερικού 

Ελέγχουσε ιδιώτες που ορίζονται ως εμπειρογνώμονες (άρθρο 19).  

 Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από την έκδοση των κατά 

περίπτωση προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων (αριθμός συνιστώμενων 

Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, οργανωτικό επίπεδο και διάρθρωση αυτών), 
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από το περιεχόμενο των συναπτόμενων συμβάσεων καθώς και από πραγματικά 

περιστατικά.  

6. Ενδεχόμενη δαπάνη από την επέκταση εφαρμογής της υφιστάμενης

ρύθμισης (αρ. 52 του ν.4674/2020) για παροχή νομικής υποστήριξης σε

υπαλλήλους του Δημοσίου και σε περίπτωση έγερσης κατά των εν λόγω

υπαλλήλων αγωγής εκ μέρους τρίτων, με αίτημα την επιδίκαση εις βάρος των

ανωτέρω αστικών αξιώσεων ένεκα πράξεων ή παραλείψεών τους κατά την

εκτέλεση των καθηκόντων τους. (άρθρο 35) Το ύψος της δαπάνης αυτής

εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.

7. Ενδεχόμενη δαπάνη του προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού

από τη δυνατότητα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Επιτροπής

από τον ιδιωτικό τομέα, το ύψος της εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

(άρθρο55) 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων, κατά 

περίπτωση. 

Αθήνα, 2  Απριλίου  2021 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ.ΕΣΩΤΕΡ.ΕΛΕΓΧ.
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