Ειδικότερα:
1. Η υπ’ αριθμ. 918/97/8-6-2021 τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών περιέχει 7
άρθρα και ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α), την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και την
παράταση της θητείας των αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Οι διατάξεις της εν λόγω τροπολογίας έχουν έκταση 6 σελίδων και η ίδια η μορφή της
παραπέμπει στη μορφή πλήρους νόμου (έχοντας μέρος Α και Β, μεταβατικές διατάξεις και
ρυθμίζοντας κατά τρόπο αρκετά γενικό και εκτενή συγκεκριμένα ζητήματα).
Παρά λοιπόν, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τροπολογία θα μπορούσε να αποτελέσει
ξεχωριστό νομοσχέδιο, κατατίθεται προς ψήφιση με τη μορφή τροπολογίας. Το γεγονός αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την παράβλεψη των νομοπαρασκευαστικών διαδικασιών που
απαιτούνται για την εισαγωγή και ψήφιση ενός νομοσχεδίου, όπως για παράδειγμα η
διαδικασία της διαβούλευσης.
Τονίζεται βέβαια ότι και υπό αυτή τη μορφή της η τροπολογία ρυθμίζει άσχετα μεταξύ τους
ζητήματα, με μόνο κοινό τους ότι όλα ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άσχετο είναι δε, το ρυθμιζόμενο αντικείμενο και με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου.
Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στην πρόβλεψη ότι οι αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του
διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α πρόκειται να ισχύσουν και για τον αμέσως
επόμενο διαγωνισμό εισαγωγής. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση όλων των
κομμάτων της Αντιπολίτευσης (βλ. σελ. 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 36, 41, 52, 61, 63 των
πρακτικών της Βουλής και ανακοίνωση τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ). Και αυτό επειδή
θεωρήθηκε ότι μία τέτοια ρύθμιση προσκρούει στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση, της ασφάλειας δικαίου και του κράτους
δικαίου γενικότερα και ταυτόχρονα δημιουργεί αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί.
Η τοποθέτηση της κυβέρνησης στα ζητήματα αυτά (βλ. μεταξύ άλλων σελ. 19 και 49 των
πρακτικών της Βουλής) δεν φαίνεται, ωστόσο, να δίνει ουσιαστικές απαντήσεις.
Σημειώνεται ότι ο εισαγωγικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε τελικά μόλις ενάμιση μήνα μετά την
ψήφιση του νόμου και το πρώτο στάδιο διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2021.
2. Η υπ’ αριθμ. 919/98/8-6-2021 τροπολογία του Υπουργείου Υγείας περιέχει ένα άρθρο
που αφορά τη διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα
κράτη.
Μέσω της τροπολογίας αυτής προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4764/2020,
δηλαδή ενός νόμου που ψηφίστηκε μόλις το Δεκέμβριο του 2020.
3. Η υπ’ αριθμ. 920/99/8-6-2021 τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
περιέχει 9 άρθρα που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τις
δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο, την κατανομή του χρόνου
διδακτικής ενότητας Εργαστηρίων δεξιοτήτων, την σύσταση οργανικών θέσεων,
ειδικές ρυθμίσεις για το σχολικό για το σχολικό έτος 2020-2021, τον ορισμό μεταβατικών
διατάξεων στο ν. 4763/2020, την παροχή υπηρεσιών ταφής μουσουλμάνων, την
τροποποίηση διάταξης σχετικά με εκκλησιαστικά ιδρύματα και ειδική διάταξη για την
έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων.

Οι διατάξεις της εν λόγω τροπολογίας έχουν έκταση 10 σελίδων και ρυθμίζουν πολλά και
διαφορετικά θέματα μεταξύ τους, τα οποία επίσης δεν έχουν καμία σχέση με το κύριο
αντικείμενο του νομοσχεδίου στο πλαίσιο του οποίου κατατέθηκαν. Ακόμα, λίγους μήνες μετά,
δηλαδή τον Αύγουστο του 2021, ψηφίζεται ο νόμος 4823/2021, ο οποίος έχοντας 245 άρθρα,
ρυθμίζει με εκτενή τρόπο αρκετά ζητήματα της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου προκύπτει μία
εύλογη απορία σχετικά με το γιατί επιλέχθηκε τα ζητήματα αυτά να λυθούν μέσω της
κατάθεσης τροπολογίας στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο για την τηλεργασία.
4. Η υπ’ αριθμ. 921/100/8-6-2021 τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
περιέχει 10 άρθρα που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τους συνοριακούς φύλακες
(ανανέωση θητείας, αρμοδιότητες, προσόντα, υπηρεσίες κοκ), τις προκαταρκτικές
εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών και για την
κάλυψη των θέσεων ειδικών φρουρών, τη χορήγηση ειδικών αποζημιώσεων στους
μαθητές των σχολών Ελληνικής Αστυνομία, την παράταση συμβάσεων προσωπικού
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, την παράταση της καταληκτικής
ημερομηνίας μετατάξεων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τις
δοκιμασίες εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος
Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
Τα 10 άρθρα της τροπολογίας έχουν έκταση 7 σελίδων και ρυθμίζουν διαφορετικά μεταξύ τους
ζητήματα. Εκτενή ρύθμιση υπάρχει ειδικά για το ζήτημα των συνοριακών φυλάκων. Καθίσταται
σαφές ότι όλα τα άρθρα της συγκεκριμένης τροπολογίας, καμία σχέση δεν έχουν με το κύριο
αντικείμενο του νομοσχεδίου.
5. Η υπ’ αριθμ. 922/101/ 8-6-2021 τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών περιέχει 8
άρθρα που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την απογραφή της ακίνητης περιουσίας
δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών, την έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α.
Α’ βαθμού, την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς
Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, τις παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων, το
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’
βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., την Ρύθμιση
Θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική
Πρωτεύουσα Ευρώπης», την Παράταση της θητείας των Οργάνων διοίκησης
σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων. Επίσης η εν λόγω τροπολογία περιλαμβάνει
νομοθετική εξουσιοδότηση για να γίνει κωδικοποίηση με προεδρικό διάταγμα των
διατάξεων για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και των αιρετών.
Η τροπολογία αυτή είναι η 2η τροπολογία που κατατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών σε
ένα νομοσχέδιο που έχει καταθέσει το ίδιο αυτό Υπουργείο. Τα 8 άρθρα της τροπολογίας έχουν
έκταση 6 σελίδων και ρυθμίζουν πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους ζητήματα, που επίσης δεν
έχουν καμία σχέση με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου. Μέσω της τροπολογίας αυτής
προτείνεται η τροποποίηση άρθρων νόμων που έχουν ψηφιστεί πολύ πρόσφατα, όπως το
άρθρο 53 του ν. 4735/2020, τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4764/2020 , το άρθρο 90 του ν.
4790/2021 και το άρθρο 49 του ν. 4795/2021.

