ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57),
προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν. 3448/2006 (Α΄57),
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/37/ΕΕ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αντικείµενο ρύθµισης των διατάξεων του παρόντος
είναι η καθιέρωση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, ο καθορισµός όρων, προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλοποίησή
της και η προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου.
Το παρόν κεφάλαιο καθιερώνει την αρχή της ανοικτής
διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα (open by
default), αντικαθιστώντας την ισχύουσα ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία η πρόσβαση στη δηµόσια πληροφορία
προϋποθέτει αίτηµα του ενδιαφερόµενου. Οίκοθεν νοείται ότι η ως άνω θεσµική µεταβολή τελεί υπό την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και
της ιδιωτικότητας των πολιτών.
Η ανοικτή διάθεση των δηµοσίων δεδοµένων ενισχύει
σηµαντικά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στο δηµόσιο,
στο πλαίσιο της αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης. Παράλληλα, µπορεί να οδηγήσει σε οικονοµικά οφέλη τόσο ευθέως από υπηρεσίες που αναπτύσσονται
µε τα ανοικτά δεδοµένα όσο και από το εισόδηµα που
δηµιουργούν οι νέες θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται. Όπως έχει προσφυώς διατυπωθεί η πληροφορία είναι για τον ψηφιακό κόσµο, ό,τι το πετρέλαιο για
τον αναλογικό.
Πράγµατι, τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµένα που παράγονται από φορείς του δηµόσιου τοµέα αποτελούν µια ευρεία, ποικίλη και πολύτιµη δεξαµενή πόρων
που µπορεί να ωφελήσει σηµαντικά την οικονοµία της
γνώσης. Οι πολιτικές ανοιχτών δεδοµένων οι οποίες ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιµότητα και την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα για προσωπικούς ή εµπορικούς σκοπούς, µε ελάχιστους ή καθόλου
νοµικούς, τεχνικούς ή οικονοµικούς περιορισµούς, και οι
οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι
µόνο για τους οικονοµικούς φορείς αλλά και για το κοινό, µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην
ταχεία ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε νέους τρόπους συνδυασµού και χρησιµοποίησης αυτών
των πληροφοριών, τόνωσης της οικονοµικής ανάπτυξης

και προώθησης της κοινωνικής δέσµευσης.
Διαφορετικά σύνολα δεδοµένων ενεργοποιούν διαφορετικούς τοµείς της οικονοµίας. Για παράδειγµα, η διάθεση στοιχείων προσβασιµότητας µειώνει τα εµπόδια
για εργασία, ταξίδια και τουρισµό για ανθρώπους µε κινητικά προβλήµατα. Η διάθεση δεδοµένων σχετικά µε
τις δηµόσιες µεταφορές, ιδίως δεδοµένων πραγµατικού
χρόνου, αυξάνει τόσο τον αριθµό των επιβατών όσο και
το διαθέσιµο χρόνο τους.
Σηµαντική είναι και η µείωση κόστους από την αποδοτικότερη λειτουργία του συνόλου του δηµοσίων υπηρεσιών. Σήµερα, αρκετοί δηµόσιοι φορείς δεν έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα που παράγουν ή συλλέγουν άλλοι
φορείς του δηµοσίου. Για παράδειγµα η πρόσβαση σε
γεωχωρικά δεδοµένα του κτηµατολογίου θα µπορούσε
να διευκολύνει τη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων ή
των πολεοδοµιών, οδηγώντας σε σηµαντικές µειώσεις
τόσο στο κόστος λειτουργίας τους όσο και στο κόστος
διεκπεραίωσης των συναλλαγών από την πλευρά του
πολίτη. Υπενθυµίζεται συναφώς ότι ο ν. 3882/2010 (Α΄
166) για τα γεωχωρικά δεδοµένα περιέχει επιφύλαξη υπέρ του ν. 3448/2006 (άρθρο 2 του ν. 3882/2010), και εποµένως εξακολουθεί να εφαρµόζεται καθ’ ο µέτρο εισάγει ειδικότερες διατάξεις για τα γεωχωρικά δεδοµένα, που δεν έρχονται σε σύγκρουση µε εκείνες του ν.
3448/2006. Παράλληλα, η ελεύθερη διάθεση δηµοσίων
δεδοµένων µειώνει το κόστος συναλλαγής των πολιτών,
µε το κράτος καθώς περισσότερα και καλύτερης ποιότητας δεδοµένα έχουν ως αποτέλεσµα πιο πληροφορηµένους πολίτες, και εποµένως οδηγούν σε µείωση του αριθµού των άκαρπων επισκέψεων σε δηµόσιες υπηρεσίες.
Σηµαντική είναι επίσης η ενίσχυση του ανταγωνισµού και
η µείωση του κόστους των υπηρεσιών που προσέφεραν ιδιωτικές επιχειρήσεις που προηγουµένως έπρεπε να προβούν σε χρονοβόρες διαδικασίες ή/και να καταβάλουν αντίτιµο για να αποκτήσουν δηµόσια δεδοµένα.
Τα Ανοικτά Δεδοµένα εκτιµάται πως θα οδηγήσουν σε
οικονοµικά οφέλη πλέον των 40 δις ευρώ για την Ε.Ε.
(βλ. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-0),
καθώς και σε αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας
που θα ξεπερνά τα $ 3 τρις, σε επτά (7) διαφορετικούς
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας (εκπαίδευση, µεταφορές, καταναλωτικά προϊόντα, ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υγεία και καταναλωτική πίστη)
σε παγκόσµιο επίπεδο, µε µία κατανοµή µεταξύ Η.Π.Α. ($
1.1 τρις), Ευρώπης ($ 900 δις) και του υπόλοιπου κόσµου
($ 1.7 τρις) (McKinsey: http://bit.ly/Hv9OgH).
Με τις παρούσες διατάξεις σκοπείται επίσης η προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις προβλέψεις της οδηγίας 2013/37 E.E. η οποία τροποποιεί την Οδηγία
2003/98 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, µε βάση την οποία εκδόθηκε ο ν. 3448/
2006 (Α΄ 57) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». Από την πρώτη θέσπιση δέσµης κανόνων για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, το 2003, η ποσότητα των δεδοµένων συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων δεδοµένων, έχει αυξηθεί
εκθετικά, ενώ παράγονται και συλλέγονται νέοι τύποι
δεδοµένων. Παράλληλα, είµαστε µάρτυρες της συνεχούς εξέλιξης στον τοµέα των τεχνολογιών για την ανάλυση, την εκµετάλλευση και την επεξεργασία των δεδοµένων. Η ταχεία αυτή τεχνολογική εξέλιξη καθιστά δυ-
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νατή τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών και νέων εφαρµογών, που βασίζονται στη χρήση, τη συσσώρευση ή τον
συνδυασµό δεδοµένων. Οι εισαγόµενες ρυθµίσεις καθίστανται επιβεβληµένες καθ’ όσον οι παλαιές διατάξεις
που θεσπίστηκαν το πρώτον σε κοινοτικό επίπεδο το
2003 δεν συµβαδίζουν µε τις γοργές αυτές αλλαγές, µε
αποτέλεσµα να κινδυνεύουν να χαθούν οι οικονοµικές
και κοινωνικές ευκαιρίες που προσφέρονται από την περαιτέρω χρήση δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα.
Πλην των ανωτέρω νοµοθετικών ρυθµίσεων το παρόν
κεφάλαιο του νοµοσχεδίου εναρµονίζεται και µε τις λοιπές πολιτικές που δροµολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις σχετικές
ευκαιρίες και να είναι παγκοσµίως ανταγωνιστική στην
οικονοµία των δεδοµένων. Συγκεκριµένα, η Ε.Ε. εγκαινιάζει την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την εδραίωση της µελλοντικής οικονοµίας που βασίζεται στα δεδοµένα. Ταυτόχρονα σκοπεύει να επικεντρώσει τη δηµόσια Έρευνα και Καινοτοµία στους τεχνολογικούς, νοµικούς και άλλους φραγµούς και να µεριµνήσει ώστε το
συναφές νοµικό πλαίσιο και οι σχετικές πολιτικές , οι οποίες αφορούν, για παράδειγµα, τη διαλειτουργικότητα,
την προστασία των δεδοµένων, την ασφάλεια και τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), να ευνοούν τον
τοµέα των δεδοµένων και να κάνει χρήση των δηµόσιων
συµβάσεων µε σκοπό τη µεταφορά των αποτελεσµάτων
των τεχνολογιών δεδοµένων στην αγορά (COM 2014/
442).
Τέλος, οι διατάξεις απηχούν την παγκόσµια τάση ανοίγµατος των δηµόσιων δεδοµένων όπως ο «Χάρτης
των ανοιχτών δεδοµένων» που εξέδωσε η οµάδα G8 το
2013 ο οποίος ενσωµατώνει την αρχή των κατ’ αρχήν ανοιχτών δεδοµένων (open by default) και τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης της δυνατότητας για ελεύθερη και απρόσκοπτη περαιτέρω χρήση των δεδοµένων τόσο από
τους ανθρώπους όσο και από µηχανήµατα (COM 2014/
442).
Σηµειώνεται ότι κατά την κατάρτιση του νοµοσχεδίου
τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προτύπων και κανονισµών (EE L 204 της 21/07/1998, σ.
37), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2006/96/ΕΚ
της 20ής Νοεµβρίου 2006 (ΕΕ L263 της 20/12/2006, σ.
81).

Ειδικότερα, επί των επιµέρους άρθρων:
Επί των άρθρων 1 και 2: ανοικτή διάθεση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµοσίου.
Η Οδηγία 2003/98/ΕΚ και αντίστοιχα και ο ν. 3448/
2006 δεν περιέχει υποχρέωση που αφορά στην παροχή
πρόσβασης σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα ή υποχρέωση παροχής άδειας για την περαιτέρω χρήση
τους. Με τη διάταξη του άρθρου 1, όπως προαναφέρθηκε, θεσπίζεται σαφής υποχρέωση των φορέων του δηµόσιου τοµέα να προσφέρουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδοµένα τους ανοικτά για περαιτέρω χρήση,
εκτός εάν η πρόσβαση περιορίζεται ή απαγορεύεται βάσει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο νόµο και αιτιολογούνται ειδικώς (αρχή της ανοικτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας – open by
default).
Ο όρος « ανοιχτά δεδοµένα » αναφέρεται σε ένα υπο-

σύνολο δεδοµένων, δηλαδή σε δεδοµένα τα οποία τίθενται δωρεάν στη διάθεση όλων για περαιτέρω χρήση τόσο για εµπορικούς όσο και για µη εµπορικούς σκοπούς
(COM 2014/ 442).
Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.
3448/2006, όπως τροποποιείται, τα σύνολα εγγράφων, οι
πληροφοριών και δεδοµένων κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες:
α) όσα διατίθενται στο διαδίκτυο σε ανοικτό µηχαναγνώσιµο µορφότυπο ο οποίος συµµορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα,
β) όσα διατίθενται ανοικτά για περαιτέρω χρήση, αλλά
δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεσή τους. Για την
πρόσβαση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων αυτών απαιτείται η υποβολή αίτησης,
γ) εκείνα για τα οποία οι δηµόσιοι φορείς εξαιρετικώς
επιβάλλουν όρους για την πρόσβαση και περαιτέρω χρήση τους µέσω αδειοδότησης ή µέσω της επιβολής τελών.
δ) εκείνα για τα οποία απαγορεύεται η πρόσβαση δυνάµει άλλων νοµοθετικών προβλέψεων, ιδίως για λόγους προστασίας προσωπικών δεδοµένων, εθνικής ασφάλειας, άµυνας ή δηµόσιας τάξης, πνευµατικής ιδιοκτησίας, απορρήτου κ.ο.κ..
Επί της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τον ορισµό
της δηµόσιας αποστολής των οικείων φορέων.
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για τα έγγραφα,
τις πληροφορίες και τα δεδοµένα η διάθεση των οποίων
εµπίπτει στο πεδίο της δηµόσιας αποστολής των οικείων
φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτή ορίζεται από τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Επί των παραγράφων 2, 3 και 5 άρθρου 3 για την εξαίρεση ορισµένων εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα από το πεδίο εφαρµογής του
νόµου, ιδίως για λόγους προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Κατά την υλοποίηση και εφαρµογή των προβλέψεων
του νόµου θα πρέπει να τηρούνται πλήρως οι αρχές της
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικές
προβλέψεις υπάρχουν τόσο στην παράγραφο 3 σύµφωνα µε την οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής
του παρόντος νόµου έγγραφα, τµήµατα εγγράφων, πληροφορίες και δεδοµένα στα οποία είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε στα οποία επιτρέπεται µεν η πρόσβαση, η περαιτέρω χρήση τους όµως είναι
ασυµβίβαστη µε τη νοµοθεσία για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όσο και στην παράγραφο 5
σύµφωνα µε την οποία η ανοικτή διάθεση, περαιτέρω
χρήση και εν γένει επεξεργασία εγγράφων πληροφοριών και δεδοµένων γίνεται πάντοτε µε την επιφύλαξη
τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόµου
από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α΄ 50), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
Η ως άνω νοµοθετική πρόβλεψη στοιχεί µε το άρθρο 1
παρ. 4 της Οδηγίας 2003/98 που ορίζει ότι «αφήνει ανέπαφο και ουδόλως θίγει το επίπεδο προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων και ιδίως δεν µεταβάλλει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που καθορίζονται από την
Οδηγία 95/46/ΕΚ». Συνεπώς, η διάταξη της παραγράφου
5 καταλαµβάνει περιπτώσεις εγγράφων που περιέχουν
προσωπικά δεδοµένα, τα οποία δεν εξαιρούνται δυνάµει
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των κανόνων για την πρόσβαση λόγω προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων ούτε εξαιρείται δυνάµει νόµου
η περαιτέρω χρήση τους, για τα οποία η τυχόν περαιτέρω χρήση υπόκειται επιπλέον στους κανόνες για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Η Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και ο ν. 2472/1997, καθιερώνουν τη βασική αρχή του προκαθορισµένου και ειδικού σκοπού.
Τούτο σηµαίνει ότι κάθε επεξεργασία, όπως η διάθεση
και περαιτέρω επεξεργασία, πρέπει να πραγµατοποιείται
για συγκεκριµένο σκοπό και επίσης ο σκοπός της πρώτης συλλογής και επεξεργασίας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του δηµόσιου φορέα, δεν πρέπει να είναι ασυµβίβαστος µε κάθε περαιτέρω σκοπό. Κατ’ αρχήν λοιπόν, αν η περαιτέρω χρήση προσωπικών δεδοµένων αποφασισθεί για κάθε σκοπό, για να είναι συµβατή µε τη
νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων πρέπει να πραγµατοποιείται µε ανωνυµοποιηµένα
δεδοµένα, και αφού ελεγχθεί ότι η ανωνυµοποίηση είναι
αποτελεσµατική, ότι δηλαδή δεν επιτρέπει σε συνδυασµό µε άλλα δεδοµένα που τυχόν ευρίσκονται ελεύθερα
στο διαδίκτυο ή αλλού την ταυτοποίηση των ατόµων.
Στην περίπτωση που αποφασιστεί η περαιτέρω χρήση
προσωπικών δεδοµένων, θα πρέπει να προηγείται της απόφασης περί περαιτέρω χρήσης µελέτη επιπτώσεων
στην ιδιωτικότητα, από την οποία να προκύπτουν οι συµβατοί σκοποί και περιορισµοί χρήσης και χρηστών, καθώς
και τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων. Και τούτο εν όψει του ότι η
Οδηγία 95/46/ΕΚ και ο ν. 2472/1997 επιτρέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µόνο για συµβατούς
µε τον αρχικό σκοπούς. Συνεπώς, για την περαιτέρω
χρήση πρέπει να συγκεκριµενοποιείται ο σκοπός και να
είναι συµβατός µε τον αρχικό σκοπό συλλογής και επεξεργασίας. Μόνο σε τυχόν θετικό για «περιορισµένη»
περαιτέρω χρήση αποτέλεσµα της µελέτης επιπτώσεων,
τα δεδοµένα µπορούν να διατίθενται χωρίς αποτελεσµατική ανωνυµοποίηση προς περαιτέρω χρήση. Στην περίπτωση αυτή, τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αφορούν τα
δεδοµένα, πρέπει να ενηµερώνονται µε πρόσφορο τρόπο για την ειδικότερη περαιτέρω χρήση, πριν αυτή πραγµατοποιηθεί.
Περαιτέρω, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του
νόµου έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα που αφορούν την εθνική ασφάλεια, άµυνα ή δηµόσια τάξη, το φορολογικό και το στατιστικό απόρρητο, το εµπορικό, βιοµηχανικό, επιχειρηµατικό, επαγγελµατικό ή εταιρικό απόρρητο, έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα για τα οποία απαιτείται από ειδικές διατάξεις η απόδειξη ειδικού
εννόµου συµφέροντος από τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις και τµήµατα εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων
που περιέχουν µόνο λογότυπα, εµβλήµατα και σήµατα.
Ειδική εξαίρεση προβλέπεται για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισµό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων µνηµείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/
2002. Επισηµαίνεται ότι αντίστοιχη πρόβλεψη υφίσταται
στο ν. 3882/2010 για τα γεωχωρικά δεδοµένα.
Επί της παραγράφου 4 του άρθρου 3 για την επέκταση
του πεδίου εφαρµογής σε βιβλιοθήκες, µουσεία και αρχεία.
Το πεδίο εφαρµογής του νόµου επεκτείνεται σε βιβλιοθήκες, συµπεριλαµβανοµένων των βιβλιοθηκών Α-

νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µουσεία και αρχεία.
Οι βιβλιοθήκες, τα µουσεία και τα αρχεία κατέχουν σηµαντικό αριθµό πολύτιµων πόρων και πληροφοριών του
δηµόσιου τοµέα, δεδοµένου ότι τα προγράµµατα ψηφιοποίησης έχουν πολλαπλασιάσει την ποσότητα του κοινόχρηστου ψηφιακού υλικού. Αυτές οι συλλογές πολιτιστικής κληρονοµιάς και τα συναφή µεταδεδοµένα αποτελούν δυνητική βάση για προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχοµένου και διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες
καινοτόµου περαιτέρω χρήσης σε τοµείς όπως η εκπαίδευση και ο τουρισµός. Οι ευρύτερες δυνατότητες περαιτέρω χρήσης πολιτιστικού υλικού του δηµόσιου τοµέα, µεταξύ άλλων, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εκµεταλλεύονται το δυναµικό του και να συµβάλουν στην
οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
Η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του νόµου περιορίζεται, σύµφωνα και µε την Οδηγία 2013/37, σε τρεις
τύπους πολιτιστικών ιδρυµάτων – βιβλιοθήκες, µουσεία
και αρχεία - επειδή οι συλλογές τους αποτελούν και θα
αποτελούν ολοένα και περισσότερο πολύτιµο υλικό για
περαιτέρω χρήση σε πολλά προϊόντα όπως εφαρµογές
κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά ειδικά τα Αρχεία του
Κράτους, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις που τα διέπουν, µε την αυτονόητη επιφύλαξη της
νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων. Το αυτό ισχύει
και για τις ειδικότερες διατάξεις της νοµοθεσίας για την
προστασία των αρχαιοτήτων.
Άλλοι τύποι πολιτιστικών ιδρυµάτων (όπως ορχήστρες, λυρικές σκηνές, µπαλέτα και θέατρα), συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων που ανήκουν στα ιδρύµατα
αυτά, εξαιρούνται, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους ως
«τέχνες του θεάµατος». Δεδοµένου ότι σχεδόν όλο το
υλικό τους καλύπτεται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων και θα εξαιρείτο, συνεπώς, από το πεδίο
εφαρµογής του νόµου, η υπαγωγή τους στο πεδίο εφαρµογής θα είχε περιορισµένα αποτελέσµατα.
Επί της παραγράφου 1 άρθρου 4.
Με τη νέα διάταξη προστίθενται στους υπόχρεους φορείς ρητώς οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, τόσο οι
συνταγµατικά κατοχυρωµένες, όσο και οι νοµοθετικά θεσπισµένες.
Επί της παραγράφου 2 άρθρου 4.
Η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 ν. 3448/2006
έχει διττό σκοπό: Κατ’ αρχάς διευκρινίζεται ότι ως έγγραφο εν τη εννοία του νόµου, νοείται όχι µόνο το καθ’
εαυτό έγγραφο, αλλά και τµήµα εγγράφου, πληροφορία
ή δεδοµένο. Το κέντρο βάρους στρέφεται πλέον από την
έννοια του εγγράφου σε εκείνη του δεδοµένου, και κατά
λογική µετεξέλιξη σε εκείνη της πληροφορίας, δηλ. του
δεδοµένου που αποκτά ορισµένη σηµασία.
Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 2382-1, τα δεδοµένα
αποτελούν «επανερµηνεύσιµη παρουσίαση πληροφορίας κατά τυποποιηµένο τρόπο κατάλληλο για επικοινωνία , διερµηνεία ή επεξεργασία». Τα δεδοµένα µπορούν
είτε να δηµιουργούνται από ανθρώπους είτε να παράγονται από µηχανήµατα /αισθητήρες , συχνά ως «υποπροϊόντα». Παραδείγµατα: γεωχωρικές πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία, µετεωρολογικά δεδοµένα, ερευνητικά
δεδοµένα κ.λ.π . (COM 2014/ 442).
Το έγγραφο µπορεί να περιέχει µία ή περισσότερες
πληροφορίες, ενώ πληροφορίες µπορεί να ανευρίσκονται και εκτός των εγγράφων. Ιδίως, τα εξαγόµενα από
έγγραφα ή άλλες πηγές δεδοµένα µπορούν να διαρθρώ-
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νονται σε σύνολα (datasets), τα οποία αποκτούν προστιθέµενη αξία, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων καινοτόµων, «έξυπνων», υπηρεσιών.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι η υποχρέωση χορήγησης
προς περαιτέρω χρήση, βαρύνει τον φορέα που εκδίδει ή
στον οποίο έχουν ανατεθεί προς διαχείριση (π.χ. διότι εξέλιπε ο αρχικός εκδότης) τα έγγραφα, πληροφορίες και
δεδοµένα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Αποσαφηνίζεται, έτσι, ότι υπόχρεος είναι ο φορέας που εξέδωσε ή διαχειρίζεται τα έγγραφα, όχι όµως και εκείνος
στον οποίο έγινε απλή κοινοποίηση ή ο οποίος απλώς τα
χρησιµοποιεί ως στοιχείο του φακέλου, χωρίς να έχει
άλλη αρµοδιότητα σχετικά µε το έγγραφο. Τούτο έχει
σηµασία διότι µόνο τότε ο φορέας µπορεί, ως αρµόδιος,
να κρίνει αν τα έγγραφα εµπίπτουν σε αυτά που επιτρέπεται και οφείλει να διαθέσει προς περαιτέρω χρήση.
Διαφορετικά η κατηγοριοποίηση των εγγράφων κινδυνεύει να είναι αποσπασµατική, ανάλογα µε τον φορέα
που τα κατέχει. Οµοίως, ελλοχεύει ο κίνδυνος το ίδιο
σύνολο δεδοµένων να παρέχεται µε διαφορετικούς όρους από πλείονες φορείς που τυχαίνει να το κατέχουν.
Έτσι, στο µέτρο που περιέχονται προσωπικά δεδοµένα,
οι ίδιες κατηγορίες δεδοµένων θα υπόκεινται σε ενιαία
µεταχείριση.
Επί της παραγράφου 3 άρθρου 4 και του άρθρου 6.
Με την παράγραφο 3 άρθρου 4 δίνονται οι ορισµοί
τριών νέων εννοιών που εισάγονται µε την Οδηγία
2013/37 και έχουν ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο της ανοικτής διάθεσης των δεδοµένων, ήτοι του ανοικτού µηχαναγνώσιµου µορφότυπου, του ανοικτού µορφότυπου
και του ανοικτού επίσηµου προτύπου.
«Έγγραφο, πληροφορία ή δεδοµένα σε µηχαναγνώσιµο µορφότυπο», θεωρείται το ψηφιακό έγγραφο, η πληροφορία ή τα δεδοµένα που είναι διαρθρωµένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι εφαρµογές λογισµικού να µπορούν
να εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν και να εξαγάγουν από
αυτό συγκεκριµένα δεδοµένα. Τα δεδοµένα που έχουν
κωδικοποιηθεί σε αρχεία που είναι διαρθρωµένα σε µηχαναγνώσιµο µορφότυπο είναι µηχαναγνώσιµα δεδοµένα. Οι µηχαναγνώσιµοι µορφότυποι µπορούν να είναι ανοικτοί ή ιδιόκτητοι· µπορούν να υπάρχουν επίσηµα πρότυπα ή όχι. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµένα που έχουν κωδικοποιηθεί σε µορφή αρχείου που περιορίζει µια τέτοια αυτόµατη επεξεργασία, διότι τα δεδοµένα δεν µπορούν ή δεν µπορούν εύκολα να εξαχθούν
από, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα σε µηχαναγνώσιµο µορφότυπο.
Με τον παρόντα νόµο ενθαρρύνεται η χρήση ανοικτών,
µηχαναγνώσιµων µορφότυπων και ανοικτών επίσηµων
προτύπων. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν,
σύµφωνα µε το άρθρο 6, να διαθέτουν τα δεδοµένα, τις
πληροφορίες και τα έγγραφά τους εφόσον είναι δυνατόν, σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο µαζί µε
τα µεταδεδοµένα τους στο διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα του φορέα. Στην τελευταία περίπτωση στην ιστοσελίδα www.data.gov.gr τίθεται σχετικός σύνδεσµος που παραπέµπει στην ιστοσελίδα του φορέα και περιγράφει το οικείο διαρθρωµένο
σύνολο δεδοµένων. Εφόσον είναι δυνατόν τα σύνολα
δεδοµένων καθίστανται προσβάσιµα µέσω διασυνδέσεων
προγραµµατισµού
εφαρµογών
(application
programming interface, API) ώστε να διευκολύνεται η αυτόµατη επεξεργασία.

Κατ’ εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας, τίθεται
εύλογος περιορισµός στην υποχρέωση ανοικτής διάθεσης των δεδοµένων του δηµοσίου τοµέα στις περιπτώσεις που η έκδοση ή προσαρµογή των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων προκειµένου να διατεθούν ανοικτά, απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό χειρισµό. Τέτοια πρέπει να θεωρηθεί, ενδεικτικά, η προσπάθεια που απαιτείται για την ψηφιοποίηση
έγχαρτων αρχείων, δεδοµένου ότι προϋποθέτει πρόσθετους πόρους και χρηµατοδότηση, σε αντιδιαστολή µε
αρχεία που είναι ήδη ψηφιακά, και εποµένως ευχερώς επεξεργάσιµα.
Στο πλαίσιο της αρχής της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου, ο νόµος προβλέπει ότι στην περίπτωση διακοπής της παραγωγής και
αποθήκευσης εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων,
προηγείται δηµόσια ανακοίνωση προ 30 εργασίµων ηµερών στο διαδικτυακό τόπο data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
Επί του άρθρου 5 - απορριπτική απόφαση – διοικητική
προσφυγή – δικαστική προστασία.
Εάν κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την πρόσβαση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων υπάρξει απορριπτική απόφαση, οι φορείς
του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να ανακοινώσουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών διατάξεων. Σε περιπτώσεις που η απορριπτική απόφαση αφορά έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα στα οποία
τρίτοι διαθέτουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ο
φορέας του δηµόσιου τοµέα συµπεριλαµβάνει αναφορά
στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειοδότη από
τον οποίο ο φορέας έχει λάβει το σχετικό υλικό, εκτός εάν πρόκειται για βιβλιοθήκες, µουσεία και αρχεία.
Περαιτέρω, απλοποιείται η διαδικασία διοικητικής και
δικαστικής προστασίας σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης. Συγκεκριµένα, προβλέπεται απευθείας άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και εν συνεχεία αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Η
αίτηση ακύρωσης µπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον, εποµένως όχι µόνο από τον αιτούντα διοικούµενο (σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του) αλλά και από τον δηµόσιο φορέα (σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής από τον Γενικό Επιθεωρητή).
Για λόγους επιτάχυνσης των σχετικών δικών, στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 ν. 702/1977 (Α΄ 268) προστίθεται περίπτωση ιστ΄ ως εξής: «ιστ) την εφαρµογή του
ν. 3448/2006 για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα».
Επί του άρθρου 7 για τις άδειες και λοιπούς όρους για
την περαιτέρω χρήση.
Σε σχέση µε κάθε περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών ή δεδοµένων, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα
µπορούν, οσάκις ενδείκνυται, να επιβάλουν όρους στην
περαιτέρω χρήστη µέσω άδειας, όπως είναι η αναφορά
της πηγής και η δήλωση περί της καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τροποποίησης του εγγράφου, των δεδοµένων ή της πληροφορίας από τον περαιτέρω χρήστη. Τυχόν άδειες για
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα θα
πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να θέτουν τους λιγότερους
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δυνατούς περιορισµούς στην περαιτέρω χρήση, παραδείγµατος χάριν περιορίζοντάς τους στην ένδειξη της
πηγής. Οι ανοιχτές άδειες που διατίθενται διαδικτυακά,
παρέχουν ευρύτερα δικαιώµατα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονοµικούς ή γεωγραφικούς περιορισµούς, και οι οποίες στηρίζονται σε µορφότυπους ανοικτών δεδοµένων έχουν σηµαντικό ρόλο στο θέµα αυτό, γι’ αυτό και ο νόµος προβλέπει την εξασφάλιση της
διάθεσής ανοικτών αδειών από τους δηµόσιους φορείς.
Στην περίπτωση που παρέχονται προσωπικά δεδοµένα
προς περαιτέρω χρήση πρέπει να συµπεριλαµβάνεται
ρήτρα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Ο όρος
αυτός επιβάλλεται λόγω της διάταξης του άρθρου 2 παρ.
4 της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ. Έτσι, όταν διατίθενται προσωπικά δεδοµένα πρέπει να αναφέρεται ο αρχικός σκοπός της δηµοσίευσης καθώς και οι σκοποί που θεωρούνται συµβατοί και τυχόν µέτρα που οφείλει να λαµβάνει
ο χρήστης. Εξάλλου, όταν τα δεδοµένα διατίθενται ανωνυµοποιηµένα, µπορεί να περιλαµβάνονται όροι για τη
διασφάλιση της ανωνυµοποίησης εκ µέρους του χρήστη,
δεδοµένου ότι ο τελευταίος πρέπει να απέχει από την
προσπάθεια ταυτοποίησης των προσώπων, και εφόσον
διαπιστώσει ότι είναι δυνατή η επαναταυτοποίηση να ενηµερώσει αµελλητί τον φορέα, ο οποίος στην τελευταία περίπτωση, όπως και σε περίπτωση παραβίασης των
όρων εκ µέρους του χρήστη, µπορεί να ανακαλέσει την
άδεια χρήσης.
Περαιτέρω, προς το σκοπό λελογισµένου περιορισµού
της αστικής ευθύνης των δηµοσίων φορέων, δίδεται η
δυνατότητα στον αδειοδότη να παρέχει τις πληροφορίες
«ως έχουν», χωρίς να αναλαµβάνει ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητά τους. Οµοίως, όταν ο φορέας
του δηµόσιου τοµέα δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί τη
διαρκή παροχή των εν λόγω πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτές, τούτο µπορεί επίσης να δηλώνεται
στην χορηγούµενη άδεια.
Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των όρων µέσω αδειοδότησης καθώς και για την επιβολή τελών, σύµφωνα µε
τις εξουδιοδοτικές διατάξεις, είναι ο οικείος υπουργός
στην περίπτωση των κεντρικών και περιφερειακών κρατικών αρχών, και το αρµόδιο, σύµφωνα µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις, όργανο διοίκησης στις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και στα νοµικά πρόσωπα που συνιστούν δηµόσιους φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου. Με τον τρόπο αυτόν απλουστεύεται η
διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων και αίρονται
τα γραφειοκρατικά εµπόδια που προκαλούσαν µέχρι σήµερα καθυστερήσεις.
Σε ό,τι αφορά το επιτρεπτό της νοµοθετικής εξουσιοδότησης για τον καθορισµό τελών επισηµαίνεται ότι,
κατ’ εξαίρεση της απαγόρευσης του άρθρο 78 παρ. 4 του
Συντάγµατος (που αφορά σε φόρους), είναι επιτρεπτή η
εξουσιοδότηση νόµου για τη θέσπιση ανταποδοτικών ή
άλλου χαρακτήρα οικονοµικών βαρών µε κανονιστική
πράξη (Σ.τ.Ε. 3293/2005 Ολ., 3183/2008, 838/2008,
1855/2007 κ.ά.). Το ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται από
το φόρο κατά το ότι αποτελεί µεν και αυτό, όπως ο φόρος, αναγκαστική παροχή, καταβάλλεται, όµως, έναντι
ειδικής αντιπαροχής, ήτοι έναντι ειδικώς παρεχόµενης
δηµόσιας υπηρεσίας, προς την οποία µάλιστα τελεί σε
εύλογη σχέση αντιστοιχίας, γιατί αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας. Η δηµόσια δε αυτή υπηρεσία, προς την οποία στοιχεί το ανταποδοτικό τέλος,
παρέχεται προεχόντως χάριν δηµοσίου σκοπού, εξυπη-

ρετούνται, όµως, µε αυτήν ταυτοχρόνως και όποιοι την
χρησιµοποιούν. Οι τελευταίοι φέρουν και το βάρος των
δαπανών αυτής της υπηρεσίας. Λόγω δε ακριβώς του
δηµόσιου χαρακτήρα της ειδικής αντιπαροχής, η υποχρέωση για την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους ούτε την πραγµατική χρησιµοποίηση της υπηρεσίας προϋποθέτει ούτε την ακριβή αντιστοιχία µεταξύ, αφ’ ενός,
του ύψους του τέλους και, αφετέρου, του κόστους της
παρεχόµενης υπηρεσίας, αλλά αρκεί απλώς η δυνατότητα (ετοιµότητα) για την παροχή της υπηρεσίας και η κατ’
αρχήν κάλυψη των δαπανών της από το τέλος που καταβάλλουν όσοι τη χρησιµοποιούν (πρβλ. ΑΕΔ 5/1984, Oλ
Σ.τ.Ε. 875/2013, Σ.τ.Ε. 3182/2008 7µ, 2483/1999, 950,
649/1981). Κατά συνέπεια, κατά το µέρος που η εξουσιοδότηση αφορά την επιβολή τελών είναι συµβατή µε το
άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγµατος και δεν εγείρει ζήτηµα
νοµιµότητας.
Επί των άρθρων 8 και 9 - αρχές που διέπουν τη χρέωση.
Σε περίπτωση επιβολής τέλους από φορείς του δηµόσιου τοµέα για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων, το εν λόγω τέλος περιορίζεται στο
οριακό κόστος. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να µην παρεµποδίζεται η κανονική λειτουργία των
φορέων του δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι υποχρεούνται να
παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σηµαντικό µέρος του
κόστους τους όσον αφορά την εκτέλεση της δηµόσιας
αποστολής τους, ή του κόστους που συνδέεται µε τη
συλλογή, παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση ορισµένων εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων που διατίθενται για περαιτέρω χρήση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι
φορείς του δηµόσιου τοµέα έχουν τη δυνατότητα να
χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος. Τα τέλη
αυτά θα πρέπει να ορίζονται σύµφωνα µε αντικειµενικά,
διαφανή και επαληθεύσιµα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των
εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συµπεριλαµβανοµένης µιας
εύλογης απόδοσης της επένδυσης.
Οι βιβλιοθήκες, τα µουσεία και τα αρχεία έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος προκειµένου, και στην περίπτωση αυτή, να µην παρεµποδίζεται η κανονική λειτουργία τους. Όσον αφορά
αυτούς τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης
των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν θα υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης
και συντήρησής τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης απόδοσης
της επένδυσης. Όσον αφορά τις βιβλιοθήκες, τα µουσεία
και τα αρχεία και λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές
τους, οι τιµές που χρεώνονται από τον ιδιωτικό τοµέα
για την περαιτέρω χρήση πανοµοιότυπων ή παρόµοιων
εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων θα µπορούσαν να
λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της εύλογης
απόδοσης της επένδυσης.
Και στις περιπτώσεις που είναι επιτρεπτή η επιβολή τελών που συµπεριλαµβάνουν εύλογη απόδοση της επένδυσης επιδιώκεται λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των οικείων φορέων η διασφάλιση της συνέχισης,
και η διεύρυνση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Κατά τούτο καθίσταται σαφές ότι και
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στην περίπτωση αυτή το επιβαλλόµενο τέλος παραµένει
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Οι όροι, το συνολικό ύψος των τελών, η βάση υπολογισµού τους καθώς και οι απαιτήσεις που αναφέρονται σε
έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα για τα οποία τρίτοι
διαθέτουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, προκαθορίζονται και δηµοσιεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα στο
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. και την ιστοσελίδα
του φορέα. Τέλος, οι φορείς του δηµοσίου τοµέα µεριµνούν ώστε οι πολίτες να ενηµερώνονται σχετικά µε τις
διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα µέσα που µπορούν
να ασκήσουν.
Επί του άρθρου 10 - πρακτικές ρυθµίσεις.
Συγκροτείται το «Μητρώο Ανοικτών Δεδοµένων του
Δηµοσίου» το οποίο τηρείται στην αρµόδια υπηρεσία -ήδη µε βάση το νέο οργανισµό στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και είναι
διαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Σκοπός του Μητρώου είναι η συγκέντρωση σε ένα µοναδικό
σηµείο των «Διαρθρωµένων Συνόλων Δεδοµένων»
(datasets) των δηµοσίων φορέων, είτε συνδέσµων προς
τους διαδικτυακούς τόπους, όπου τηρούνται.
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου
και την άµεση και αποτελεσµατική υλοποίηση της αρχής
της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, προβλέπεται συγκεκριµένη διαδικασία, η τήρηση
της οποίας ελέγχεται από το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης. Η διαδικασία, όπως καθορίζεται σε συνδυασµό και µε τις µεταβατικές διατάξεις, έχει ως εξής:
α. Μέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ΟΔΕ του Προγράµµατος Διαύγεια, κάθε φορέα του δηµόσιου τοµέα, προβαίνουν στην καταγραφή
και αξιολόγηση των συνόλων πληροφοριών, εγγράφων
και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή του, προς το
σκοπό της ανοικτής τους διάθεσης.
β. Μέσα σε τρεις µήνες από την ολοκλήρωση της καταγραφής, εκδίδεται αναρτητέα στο διαδίκτυο (στον διαδικτυακό τόπο του Προγράµµατος Διαύγεια, στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
φορέα) απόφαση στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνολα δεδοµένων που κατέχει, β) τα σύνολα δεδοµένων
που θα διαθέσει σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, εφαρµόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης
της δηµόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα δεδοµένων
που θα διαθέσει µε επιβολή όρων µέσω αδειοδότησης ή
τελών σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, δ)
τα σύνολα δεδοµένων που υπόκεινται στους περιορισµούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του
νόµου και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και
χρήση.
Η έκδοση της απόφασης αυτής επαναλαµβάνεται τουλάχιστον ετησίως, καθόσον οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να επικαιροποιούν τη δηµόσια πληροφορία που έχουν στην κατοχή τους όποτε είναι αναγκαίο
και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσµιών αυτών, τα σύνολα
δεδοµένων διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση
και αξιοποίηση, µε την επιφύλαξη της τήρησης της νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων. Η κατά τα ανωτέρω
ελεύθερη διάθεση στην περίπτωση αυτή, αυτονοήτως,

δεν καταλαµβάνει περιπτώσεις εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων που εκφεύγουν του πεδίου εφαρµογής
του νόµου.
Την ευθύνη για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής από τους δηµόσιους φορείς έχει το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης.
Επί του άρθρου 11 για τις αποκλειστικές συµφωνίες.
Οι κανόνες του ανταγωνισµού θα πρέπει να τηρούνται
και να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι αποκλειστικές
συµφωνίες των φορέων του δηµόσιου τοµέα µε ιδιώτες
εταίρους. Εν τούτοις, για λόγους παροχής υπηρεσίας
προς το δηµόσιο συµφέρον, ενδέχεται ενίοτε να χρειασθεί αποκλειστικό δικαίωµα για περαιτέρω χρήση συγκεκριµένων εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα. Αυτό είναι δυνατόν να συµβεί, µεταξύ άλλων, σε περίπτωση που κανένας εµπορικός εκδότης δεν
θα δηµοσίευε τις πληροφορίες χωρίς ανάλογο αποκλειστικό δικαίωµα. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ενδεχόµενο αυτό, ο νόµος επιτρέπει τις αποκλειστικές συµφωνίες στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο ένα αποκλειστικό δικαίωµα για την παροχή υπηρεσίας προς το
δηµόσιο συµφέρον.
Κατόπιν της επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του νόµου στις βιβλιοθήκες, συµπεριλαµβανοµένων των βιβλιοθηκών των Ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, στα
µουσεία και στα αρχεία, προβλέπονται ειδικές διατάξεις
σχετικά µε τις αποκλειστικές συµφωνίες καθώς υφίστανται πολυάριθµες συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ βιβλιοθηκών (συµπεριλαµβανοµένων των βιβλιοθηκών των
Α.Ε.Ι.), µουσείων, αρχείων και ιδιωτών εταίρων, που αφορούν την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και τη
χορήγηση αποκλειστικών δικαιωµάτων σε ιδιώτες εταίρους. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι οι εν λόγω συµπράξεις µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µπορούν
να καταστήσουν δυνατή µια ουσιαστική χρήση των πολιτιστικών πόρων και ταυτόχρονα να επισπεύσουν την
πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική κληρονοµιά. Σε
περίπτωση που ένα αποκλειστικό δικαίωµα σχετίζεται µε
την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, είναι απαραίτητη
η πρόβλεψη ορισµένης χρονικής διάρκειας αποκλειστικότητας προκειµένου ο ιδιώτης εταίρος να έχει τη δυνατότητα να αποσβέσει την επένδυσή του. Η περίοδος αυτή είναι περιορισµένη χρονικά και δεν υπερβαίνει τα 10
έτη προκειµένου να τηρείται η αρχή ότι το κοινόχρηστο
υλικό θα πρέπει να παραµένει δηµόσιο κτήµα, αφού ψηφιοποιηθεί. Εφόσον η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα
έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώµατος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος και, τουλάχιστον, κάθε επτά έτη, εν συνεχεία. Σε κάθε περίπτωση
παρέχεται στον οικείο φορέα του δηµόσιου τοµέα τουλάχιστον ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιηµένων
πολιτιστικών πόρων ως µέρος της εν λόγω συµφωνίας.
Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο
τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.
Προκειµένου να ληφθούν δεόντως υπόψη συµβάσεις
και άλλες συµφωνίες που χορηγούν αποκλειστικά δικαιώµατα και που συνάφθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ
του παρόντος νόµου, θεσπίζονται µεταβατικά µέτρα για
την προστασία των συµφερόντων των µερών στις περιπτώσεις που τα αποκλειστικά τους δικαιώµατα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρµογή των εξαιρέσεων που επιτρέπονται βάσει του παρόντος νόµου. Τα εν
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λόγω µεταβατικά µέτρα προβλέπουν τη διατήρηση των
αποκλειστικών δικαιωµάτων των µερών έως τη λήξη της
σύµβασης ή, για τις συµβάσεις αορίστου χρόνου ή τις
συµβάσεις ιδιαίτερα µεγάλης διάρκειας, τη διατήρησή
τους για ένα χρονικό διάστηµα που να επιτρέπει στα µέρη να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα. Τα εν λόγω µεταβατικά µέτρα δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις ή άλλες
συµφωνίες που συνάφθηκαν µετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας 2013/37 αλλά πριν από την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
Επί του άρθρου 12: Ετήσιος διαγωνισµός, βραβεία αριστείας και ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω
χρήση των ανοικτών δεδοµένων.
Με το άρθρο 12 προστίθενται νέα άρθρα 12Α-12Γ στο
ν. 3448/2006, τα οποία καθιερώνουν σηµαντικά εργαλεία
που θα ενθαρρύνουν και θα ενισχύσουν την εφαρµογή
των προβλέψεων του παρόντος νόµου τόσο από το δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα καθώς και τον έλεγχο της σχετικής δράσης των δηµόσιων φορέων εκ
µέρους του Κοινοβουλίου.
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 12α καθιερώνεται ετήσιος
διαγωνισµός µε σκοπό την ανάπτυξη εφαρµογών για την
αποδοτική αξιοποίηση των ανοικτών δεδοµένων που διαθέτουν οι δηµόσιοι φορείς, τη βελτίωση της απόδοσης
του δηµόσιου τοµέα, την ενίσχυση της δηµόσιας λογοδοσίας, της διαφάνειας και της επιχειρηµατικότητας. Ο
διαγωνισµός θα απευθύνεται σε επιστήµονες, ερευνητές, επιχειρηµατίες, δηµοσίους υπαλλήλους, φοιτητές,
µαθητές και γενικότερα σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής µε στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή τους µε δράσεις
και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια, τη
συνεργασία και την ανάδειξη καινοτοµιών. Το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διοργάνωσε παρόµοια διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης δηµόσιων δεδοµένων το Μάιο του τρέχοντος
έτους µε την ονοµασία «Open Public Data Hackathon».
Οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν ανοικτά δηµόσια δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί και
διατίθενται διαδικτυακά στο data.gov.gr, προκειµένου να
αναπτύξουν καινοτόµες εφαρµογές και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, συµβάλλοντας στην παραγωγή και τη
µεταφορά γνώσης.
Παρόµοιους σκοπούς εξυπηρετεί και η καθιέρωση
Βραβείων Αριστείας για δηµόσιους φορείς που προβλέπεται στο νέο άρθρο 12β, µε επιπλέον στόχο την ενθάρρυνση και επιβράβευση των δηµόσιων φορέων που έχουν εφαρµόσει αποτελεσµατικές, καινοτόµες και πρωτοπόρες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω
χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας.
Με το άρθρο 12γ καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρέωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να υποβάλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση σχετικά µε την ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων από τους δηµόσιους φορείς. Στόχος
της έκθεσης είναι η ετήσια απεικόνιση της πορείας εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος και η ανάδειξη
τόσο των πλεονεκτηµάτων της ανοικτής διάθεσης των
εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων, όσο και των
φορέων ή συνόλων δεδοµένων για τα οποία εµφανίζονται δυσκολίες ή προβλήµατα. Η έκθεση υποβάλλεται

στον Πρόεδρο της Βουλής εντός των δύο πρώτων µηνών κάθε ηµερολογιακού έτους και συζητείται σε κοινή
συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των Ειδικών
Μόνιµων Επιτροπών Θεσµών και Διαφάνειας και Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής ως κατεξοχήν αρµοδίων στο αντικείµενο των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου. Ταυτόχρονα, για λόγους περαιτέρω ενίσχυσης της
διαφάνειας και διάχυσης των πορισµάτων στο ευρύ κοινό, η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr.
Επί των άρθρων 13 και 14.
Με τα άρθρα 13 και 14 εισάγονται εξουσιοδοτικές και
µεταβατικές διατάξεις.
Επί των άρθρων 15 και 16 για την περαιτέρω ενίσχυση
της διαφάνειας στο δηµόσιο τοµέα.
Με τα άρθρα 15 και 16 του νοµοσχεδίου επιχειρείται η
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά στη
διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, µε την πρόβλεψη
της ανάρτησης στο πρόγραµµα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισµών των δηµόσιων φορέων και
απολογιστικών στοιχείων δαπανών µη κερδοσκοπικών
φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης µε ποσό άνω των
τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως. Το πλέγµα αυτό
των διατάξεων έρχεται να συµπληρώσει και να ενισχύσει περαιτέρω τις ρυθµίσεις που εισήχθησαν µε το άρθρο
23 του ν. 4210/2013 µε το οποίο τροποποιήθηκε ο
ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του ν. 4210/2013 υλοποιήθηκε η θεσµική ενίσχυση
της ισχύος των αναρτηµένων εγγράφων και η αντιµετώπιση των ερµηνευτικών και διαχειριστικών ζητηµάτων
που είχαν προκύψει κατά την υλοποίηση του προγράµµατος Διαύγεια από τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου.
Η υποχρέωση δηµοσίευσης της εκτέλεσης των προϋπολογισµών που εισάγεται µε το παρόν νοµοσχέδιο καταλαµβάνει το Δηµόσιο (ανά υπουργείο), τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθµού
(ΟΤΑ), και τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) αυτών. Οι ανωτέρω δηµόσιοι φορείς σύµφωνα
µε τις προβλέψεις του νοµοσχεδίου δηµοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού τους στην ιστοσελίδα τους και στο Πρόγραµµα Διαύγεια, περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά
Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα
προϋπολογισθέντα, τα ενταλµατοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
στο Πρόγραµµα Διαύγεια αναρτώνται οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3861/2010 (άρθρο 2 παράγραφος 4, περίπτωση 6) και οι πράξεις της ανάληψης
υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης
και της οριστικοποίησης της πληρωµής που περιέχει το
ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιµέρους δα-
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πάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του ιδίου νόµου (ν. 3861/2010) (άρθρο 2 παράγραφος 4,
περίπτωση 6). Η διάταξη του άρθρου 15 συµπληρώνει
την εικόνα που εµφανίζεται ήδη στο Πρόγραµµα Διαύγεια για τα οικονοµικά στοιχεία κάθε υπόχρεου φορέα,
προσθέτοντας την περιοδική απεικόνιση της εκτέλεσης
του προϋπολογισµού του.
Η υποχρέωση δηµοσίευσης απολογιστικών στοιχείων
δαπανών µη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης που εισάγεται µε το άρθρο 16 αποτελεί µια
ακόµη καινοτοµία του παρόντος νοµοσχεδίου προς την
κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Η διάταξη καταλαµβάνει Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωµατεία, Ιδρύµατα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς µη κερδοσκοπικούς
φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε
ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως αναλύθηκε παραπάνω.
Η διάταξη αυτή δρα συµπληρωµατικά µε τη διάταξη
της περίπτωσης 18 παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010
σύµφωνα µε την οποία στο διαδίκτυο αναρτώνται «πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους
φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». Η διαφάνεια που επιτυγχάνεται µε την ανάρτηση της πράξης επιχορήγησης ενισχύεται περαιτέρω µε τη δηµοσιοποίηση
των στοιχείων που εµφανίζουν τον τρόπο µε τον οποίο
αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση.
Αµφότερες οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16 επιφέρουν επιχειρησιακές, διαδικαστικές και τεχνικές µεταβολές τόσο στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Προγράµµατος
Διαύγεια όσο και στη διοικητική και επιχειρησιακή δοµή
που υποστηρίζει τη λειτουργία του, θέµατα τα οποία θα
ρυθµιστούν µε διακριτές υπουργικές αποφάσεις όπως
προβλέπεται στα οικεία άρθρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ρυθµίσεις Θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Στοχεύοντας στην απλούστευση της διαγωνιστικής
διαδικασίας και την ενοποίηση των σταδίων της σε ένα,
που καθίστανται χρονοβόρα και επιβαρυντικά τόσο για
τους υποψηφίους όσο και για τη Διοίκηση, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η αξιολογική διαδικασία επιλογής των ικανότερων και καταλληλότερων υποψηφίων, κρίνεται σκόπιµη η τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη
διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). Η νέα αυτή διαδικασία θα εφαρµοστεί από
τον 24ο Εισαγωγικό Διαγωνισµό της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και
εφεξής.
Επί του άρθρου 17: Εισαγωγικός Διαγωνισµός.
Στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι ο συνολικός αριθµός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ο οποίος δεν µπορεί
να υπερβεί τους διακόσιους (200), όπως και ο αριθµός
των εισακτέων που θα ενταχθεί σε κάθε Τµήµα, ορίζεται

κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Επιπλέον, προβλέπεται ότι µε απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τµηµάτων.
Επίσης, προβλέπεται ότι µε απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε φορά η θέση των υπηρεσιών του
Δηµοσίου, όπου διορίζεται κάθε απόφοιτος της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) σε θέση διοικητικού υπαλλήλου σύµφωνα
µε τη δήλωση προτίµησής του και τη σειρά κατάταξης µε
βάση τον τελικό βαθµό αποφοίτησής του.
Εν προκειµένω, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις
των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται χωρίς τη γνώµη του Δ.Σ
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Στη συνέχεια, επιχειρείται η ανασυγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, που αποτελεί το υπεύθυνο όργανο για την διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισµού. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) είναι σκόπιµο να ανασυγκροτηθεί, προκειµένου να καταστεί πιο
ευέλικτη. Προς τούτο θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθµός των µελών της στον απολύτως αναγκαίο, χωρίς να
θίγεται στο ελάχιστο ο πλουραλισµός και η εγγύηση της
αντικειµενικότητάς της.
Ειδικότερα, η µείωση του αριθµού των λειτουργών του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που µετέχουν στην
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) από τρεις (3) σε
δύο (2), καθώς η εκπροσώπηση από έναν (1) Αντιπρόεδρο και δύο (2) Νοµικούς Συµβούλους αποδείχθηκε πληθωρική και η µείωση του αριθµού τους από τα µέλη της
Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) δεν αφαιρεί από
το κύρος και την αξιοπιστία αυτής.
Η συµµετοχή του Διευθυντή του ΙΝΕΠ στην Κεντρική
Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) δεν κρίνεται σκόπιµη, αφού
θεωρείται επαρκής η εκπροσώπηση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και
τους δύο (2) εισηγητές επί θεµάτων διαδικασίας, υπαλλήλους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Επιπρόσθετα, κρίνεται επιβεβληµένη η συµµετοχή
στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) εκπροσώπων
του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη, δύο καταξιωµένων ανεξάρτητων αρχών. Η µεν πρώτη λόγω της αδιαµφισβήτητης εµπειρίας της στη διαδικασία προσλήψεων σε φορείς του δηµοσίου, και η δε δεύτερη, ως η
συγγενέστερη προς τη λειτουργία και τους σκοπούς της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). Η εκπροσώπηση των ανωτέρω ανεξάρτητων αρχών στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ)
διασφαλίζει την καθολικότατη αντιπροσώπευση των πολιτών – υποψηφίων, λόγος για τον οποίο δεν κρίνεται
σκόπιµη και η συµµετοχή εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ και
της ΚΕΔΕ.
Οµοίως, η συµµετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) του εκπροσώπου του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του εκπροσώπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κρίνεται πλεονασµατική, καθώς αντιπροσωπεύουν τον ίδιο φορέα και
ως εκ τούτου προτείνεται να παραµείνει µόνο η εκπροσώπηση του Υπουργείου.
Η συµµετοχή εκπροσώπων των πολιτικών κοµµάτων
στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) ήταν ένα από
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τα µέτρα που αποσκοπούσαν στη διασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα των εξετάσεων εισόδου στην Σχολή.
Ήταν ένα από τα αντίδοτα στην δυσπιστία της κοινωνίας
ως προς το αν οι εξετάσεις γενικώς στο δηµόσιο είναι αξιοκρατικές.
Αυτά, όµως, ίσχυαν, όταν ιδρύθηκε η Σχολή. Έκτοτε τα
πράγµατα έχουν µεταβληθεί ριζικά. Η Σχολή λειτουργεί
επί δεκαετίες και έχει δώσει µε επιτυχία τις δικές της εξετάσεις στον τοµέα αυτόν. Ο αδιάβλητος, αξιοκρατικός
και ιδιαίτερα απαιτητικός χαρακτήρας του εισαγωγικού
διαγωνισµού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., η δοµή του οποίου διαφοροποιείται έναντι των άλλων διαγωνισµών, δεδοµένου ότι αποκλειστική του στόχευση αποτελεί η εισαγωγή υποψηφίων που θα αποτελέσουν τα αυριανά στελέχη υψηλού επιπέδου της δηµόσιας διοίκησης, δεν αµφισβητείται σοβαρά.
Εξάλλου, ο πολυµελής χαρακτήρας της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) και η συµµετοχή σε αυτήν
προσώπων καταξιωµένων από ένα ευρύ φάσµα τοµέων
της κοινωνικής και δηµόσιας ζωής (µετέχει στην ΚΕΕ ο
εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη)
αποτελούν εγγυήσεις, που εξασφαλίζουν το αδιάβλητο
του διαγωνισµού, ώστε η παρουσία εκπροσώπων των
κοµµάτων να µην είναι, πλέον, αναγκαία.
Φαίνεται, µάλιστα, ότι τούτο το ενστερνίζονται τα κόµµατα αλλά και οι κοινωνικές οργανώσεις, αφού τα τελευταία χρόνια, πολλές φορές, ή δεν ορίζονταν εκπρόσωποι
ή η συµµετοχή αυτών στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) ήταν ασυνεχής.
Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωριστεί ότι στα χρόνια
της βαθιάς οικονοµικής κρίσης το πολιτικό σκηνικό έχει
γίνει ρευστό, η ρευστότητα δε αυτή αντανακλάται και
στο Κοινοβούλιο, όπου εκπροσωπούνται πολλά κόµµατα
και οι κοινοβουλευτικές οµάδες ανασυντίθενται συχνά –
πράγµα που θα επέβαλλε αντίστοιχες ανασυνθέσεις της
Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) (καθόσον αφορά
τους εκπροσώπους των κοµµάτων) µε κίνδυνο εµπλοκών
και καθυστερήσεων στις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) και στην έγκαιρη και οµαλή διεξαγωγή του διαγωνισµού.
Εν κατακλείδι: η συµµετοχή εκπροσώπων των κοµµάτων στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) είναι, ενόψει των παραπάνω, µια περιττή πολυτέλεια, που ούτε
τα ίδια τα κόµµατα εξυπηρετεί ούτε προσθέτει κάτι ουσιαστικό στον αδιάβλητο χαρακτήρα του εισαγωγικού
διαγωνισµού.
Οι ειδικοί επιστήµονες από δώδεκα (12) προτείνεται
να µειωθούν σε έξι (6). Επιπλέον, κρίνεται σκόπιµο τα
γνωστικά αντικείµενα των ειδικών επιστηµόνων να εξειδικεύονται µε την υπουργική απόφαση της παρ. 12 του επόµενου άρθρου του παρόντος νόµου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη ευελιξία, επικαιροποιώντας τα εν
λόγω γνωστικά πεδία προσαρµοζόµενα στις εκάστοτε απαιτήσεις των εισαγωγικών διαγωνισµών (προφίλ θέσεων, υποψηφίων κ.λπ.).
Ειδικότερα για την Επιτροπή Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ), η οποία αναφέρεται στο επόµενο άρθρο το παρόντος νόµου, προτείνεται πέραν του ενός ειδικού επιστήµονα που µετέχει και στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) να καλούνται ειδικοί επιστήµονες την ηµέρα
της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε µοναδικό σκοπό την
επιλογή θεµάτων της εξεταζόµενης ενότητας. Για αυτό
και η Επιτροπή Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ) από επτά (7)
µέλη που την απαρτίζουν σήµερα προτείνεται να έχει

πέντε (5) για τις δύο εκ των τριών υποχρεωτικών ενοτήτων και συγκεκριµένα για τις ενότητες «Οργάνωση και
Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια Οικονοµική», ενώ για την τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» λόγω της ειδικής
εξέτασής της, προτείνεται η διατήρηση της επταµελούς
Επιτροπής Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ).
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, προτείνεται να συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) από δεκαπέντε
(15) µέλη έναντι των τριάντα έξι (36) που την απαρτίζουν σήµερα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το συλλογικό αυτό
όργανο θα λειτουργεί πιο ευέλικτα, χωρίς να επηρεάζεται το αρχικό πνεύµα του νοµοθέτη για πλουραλιστική
εκπροσώπηση.
Πέραν των παραπάνω, λαµβανοµένης υπόψη της δηµοσιονοµικής πολιτικής, υπολογίστηκε ότι πετυχαίνεται
τεράστιο δηµοσιονοµικό κέρδος λόγω µείωσης του λειτουργικού κόστους της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων
(ΚΕΕ) και της Επιτροπής Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ), όπως εµφανίζεται αναλυτικά παρακάτω:
Προϋπολογισµός κόστους ΚΕΕ µε 36 άτοµα και 8 συνεδριάσεις: 43.600,00 ευρώ
Προϋπολογισµός κόστους ΚΕΕ µε 17 άτοµα και 5 συνεδριάσεις: 12.868,00 ευρώ
Μείωση: 72%
Προϋπολογισµός κόστους ΕΕΘ µε 7 άτοµα: 8.400,00
ευρώ
Προϋπολογισµός κόστους ΕΕΘ µε 5 άτοµα και µία συνεδρίαση µε 7 άτοµα: 7.560,00 ευρώ
Μείωση: 10,7%

Επί του άρθρου 18: Μαθήµατα Εισαγωγικού Διαγωνισµού και Διαδικαστικά Θέµατα.
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του εισαγωγικού διαγωνισµού είναι η µεγάλη διάρκεια. Σε αυτό συντελούν τα δύο στάδια (προκαταρτικό και τελικό), η προφορική εξέταση ενώπιον επιτροπής και η βαθµολογία
γραπτής και προφορικής εξέτασης των ξένων γλωσσών.
Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη συγκρότηση ενός ατελείωτου σώµατος βαθµολογητών και επιτηρητών. Για το λόγο αυτόν προτείνεται η διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισµού σε ένα στάδιο, από το οποίο θα προκύπτει ο
τελικός κατάλογος των επιτυχόντων, η κατάργηση της
προφορικής εξέτασης, καθώς και η κατάργηση της εξέτασης σε ξένη γλώσσα και να αποτελέσει η πιστοποιηµένη γνώση ξένης γλώσσας προϋπόθεση για την συµµετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισµό.
Τονίζεται ότι, από τα αρχεία που τηρεί η Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), οι περισσότερες παρατηρήσεις και ενστάσεις των υποψηφίων σηµειώθηκαν
τόσο στον τρόπο εξέτασης των ξένων γλωσσών όσο και
στη βαθµολογία τους, όπου υπήρχε αναντιστοιχία µεταξύ προφορικού λόγου και γραπτού δοκιµίου. Η διαδικασία αντιµετώπισης αυτών των ενστάσεων παρατηρήθηκε
ότι επιβάρυνε τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η κατάργηση της εξέτασης
στην ξένη γλώσσα και η αντικατάστασή της από πιστοποιητικό άριστης γνώσης ξένης γλώσσας.
Το σύγχρονο προφίλ των σπουδαστών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
και κατά συνέπεια της ίδιας της Δηµόσιας Διοίκησης σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο διαµορφώνεται µέσα από
τους βασικούς θεµατικούς πυλώνες της Δηµόσιας Διοί-
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κησης, όπως το Δηµόσιο Δίκαιο, την Πολιτική Επιστήµη,
την Μικροοικονοµία, την Μακροοικονοµία και τα Δηµόσια Οικονοµικά. Οι εν λόγω πυλώνες συµπυκνώνονται
στις ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»
και «Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια
Οικονοµική».
Η ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» είναι ένας σύγχρονος και ταχύς τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων,
αντίστοιχος µε αυτούς που ισχύουν για την πρόσληψη
στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως,
δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους που προέρχονται από θετικές επιστήµες να ισοσκελίσουν πιθανές αδυναµίες στις ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια Οικονοµική».
Περαιτέρω, η υιοθέτηση της εξεταζόµενης ενότητας
«Γνώσεις και Δεξιότητες» µε τη µέθοδο των πολλαπλών
επιλογών αποτελεί καινοτοµία του συστήµατος εισαγωγικών εξετάσεων. Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και
της αποτελεσµατικότητας της εξεταστικής διαδικασίας
καθορίζεται στο παρόν άρθρο το γενικό πλαίσιο θεµατολογίας που καλύπτει η συγκεκριµένη ενότητα και ο τρόπος εξέτασης της.
Επιπλέον, καθορίζεται ο τρόπος βαθµολόγησης και
των τριών εξεταζόµενων ενοτήτων. Εν προκειµένω, προτείνεται όπως ρητά οριστεί ότι οι βαθµολογητές των δύο
ενοτήτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και
«Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια Οικονοµική» να είναι µέλη του διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ.
Αντίθετα, οι βαθµολογητές για την ενότητα «Γνώσεις
Δεξιότητες» µπορεί να είναι έµπειρα στελέχη της δηµόσιας διοίκησης και φυσικά δεν απαιτείται δεύτερος βαθµολογητής ανά γραπτό.
Επίσης, στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου καθορίζονται η κλίµακα της βαθµολογίας καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των τριών εξεταζόµενων ενοτήτων, µε σκοπό να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητα της εξεταστικής διαδικασίας.
Σκοπός της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. είναι οι υποψήφιοι, που θα εξεταστούν σε αυτές τις εξεταζόµενες ενότητες, είτε να
προέρχονται από αντίστοιχες πανεπιστηµιακές σχολές
είτε να κατέχουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων για να
µπορέσουν να παρακολουθήσουν το εξειδικευµένο πρόγραµµα της Σχολής σε αντίστοιχους τοµείς.
Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα είναι αναγκαίο να επανακαθοριστούν τα προσόντα του στελέχους της δηµόσιας διοίκησης και κατά συνέπεια χρειάζεται να αναπροσαρµοστούν ανάλογα οι διαδικασίες επιλογής τους.
Προτείνεται, έτσι, οι υποψήφιοι να έχουν συµπληρώσει
το 25ο έτος ηλικίας προκειµένου να εισαχθούν στη Σχολή, ώστε το επίπεδο των σπουδών να είναι το δυνατότερο υψηλό, καθότι οι υποψήφιοι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή /και τυχόν τις µεταπτυχιακές τους σπουδές. Επιπροσθέτως, λόγοι ίσης µεταχείρισης µεταξύ των δύο φύλων επιβάλλουν το µέτρο
αυτό να ισχύσει και για τις γυναίκες.
Επί του άρθρου 19.
Σκοπός της προτεινόµενης τροποποίησης είναι να ενισχυθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης µε
τη συµµετοχή περισσότερων εµπειρογνωµόνων εξειδικευµένων στα γνωστικά αντικείµενα του Κέντρου, προκειµένου να υποστηριχθεί αποτελεσµατικότερα ο στρα-

τηγικός χαρακτήρας του φορέα, να εντατικοποιηθεί η
προσπάθεια εκσυγχρονισµού του και να αναβαθµιστεί ο
ρόλος του στην επιµόρφωση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η συµµετοχή επιπλέον δύο εξειδικευµένων εµπειρογνωµόνων στο Διοικητικό Συµβούλιο του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα ενισχύσει το κύρος και το νέο ρόλο που
καλείται να διαδραµατίσει το Κέντρο στην υποστήριξη
της εν εξελίξει διοικητικής µεταρρύθµισης στη χώρα. Επιπλέον, θα ενισχύσει την αντικειµενική και αµερόληπτη
λήψη των αποφάσεων, συµβάλλοντας έτσι στην αποδοτικότερη λειτουργία και στο απαιτούµενο εκσυγχρονισµό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται να καταργηθεί η µέχρι πρότινος πρόβλεψη της συµµετοχής του υπεύθυνου συντονιστή της Μονάδας Τεκµηρίωσης και
Καινοτοµιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., µε δεδοµένο ότι η ανάγκη
διασφάλισης της αποτελεσµατικής εφαρµογής και συνέχειας των πολιτικών και των αποφάσεων του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καλύπτεται επαρκώς µε τη
συµµετοχή των δύο Διευθυντών των Εκπαιδευτικών Μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και ΙΝ.ΕΠ.).
Με την παρούσα ρύθµιση ενισχύεται, περαιτέρω, σηµαντικά η εξωστρέφεια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς θεσµοθετείται η δυνατότητα συνεργασίας µε ξένους ακαδηµαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς για την εκτέλεση προγραµµάτων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών
προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Λοιπές Διατάξεις
Επί του άρθρου 20: Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη συµβάσεων έκτακτου προσωπικού.
Με την εν λόγω ρύθµιση καθιερώνεται χρονική δέσµευση πέντε (5) µηνών για την υλοποίηση των χορηγούµενων εγκριτικών αποφάσεων της επιτροπής της
Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, για τον καλύτερο προγραµµατισµό των προσλήψεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και των αναδόχων σύµβασης
µίσθωσης έργου.
Επί του άρθρου 21: Άρση του καθεστώτος διαθεσιµότητας.
Η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς αφ’
ενός δεν αναφέρεται ρητώς ο φορέας που θα επιβαρυνθεί µε την καταβολή του 25% των αποδοχών των υπαλλήλων κατά το χρονικό διάστηµα από την έκδοση της
πράξης µετάταξης / µεταφοράς του/της υπαλλήλου και
έως την ανάληψη καθηκόντων στο νέο φορέα και αφ’ ετέρου προκειµένου να εξασφαλιστεί η ίση µεταχείριση
των υπαλλήλων.
Επί του άρθρου 22: Τροποποίηση του άρθρου 90 του
ν. 4172/2013.
1. Η παρούσα διόρθωση κρίνεται άκρως απαραίτητη,
καθώς η προηγούµενη µορφή του εδαφίου (και ειδικότερα η λέξη «προηγούµενου» παρέπεµπε ευθέως στο 3ο εδάφιο: «Σε περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς σε κενή
θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου οργάνου διοίκησης» και δηµιουργούνταν εύλογη σύγχυση στις υπηρεσίες.)
(Ειδικότερα σε περιπτώσεις υπαλλήλων που ενέπιπταν
στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν. 4172/
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2013, οι Υπηρεσίες προέβαιναν στην έκδοση κ.υ.α. για
τη µεταφορά ή µετάταξή τους, αντί για την έκδοση (απλής) απόφασης του αρµόδιου κατά περίπτωση οργάνου
διοίκησης).
2. To ζήτηµα της αναπλήρωσης, εδράζεται ήδη νοµικά
στη διάταξη του άρθρου 90 του ν.4172/2013 σύµφωνα µε
την οποία επιτρέπεται η κατάργηση συγκεκριµένου αριθµού θέσεων «ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε
Υπουργεία, αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες …. σε υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού
Συµβουλίου Μεταρρύθµισης µετά από τεκµηρίωση που
στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δοµών και σχέδια
στελέχωσης». Ο νοµοθέτης, στη συνέχεια, ορίζει τις συνέπειες της θέσης σε καθεστώς διαθεσιµότητας, καθώς
και της εξαίρεσης από αυτό (ένταξη στο πρόγραµµα Κινητικότητας, επαναφορά εξαιρούµενου υπαλλήλου), ενώ σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των καταργούµενων
θέσεων, όπως έχει αποτυπωθεί στις σχετικές εκθέσεις
αξιολόγησης, παραµένει αµετάβλητος. Η διατήρηση επιπρόσθετων θέσεων, λόγω της µη αναπλήρωσης των εξαιρούµενων για οποιονδήποτε λόγο υπαλλήλων, µεταβάλλει τον αριθµό του πλεονάζοντος προσωπικού σε συγκεκριµένους κλάδους/ειδικότητες. Σηµειώνεται ότι ο
τελευταίος έχει αποτυπωθεί στις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης και έχει επικυρωθεί στις συνεδριάσεις του
Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης στο πλαίσιο
της αναδιαρθρωτικής δράσης και λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης, µε γνώµονα το συµφέρον της υπηρεσίας, όπως αυτό διαπιστώθηκε και κρίθηκε από τα ίδια τα
όργανα της Διοίκησης.
Επιπροσθέτως, επισηµαίνεται ότι, η αναγκαιότητα της
ως άνω ρύθµισης εξυπηρετεί βασικές αρχές Διοικητικού
Δικαίου, όπως αυτές της χρηστής διοίκησης και της ισότητας, καθώς η µη επίλυση του θέµατος ενέχει τον κίνδυνο να πράττουν οι Υπηρεσίες κατά βούληση.
Με τις παραγράφους 3 και επόµενες της προτεινόµενης διάταξης καθορίζεται η αρµοδιότητα του ΑΣΕΠ να
κρίνει επί των ενστάσεων επί των προσωρινών και τελικών πινάκων κατάταξης για λόγους ενότητας της κρίσης
και αντικειµενικότητας, που διασφαλίζεται από την ανεξάρτητη αρχή.
Επί του άρθρου 23: Δηµιουργία δικτύου Προϊσταµένων
Γενικών Διευθύνσεων / Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναµικού.
Η θέσπιση της εν λόγω διάταξης κρίνεται αναγκαία για
τον ορθολογικό σχεδιασµό και τον αποτελεσµατικό συντονισµό της πολιτικής για το ανθρώπινο δυναµικό της
δηµόσιας διοίκησης.
Επί του άρθρου 24: Αναγνώριση προϋπηρεσίας στους
υπαλλήλους των ΚΕΠ.
Με την εν λόγω διάταξη αποσαφηνίζεται ότι η προϋπηρεσία των υπαλλήλων του Κλάδου Διεκπεραίωσης Πολιτών των ΚΕΠ, η οποία διανύθηκε στα ΚΕΠ µε σύµβασης
µίσθωσης έργου αναγνωρίζεται για τη βαθµολογική και
τη µισθολογική τους ένταξη υπό τις προϋποθέσεις ότι η
προϋπηρεσία διανύθηκε µε τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, ότι η απασχόληση διανύθηκε κατά το σύνηθες δηµοσιοϋπαλληλικό ωράριο, ότι η απασχόληση παρείχετο στο
χώρο των ΚΕΠ και υπό την άµεση εποπτεία των προϊσταµένων αυτών και ότι η αµοιβή ήταν ανάλογη των
προσλαµβανοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου. Δεδοµένου ότι οι υπάλληλοι αυτοί διορίσθηκαν µε
προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και απαραίτητο προσόν την
προηγούµενη εµπειρία στη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων µέσω διαδικασιών των ΚΕΠ κρίνεται επιβεβληµένη η νοµοθετική ρύθµιση για την αναγνώριση µε
την επισήµανση ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται προστίθεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθµό που κατέχει ο υπάλληλος κατά το χρόνο έκδοσης της
απόφασης του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου.
Επί του άρθρου 25: Κατάργηση θέσεων Βοηθών του
Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης.
Με την εν λόγω διάταξη καταργούνται οι θέσεις Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης. Η κατάργηση αυτή κρίνεται σκόπιµη για την εύρυθµη λειτουργία του ελεγκτικού έργου.
Επί του άρθρου 26: Άδειες νοσηλείας και ανατροφής
ανήλικων τέκνων.
Με τις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 ενσωµατώνεται στον Υπαλληλικό Κώδικα και στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για λόγους ασφάλειας δικαίου η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 51 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 4075/2012, η οποία αποτελεί ενσωµάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ.
Με τις ρυθµίσεις των παραγράφων 3 και 4 εναρµονίζονται οι οικογενειακές διευκολύνσεις που δικαιούνται οι
υπάλληλοι του Δηµοσίου και ιδίως η γονική άδεια άνευ
αποδοχών µε τις επιταγές των διατάξεων των άρθρων
50 και 51 του ν. 4075/2012 για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ.
Επί του άρθρου 27: Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕΑ.
Στο πλαίσιο της προστασίας και υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικά υπαλλήλων και των οικείων τους, προτείνεται η αντικατάσταση της διάταξης της παρ. 4 του
άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει. Με την προτεινόµενη τροποποίηση επεκτείνεται το δικαίωµα µειωµένου ωραρίου χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών και
στους υπαλλήλους των οποίων οι σύζυγοι είναι άτοµα µε
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, αντί του προβλεποµένου ποσοστού 100% αναπηρίας όπως προβλέπεται µε
την ισχύουσα διάταξη. Επίσης το εν λόγω δικαίωµα επεκτείνεται και στους υπαλλήλους γονείς παιδιών έως 15
ετών τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώµενο ή τύπου 1 µε ποσοστό αναπηρίας 50%
και άνω, καθώς τα εν λόγω εξαρτώµενα άτοµα χρήζουν
ιδιαίτερης φροντίδας σε καθηµερινή βάση (ιδίως µέτρηση σακχάρου, χορήγηση ινσουλίνης και ειδική διατροφή).
Επί του άρθρου 28: Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών.
Ο έλεγχος της γνησιότητας πτυχίων, πιστοποιητικών
και λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία ελήφθησαν υπόψη
για την επιλογή και την πρόσληψη υπαλλήλου µέσα από
διαγωνιστικές και άλλες διαδικασίες στο παρελθόν αλλά
και για την κατάταξη και τη βαθµολογική και µισθολογική
τους εξέλιξη, κατέδειξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα
στοιχεία που είχαν υποβληθεί δεν ήσαν γνήσια. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού έδειξαν ότι µια απατηλή
συµπεριφορά, µε έντονη ηθική απαξία, είχε πολύ µεγαλύτερη διάδοση από αυτήν που αναµενόταν και ότι αρκετοί υπάλληλοι ασκούσαν καθήκοντα που δεν αντιστοιχούσαν στα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, αλλά
και ότι παραµέρισαν άλλους συναδέλφους τους, των ο-
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ποίων προηγήθησαν κατ' επίκληση των αναληθών στοιχείων. Κατεφάνη από τα παραπάνω η ανάγκη να αποκατασταθεί η βεβαιότητα της υπηρεσίας ότι γίνεται ορθή αντιστοίχηση προσόντων και καθηκόντων, ακόµη περισσότερο όµως να αποκατασταθεί και η αξιοκρατία κατά
την επιλογή, την τοποθέτηση, την προαγωγή και τις εν
γένει υπηρεσιακές µεταβολές των υπαλλήλων. Για το
λόγο αυτόν καθιερώνεται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που προηγείται του διορισµού ή της προσλήψεως
ενός υπαλλήλου στο Δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα ο έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών
που έχει υποβάλει. Νοµοτεχνικά αυτό επιλέγεται να γίνει µε τροποποιήσεις στο βασικό νόµο που διέπει τις
προσλήψεις µονίµου προσωπικού και προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(ν. 2190/1994), αλλά και µε την προσθήκη γενικής διατάξεως, η οποία καλύπτει το σύνολο των προσλήψεων στο
Δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ανεξαρτήτως
της διαδικασίας που ακολουθείται.
Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους καθιερώνεται
ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών µε αφορµή συγκεκριµένη σοβαρή υπηρεσιακή
µεταβολή (µετάταξη ή µεταφορά) ή µε την παραίτηση από την υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι
ο έλεγχος για κάθε υπηρετούντα υπάλληλο θα γίνει οπωσδήποτε τουλάχιστον µία φορά, αφού καθιερώνεται
ως απαραίτητη προϋπόθεση και για την αποχώρηση του
υπαλλήλου από την υπηρεσία. Με τη ρύθµιση αυτή διασφαλίζεται ότι θα αποφευχθεί η ατιµωρησία όσων υπηρετούν στο Δηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και
προτίθενται να παραιτηθούν, προκειµένου να αποφύγουν πιθανό έλεγχο και τις συνέπειές του και αποκαθίσταται ένα αίσθηµα δικαιοσύνης ειδικά απέναντι στη µεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων και µάλιστα σε όσους
αδικούνταν µέχρι τώρα από την µη-διαπίστωση των παρανοµιών των συναδέλφων τους. Επίσης, ανορθώνεται
το κύρος της δηµόσιας διοίκησης στο βαθµό που οι περιπτώσεις παρανοµίας στους κόλπους τους εξατοµικεύονται και ξεχωρίζουν οι ευσυνείδητοι δηµόσιοι υπάλληλοι
από τους συναδέλφους τους που παρανόµησαν.
Επί του άρθρου 29: Προσθήκη ειδικού πειθαρχικού παραπτώµατος.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις για πρώτη φορά προβλέπεται ειδικώς ως πειθαρχικό παράπτωµα η κατάθεση,
η χρήση, η συµπερίληψη και η διατήρηση στον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου πλαστού, νοθευµένου ή
παραποιηµένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως.
Ειδικά µε τη διαπίστωση ότι ανευρίσκεται στο προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου πλαστό, νοθευµένο ή παραποιηµένο έγγραφο στοιχειοθετείται πειθαρχικό παράπτωµα διαρκούς χαρακτήρα, διατηρουµένης της παράνοµης καταστάσεως η οποία δηµιουργήθηκε µε την κατάθεση του εγγράφου. Λόγω δε της σοβαρότητας του πειθαρχικού παραπτώµατος προτείνεται η τυχόν παραποµπή του υπαλλήλου στο πειθαρχικό συµβούλιο µε την ως
άνω κατηγορία να αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης θέσης σε
αργία.
Επί του άρθρου 30: Τροποποίηση άρθρου 54 του ν. 4178/
2013.
Με την προτεινόµενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο
54 του ν. 4178/2013, το οποίο αποτελεί την εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση των κ.υ.α. ειδικών προσόντων
των θέσεων ευθύνης των νέων Οργανισµών, ώστε να συ-

µπεριλάβει στις κ.υ.α. και τις υπηρεσιακές µονάδες επιπέδου Τµήµατος οι οποίες είναι επιφορτισµένες µε παρεµφερείς ή υποστηρικτικές αρµοδιότητες και εργασίες.
Επί του άρθρου 31: Τροποποιήσεις Προεδρικών Διαταγµάτων Οργανισµών Υπουργείων.
Με την προτεινόµενη διάταξη επέρχεται µια σειρά
τροποποιήσεων στα προεδρικά διατάγµατα Οργανισµών
Υπουργείων. Η βασική τροποποίηση αφορά στην αφαίρεση από τα προεδρικά διατάγµατα της καταγραφής των
Ειδικών Υπηρεσιών που χειρίζονται συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Οι Υπηρεσίες αυτές, οι οποίες έχουν
αποτελέσει αντικείµενο συζητήσεων στο Κυβερνητικό
Συµβούλιο Μεταρρύθµισης, είναι προσωρινές δοµές της
Διοίκησης, συνδεδεµένες µε τις επταετείς προγραµµατικές περιόδους των ΕΣΠΑ, και προσαρµόζονται οργανωτικά, ανάλογα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει την
κάθε περίοδο. Πιο συγκεκριµένα, ο ν. 3614/2007 αναφορικά µε την τέταρτη προγραµµατική περίοδο ορίζει πως
αυτές οι υπηρεσίες µπορούν να συγχωνεύονται, να καταργούνται και λοιπά µε κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Οι νέες ειδικές Υπηρεσίες θα καθοριστούν µε το νοµοθετικό πλαίσιο της 5ης προγραµµατικής περιόδου, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν τροποποιήσεις, οι οποίες δεν θα
περιλαµβάνονται στα νέα προεδρικά διατάγµατα. Κατά
τα λοιπά επισηµαίνεται ότι δεν επηρεάζεται το υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού που υπηρετεί στα Υπουργεία. Είναι αυτονόητο ότι οι ρυθµίσεις του παρόντος δεν αφορούν θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία και
τις αρµοδιότητες των ήδη υφιστάµενων ή µελλοντικών
Ειδικών Υπηρεσιών, θέµατα τα οποία ρυθµίζονται από το
νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει κάθε φορά τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
Στο π.δ. 104/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» από παραδροµή δεν ρυθµίστηκαν
ορισµένα ζητήµατα ενώ διαπιστώθηκαν και ορισµένες
παραλείψεις. Με την προτεινόµενη τροποποίηση επιχειρούνται ήσσονος σηµασίας αλλαγές µε σκοπό τη διόρθωση λαθών και παραλείψεων του Προεδρικού Διατάγµατος και ειδικότερα: α) στη χωρική αρµοδιότητα των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Νεώτερων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων, β) στην
κατανοµή των οργανικών θέσεων µονίµου προσωπικού
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, γ) στην κατάταξη
του προσωπικού, και δ) στους κλάδους Προϊσταµένων
Οργανικών Μονάδων.
Στο π.δ. 106/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας» διαγράφονται οι περιπτώσεις που αφορούν στις Ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.
Στο π.δ. 107/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» διαγράφονται οι περιπτώσεις που αφορούν στις ειδικές υπηρεσίες.
Στο π.δ. 109/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων» διαγράφονται οι περιπτώσεις που αφορούν στις Ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.
Στο π.δ. 112/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Τουρισµού» από παραδροµή δεν ρυθµίστηκαν ορισµένα ζητήµατα ενώ διαπιστώθηκαν και ορισµένα τυπογραφικά λάθη. Για την αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών προτείνεται:
(α) Με την διάταξη της παραγράφου 1 προστίθενται
στο Τµήµα Οργάνωσης, Απλούστευσης, Ποιότητας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αρµοδιότητες που αφο-
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ρούν σε θέµατα πληροφορικής οι οποίες από παραδροµή
δεν συµπεριελήφθησαν στο κείµενο του προεδρικού διατάγµατος.
(β) Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αναριθµούνται
στο ορθό οι παράγραφοι του άρθρου 7 του π.δ. 112/2014
ενώ
(γ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προστίθεται
Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού Κορίνθου στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Πελοποννήσου του άρθρου
19 του π.δ. 112/2014 προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του ήδη λειτουργούντος στον ΕΟΤ Γραφείου Υποστήριξης το οποίο από παραδροµή δεν συµπεριελήφθη
στο π.δ. 112/2014.
(δ) Με το καταργούµενο στοιχείο ε΄ της τέταρτης παραγράφου του άρθρου 15 του π.δ.112/2014 εισάγεται ως
µία από τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Ειδικών Μορφών Τουρισµού «η έγκριση και η διαδικασία για την ανέγερση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής».
Όµως η πιο πάνω αρµοδιότητα προβλέπεται µε παρεµφερή τρόπο και στο άρθρο 18 του ίδιου Προεδρικού Διατάγµατος, που ρυθµίζει τις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων. Με την εισαγόµενη διάταξη αίρεται η αλληλοεπικάλυψη και η διπλή ρύθµιση της υπό συζήτηση αρµοδιότητας και εξαλείφεται ο κίνδυνος ενδεχόµενης
σύγχυσης.
(ε) Στην καταργούµενη υποπερίπτωση γβ΄ του στοιχείου γ΄ (αρµοδιότητες Πολεοδοµικού Γραφείου) του άρθρου 18 του π.δ. 112/201 περιγράφεται µία από τις αρµοδιότητες του Πολεοδοµικού Γραφείου της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) και ειδικότερα ή «έγκριση αρχιτεκτονικών µελετών». Όµως η πιο πάνω αρµοδιότητα έρχεται
σε αντίθεση µε το πνεύµα και την ουσία των διατάξεων
του πρόσφατα δηµοσιευθέντος ν. 4276/2014, που αντιµετωπίζουν το ίδιο θέµα διαφορετικά. Έτσι - και προς αποφυγή σύγχυσης - µε την εισαγόµενη διάταξη προσαρµόζονται οι περιγραφόµενες αρµοδιότητες στην πραγµατική βούληση του νοµοθέτη, που είναι η οριζόµενη
στην σχετική ρύθµιση του ως άνω ν. 4276/2014.
(στ) Η απαλοιφή ορισµένων λέξεων και η αναδιατύπωση του κειµένου της υποπερίπτωσης βγ΄ του στοιχείου
β΄ του άρθρου 18 του π.δ. 112/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Τουρισµού», που περιγράφει συγκεκριµένη
αρµοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (δηλ. την αδειοδότηση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής)
είναι απαραίτητη για να συµπληρωθεί η ρύθµιση της παραγράφου και να αποφευχθεί ενδεχόµενο κενό.
Στο π.δ. 113/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» διαγράφονται οι περιπτώσεις που αφορούν στις Ειδικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου και ρυθµίζονται θέµατα στα οποία εκ παραδροµής διαπιστώθηκαν κάποιες παραλείψεις.
Στο π.δ. 114/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» διαγράφονται οι περιπτώσεις
που αφορούν στις Ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.
Στο π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισµός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», πέραν των
θεµάτων των Ειδικών Υπηρεσιών, γίνεται αναδιατύπωση
του στρατηγικού στόχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-

νοµικών Υπηρεσιών και του επιχειρησιακού σκοπού της
Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης, καθώς, εκ παραδροµής, έχουν παραµείνει οι αναφορές στην εποπτεία
των κρατικών ενισχύσεων, ενώ οι αρµοδιότητες του
ν. 4152/2013 για τις αποκεντρωµένες µονάδες κρατικών
ενισχύσεων θα ασκούνται από Ειδική Υπηρεσία.
Επί του άρθρου 32: Προσαρµογή του ν. 3614/2007
στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 32, το άρθρο 2 του ν. 3614/2007 προσαρµόζεται στην κατάργηση
της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δηµοσίων Επενδύσεων και της υπαγωγής των Ειδικών Υπηρεσιών µε αρµοδιότητες συντονιστικές του ΕΣΠΑ στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ώστε να είναι σαφές ότι
την Εθνική Αρχή Συντονισµού αποτελεί πλέον η Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σε εναρµόνιση προς
την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του π.δ. 116/2014 (Α΄
185) ) «Οργανισµός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
Επί του άρθρο 33: Κατάργηση προσωποπαγών θέσεων.
Η θέσπιση της εν λόγω ρύθµισης κρίνεται αναγκαία
προκειµένου να µην παρατηρούνται υπερβάσεις στον ανώτατο αριθµό προσωπικού σύµφωνα µε τα σχέδια στελέχωσης του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης
και να επιτυγχάνεται η ορθολογική κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού του Δηµοσίου.
Επί των άρθρων 34-35: Ρύθµιση θεµάτων αναδιάρθρωσης υπηρεσιών Υπουργείου Τουρισµού.
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΔ.2. της παραγράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 µεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισµού αρµοδιότητες και προσωπικό του ΕΟΤ. Οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες αφορούν κατά κύριο λόγο την εκτέλεση έργων τουριστικής
υποδοµής και ανάπτυξης χρηµατοδοτούµενα από ευρωπαϊκούς πόρους και αρµοδιότητες που αφορούν σε αδειοδότηση και έλεγχο τουριστικών επιχειρήσεων. Για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών µεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισµού προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας που υπηρετεί στους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών
και το προσωπικό που σήµερα υπηρετεί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) του ΕΟΤ.
Για την άσκηση των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων
συστήθηκαν µε το π.δ. 112/2014 στο Υπουργείο Τουρισµού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο οι αναγκαίες
οργανικές µονάδες η λειτουργία των οποίων θα ενεργοποιηθεί στις 29.10.2014, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
π.δ. 112/2014.
Ειδικότερα σε περιφερειακό επίπεδο έχουν συσταθεί
14 Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) οι οποίες θα λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις των αντίστοιχων Π.Υ.Τ. ΕΟΤ που καταργούνται και µε το προσωπικό
που υπηρετεί σε αυτές.
Με τις προτεινόµενες µε τις παραγράφους 1, 2, 3, 4
και 5 ρυθµίσεις επιχειρείται η επίλυση ζητηµάτων που
προκύπτουν από την αλλαγή της νοµικής µορφής των
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Π.Υ.Τ. από Περιφερειακές υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. σε υπηρεσίες Υπουργείου. Ειδικότερα:
(α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται
διαδικασία παραχώρησης της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισµού για την στέγαση
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισµού. Η διαδικασία
αυτή αφορά µόνο σε κτίρια που πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 112/2014 στεγάζουν Π.Υ.Τ. του ΕΟΤ. Η
παραχώρηση αυτή κρίνεται αναγκαία αφού σε διαφορετική περίπτωση το Υπουργείο Τουρισµού δεν θα µπορεί
να καταβάλλει νοµίµως δαπάνες για συντήρηση αυτών
των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση θα ισχύει
για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζεται στις εγκαταστάσεις αυτές η λειτουργία των Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισµού.
(β) Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ότι δαπάνες µέχρι 31.12.2014 για εν ισχύ συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών, µισθώσεων και δαπάνες για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που αφορούν τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες ΕΟΤ οι οποίες µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο
Τουρισµού θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2014 του ΕΟΤ. Η πρόβλεψη αυτή είναι αναγκαία αφενός γιατί οι µεταβολές στη νοµική µορφή των
Π.Υ.Τ. από υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. σε υπηρεσίες Υπουργείου επιβάλλουν επέκταση του συστήµατος οικονοµικής
διαχείρισης του Υπουργείου σε Περιφερειακό επίπεδο ,
γεγονός που απαιτεί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον διµήνου, αφετέρου δε γιατί κρίνεται σκόπιµο, η νέα οικονοµική διαχείριση από πλευράς Π.Υ.Τ. Υπουργείου να
συµπέσει µε την έναρξη του νέου οικονοµικού έτους.
(γ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται
διαδικασία απογραφής του κινητού εξοπλισµού των καταργούµενων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ προκειµένου στη συνέχεια να περάσει στην κυριότητα του
Υπουργείου Τουρισµού µε ταυτόχρονη αποδέσµευση
του ΕΟΤ από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
(δ) Σήµερα στις καταργούµενες Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ υπηρετούν υπάλληλοι από άλλα Ν.Π.Δ.Δ.
και δηµόσιες υπηρεσίες αλλά και υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών έχουν αποσπασθεί και υπηρετούν σε άλλες
υπηρεσίες του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.. Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται αυτοδίκαια άρση των αποσπάσεων αυτών και επαναφορά του προσωπικού στην οργανική του θέση. Σε περίπτωση που οι αποσπασµένοι υπάλληλοι επιθυµούν την απόσπασή τους στις περιφερειακές
υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού ή και αντίστροφα
θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο ν. 3528/2007 όπως ισχύει.
(ε) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ στην πλειοψηφία τους στεγάζονται σε µισθωµένα κτίρια µε συµβάσεις που έχει συνάψει ο ΕΟΤ. Μετά τη µεταφορά αυτών
των υπηρεσιών στο Υπουργείο Τουρισµού, αυτό υποχρεούται, εφόσον θα συνεχίζει να στεγάζει τις δικές του

πλέον Περιφερειακές Υπηρεσίες στις κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις, να καταβάλλει τα µισθώµατα. Για τη νόµιµη καταβολή των µισθωµάτων από το Υπουργείο Τουρισµού, πρέπει αυτό να υπεισέλθει στις υποχρεώσεις του
µισθωτή. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η διάταξη της
παραγράφου 5.
Επί του άρθρο 36: Συµβάσεις µίσθωσης έργου σχολικών καθαριστριών.
Η προτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία αφενός
µεν για την άµεση κάλυψη των αναγκών των σχολείων
της χώρας αφετέρου εν όψει της µεταβίβασης των σχετικών πόρων (άρθρο 50 του ν. 4186/2013) από το επόµενο σχολικό έτος στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2014
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις Θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και
άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3448/2006 (Α΄ 57),
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/37/ΕΕ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός
Το άρθρο 1 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείµενο ρύθµισης των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του παρόντος νόµου είναι η καθιέρωση της αρχής
της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται
στην κατοχή των φορέων του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα
µε τους ορισµούς του άρθρου 4, ο καθορισµός όρων,
προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλοποίησή της και η προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την τροποποίηση
της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά µε την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα». Οι κείµενες διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, καθώς
και τις πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων του
δηµοσίου τοµέα, εξακολουθούν να ισχύουν, µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων αυτού του νόµου.»
Άρθρο 2
Γενικές Αρχές
(άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 2 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Γενικές αρχές
1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµένα του
δηµοσίου τοµέα διατίθενται από τη στιγµή της ανάρτησης, δηµοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα
προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση για εµπορικούς ή
µη εµπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια του ενδιαφεροµένου ή πράξη της διοίκησης
(αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της
δηµόσιας πληροφορίας).
2. Εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως
σύνολο δεδοµένων ή µέσω προγραµµατιστικών διεπαφών, σε ανοικτό µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, ο οποίος
συµµορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, από σταθερό σηµείο απόθεσης. Αν δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του ενδιαφεροµένου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δηµόσιοι φορείς επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών ή δεδοµένων µέσω αδειοδότησης ή µέσω
της επιβολής τελών εφαρµόζονται τα άρθρα 7 έως 9 του
παρόντος. Η ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων επιτρέπεται αποκλείεται µόνο στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος και πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς από το φορέα
που τα κατέχει.»
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση α΄ Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 αυτού του νόµου δεν εφαρµόζονται σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα:
α ) η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν
εµπίπτει στη δηµόσια αποστολή των οικείων φορέων του
δηµόσιου τοµέα, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις.»
2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3448/2006, οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ αντικαθίστανται ως εξής:
«i) την εθνική ασφάλεια, άµυνα ή δηµόσια τάξη,
ii) το φορολογικό απόρρητο και το στατιστικό απόρρητο
iii) το εµπορικό, βιοµηχανικό, επιχειρηµατικό, επαγγελµατικό ή εταιρικό απόρρητο,
iv) την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς από
κλοπή, λεηλασία, βανδαλισµό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων µνηµείων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/2002».
3. Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3448/2006 προστίθενται περιπτώσεις γα΄ έως γγ΄ ως
εξής:
«γα) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα για την
πρόσβαση στα οποία απαιτείται από ειδικές διατάξεις η
απόδειξη ειδικού εννόµου συµφέροντος από τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις,
γβ) σε τµήµατα εγγράφων, σε πληροφορίες και δεδοµένα που περιέχουν µόνο λογότυπα, εµβλήµατα και σήµατα,
γγ) σε έγγραφα, τµήµατα εγγράφων, πληροφορίες και
δεδοµένα στα οποία είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή
περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση, η περαιτέρω χρήση τους όµως είναι ασυµβίβαστη µε
τη νοµοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006 η περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) που ευρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται
καθιερωµένοι φορείς για τη µεταφορά των αποτελεσµά-
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των της έρευνας, σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε την εξαίρεση βιβλιοθηκών Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, και σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα που ευρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυµάτων, εκτός βιβλιοθηκών, µουσείων και αρχείων.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ανοικτή διάθεση, περαιτέρω χρήση και εν γένει
επεξεργασία εγγράφων πληροφοριών και δεδοµένων γίνεται πάντοτε µε την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων
για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α΄50),
όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.»
Άρθρο 4
Ορισµοί
(άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Η αριθµηµένη περίπτωση 1 του άρθρου 4 του
ν. 3448/ 2006 τροποποιείται ως εξής:
«Φορείς του δηµόσιου τοµέα», οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι ανεξάρτητες διοικητικές
αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, τα λοιπά
Ν.Π.Δ.Δ., οι κατά την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου
οργανισµοί δηµόσιου δικαίου και οι ενώσεις που σχηµατίζονται από µία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή
από έναν ή περισσότερους από τους οργανισµούς δηµόσιου δικαίου.»
2. Η αριθµηµένη περίπτωση 3 του άρθρου 4 του ν.
3448/ 2006 τροποποιείται ως εξής:
«Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τµήµα εγγράφου, πληροφορία ή δεδοµένο που εκδίδεται ή έχει ανατεθεί προς
διαχείριση στους φορείς του δηµόσιου τοµέα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, και ιδίως µελέτες, πρακτικά,
στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των
διοικητικών αρχών, γνωµοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το µέσο αποτύπωσης που χρησιµοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του νόµου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα
που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δηµόσιου τοµέα και χρησιµοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για
τον καθορισµό της διοικητικής τους δράσης.»
3. Στο άρθρο 4 του ν. 3448/2006 προστίθενται αριθµηµένες περιπτώσεις 5 έως 8 ως εξής:
«5. «Έγγραφο, πληροφορία ή δεδοµένα σε µηχαναγνώσιµο µορφότυπο», το ψηφιακό έγγραφο, η πληροφορία ή τα δεδοµένα που είναι διαρθρωµένα κατά τρόπο ώστε οι εφαρµογές λογισµικού να µπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξάγουν συγκεκριµένα δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένης της εσωτερικής
τους δοµής.
6. «Ανοικτό µορφότυπο», ένα µορφότυπο το οποίο δεν
εξαρτάται από πλατφόρµα και διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιονδήποτε περιορισµό που να παρεµποδίζει την
περαιτέρω χρήση των πληροφοριών, εγγράφων ή δεδοµένων.
7. «Ανοικτό επίσηµο πρότυπο», ένα πρότυπο που έχει
καθορισθεί σε γραπτή µορφή και το οποίο περιγράφει
λεπτοµερώς τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά µε τον τρόπο διασφάλισης της διαλειτουργικότητας
του λογισµικού.

8. «Δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα», τα δεδοµένα,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 περίπτωση α΄ του ν. 2472/
1997.»
Άρθρο 5
Απορριπτικές αποφάσεις
(άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του
ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι φορείς του
δηµόσιου τοµέα ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών διατάξεων. Αν η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β΄, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα συµπεριλαµβάνει αναφορά στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά,
στον αδειδότη από τον οποίο ο φορέας του δηµόσιου τοµέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαµβάνουν τέτοια αναφορά.
4. Κατά της απορριπτικής απόφασης του οικείου φορέα επιτρέπεται η άσκηση διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, ο οποίος κρίνει κατά νόµο και κατ’ ουσία. Η προσφυγή αυτή
ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης
στον αιτούντα.
5. Οι αποφάσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, που εκδίδονται κατά την παράγραφο 4, υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως από όποιον έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον του κατά τόπον αρµόδιου Τριµελούς Διοικητικού Εφετείου.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α΄268)
προστίθεται περίπτωση ιστ΄ως εξής:
«ιστ) την εφαρµογή των άρθρων 1 έως 13 του ν.
3448/2006 για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση
εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου
τοµέα.»
Άρθρο 6
Διαθέσιµοι µορφότυποι
(άρθρο 1 παρ. 5 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6
ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«Διαθέσιµοι Μορφότυποι
1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδοµένα τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα µορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι
δυνατόν, σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, από σταθερό σηµείο απόθεσης, µαζί µε τα µεταδεδοµένα
τους στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα του φορέα. Σε περίπτωση διάθεσης στην ιστοσελίδα του φορέα, πρέπει να είναι προσβάσιµα µέσω υπερσυνδέσµων ή µε άλλο τρόπο στο δικτυακό τόπο
www.data.gov.gr. Τόσο ο µορφότυπος όσο και τα µεταδεδοµένα πρέπει, στο µέτρο του δυνατού, να συµµορφώνονται µε ανοικτά, επίσηµα πρότυπα. Εφόσον είναι δυνατό τα σύνολα δεδοµένων καθίστανται προσβάσιµα µέσω διασυνδέσεων προγραµµατισµού εφαρµογών.
2. Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει τους φορείς του
δηµόσιου τοµέα να εκδίδουν ή να προσαρµόζουν έγγρα-

78
φα, πληροφορίες και δεδοµένα ή να διαθέτουν αποσπάσµατα από αυτά σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια που
υπερβαίνει έναν απλό χειρισµό. Οι φορείς του δηµόσιου
τοµέα δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν την παραγωγή
και αποθήκευση συγκεκριµένου τύπου εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων αποκλειστικά για το σκοπό της
περαιτέρω χρήσης τους από τρίτους. Στην περίπτωση
διακοπής της παραγωγής και αποθήκευσης σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο, προηγείται δηµόσια ανακοίνωση πριν από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
φορέα.»
Άρθρο 7
Άδειες και λοιποί όροι
για την περαιτέρω χρήση εγγράφων
(άρθρο 1 παρ. 8 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3448/2006
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επιτρέπουν την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που εκδίδουν ή κατέχουν και διαχειρίζονται ή, κατ’ εξαίρεση, επιβάλλουν αιτιολογηµένα
όρους µέσω αδειοδότησης, ή µε άλλους τρόπους, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης αναφοράς της πηγής, της ρήτρας για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, της επιβολής τελών και της δήλωσης αποποίησης ευθύνης του φορέα. Οι όροι που επιβάλλονται δεν
µπορεί να οδηγούν σε περιορισµό ή στρέβλωση του ανταγωνισµού.
2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων προβλέπονται άδειες, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα εξασφαλίζουν, όπου τούτο είναι δυνατόν, τη διάθεση ανοικτών αδειών που διατίθενται διαδικτυακά, παρέχουν ευρύτερα δικαιώµατα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονοµικούς ή γεωγραφικούς περιορισµούς και οι
οποίες στηρίζονται σε µορφότυπους ανοικτών δεδοµένων. Οι άδειες αυτές είναι δυνατόν να προσαρµόζονται,
προκειµένου να αντιµετωπίζουν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι άδειες θέτουν τους λιγότερους δυνατούς περιορισµούς
στην περαιτέρω χρήση σύµφωνα µε την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δηµόσιας πληροφορίας.»
Άρθρο 8
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
(άρθρο 1 παρ. 6 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 8 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Αρχές που διέπουν τη χρέωση
1. Εφόσον χρεώνονται τέλη για την περαιτέρω χρήση
εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων, τα εν λόγω τέλη
περιορίζονται στο οριακό κόστος για την αναπαραγωγή,
την παροχή και τη διάδοσή τους.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στα ακόλουθα:
α) στους φορείς του δηµόσιου τοµέα για τους οποίους

προβλέπονται έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους
µέρους του κόστους εκτέλεσης της δηµόσιας αποστολής τους·
β) κατ’ εξαίρεση, στα έγγραφα, πληροφορίες ή δεδοµένα για τα οποία ο οικείος φορέας του δηµόσιου τοµέα
παράγει έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους µέρους
του κόστους συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και
διάδοσής τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις·
γ) σε βιβλιοθήκες, συµπεριλαµβανοµένων βιβλιοθηκών
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µουσεία και αρχεία.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α΄ και β΄, οι φορείς του οικείου δηµόσιου
τοµέα υπολογίζουν τα συνολικά τέλη σύµφωνα µε αντικειµενικά, διαφανή και επαληθεύσιµα κριτήρια. Τα συνολικά έσοδα των φορέων αυτών από την παροχή και την
άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται µε βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και
σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται
στους οικείους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
4. Όταν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ΄ επιβάλλουν τέλη, τα
συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων
εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής,
διάδοσης και συντήρησής τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης
απόδοσης της επένδυσης. Τα τέλη υπολογίζονται µε βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται στους οικείους φορείς
του δηµόσιου τοµέα.»
Άρθρο 9
Διαφάνεια
(άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 9 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 9
Διαφάνεια
1. Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων που ευρίσκονται στην κατοχή φορέων του δηµοσίου τοµέα, τυχόν ισχύοντες όροι και το
συνολικό ύψος των τελών αυτών, στα οποία συµπεριλαµβάνεται η βάση υπολογισµού τους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 8, καθορίζονται εκ των προτέρων
και δηµοσιεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα στο διαδικτυακό
τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 8 παράγραφος 2 δηµοσιεύονται µε ηλεκτρονικά
µέσα, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
3. Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα µεριµνούν ώστε οι αι-
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τούντες έγγραφα, πληροφορίες ή δεδοµένα για περαιτέρω χρήση, να ενηµερώνονται σχετικά µε τις διοικητικές
προσφυγές και τα ένδικα µέσα που µπορούν να ασκήσουν.»
Άρθρο 10
Πρακτικές ρυθµίσεις
(άρθρο 1 παρ. 9 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 10 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 10
Πρακτικές Ρυθµίσεις
1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τηρείται «Μητρώο Ανοικτών
Δεδοµένων του Δηµοσίου» το οποίο είναι διαθέσιµο στο
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδοµένων του Δηµοσίου» αναρτώνται τα σύνολα
των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του Δηµοσίου που είναι διαθέσιµα σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο
µορφότυπο, ταξινοµηµένα σε «Διαρθρωµένα Σύνολα Δεδοµένων» (datasets) ή σύνδεσµοι προς τους δικτυακούς
τόπους των φορέων, όπου αυτά τηρούνται. Στις περιπτώσεις που τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµένα
δεν είναι διαθέσιµα σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο ή όταν ο φορέας διαθέτει τα δεδοµένα µε όρους
ή άδειες, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος,
στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδοµένων του Δηµοσίου» γίνεται σχετική καταχώριση.
2. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα που υπάγεται στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή του,
ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της προηγούµενης παραγράφου κάθε φορέας εκδίδει απόφαση,
στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνολα εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων που κατέχει ο φορέας, β)
τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που
θα διατεθούν σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο, εφαρµόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της
δηµόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που θα διατεθούν µε επιβολή όρων µέσω αδειοδότησης ή τελών, σύµφωνα µε τα άρθρα
7 έως 9 του παρόντος, δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που υπόκεινται στους περιορισµούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του
παρόντος και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση
και χρήση. Η απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο
του «Προγράµµατος Διαύγεια» κατά το ν. 3861/2010,
στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. και στην ιστοσελίδα του φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επικαιροποιούν τα
σύνολα εγγράφων πληροφοριών και δεδοµένων που έχουν στην κατοχή τους αµελλητί, µόλις επέλθει ορισµένη µεταβολή, και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση. Η
έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 επαναλαµβάνεται τουλάχιστον ετησίως µε επικαιροποιηµένα στοιχεία.
5. Το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων του παρό-

ντος άρθρου από τους δηµόσιους φορείς που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητά του.
6. Για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται
στην κατοχή των φορέων του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2, την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανοικτής διάθεσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµοσίου τοµέα,
καθώς και την επικοινωνία µε το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον
Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης αρµόδιες είναι
οι οµάδες διοίκησης έργου του «Προγράµµατος Διαύγεια», οι οποίες συγκροτήθηκαν δυνάµει της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112). Οι φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν να ενισχύσουν τις οµάδες του
προηγούµενου εδαφίου µε επιπλέον προσωπικό, ειδικά
για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 11
Αποκλειστικές ρυθµίσεις
(άρθρο 1 παρ. 10 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3448/
2006 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρµογή στην ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων».
2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3448/2006
προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α. Στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίωµα
αφορά την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η περίοδος
αποκλειστικότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα
(10) έτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες
συµβάσεις. Εφόσον η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα
(10) έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώµατος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος και, τουλάχιστον, κάθε επτά (7) έτη, εν συνεχεία.
Οι συµφωνίες περί παροχής αποκλειστικών δικαιωµάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τηρούν την αρχή της διαφάνειας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2
του ν. 2251/1994 (Α΄191), και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του φορέα.
Σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώµατος αναφεροµένου στο πρώτο εδάφιο, σχετικά µε την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται στον οικείο φορέα του δηµόσιου τοµέα τουλάχιστον ένα δωρεάν αντίγραφο των
ψηφιοποιηµένων πολιτιστικών πόρων ως µέρος της εν
λόγω συµφωνίας. Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.»
3. Στο άρθρο 12 του ν. 3448/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι αποκλειστικές συµφωνίες οι οποίες υφίστανται στις 17 Ιουλίου
2013 και οι οποίες δεν εµπίπτουν σε εξαίρεση σύµφωνα
µε τις παραγράφους 2 και 2Α , παύουν να ισχύουν στο
τέλος της σύµβασης ή, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο
στις 18 Ιουλίου 2043.»
Άρθρο 12
Μετά το άρθρο 12 του ν. 3448/2006 προστίθενται άρθρα 12Α έως 12Γ ως εξής:
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«Άρθρο 12Α
Ετήσιος διαγωνισµός αξιοποίησης ανοικτών δεδοµένων
1. Καθιερώνεται ετήσιος διαγωνισµός για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδοµένων που διαθέτουν οι φορείς
της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Σκοπός του διαγωνισµού είναι η ανάπτυξη εφαρµογών για την αποδοτική αξιοποίηση των ανοικτών δεδοµένων, τη βελτίωση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα, την ενίσχυση της δηµόσιας λογοδοσίας, της διαφάνειας και της επιχειρηµατικότητας. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά και νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται η
διαδικασία και οι όροι του διαγωνισµού, η συγκρότηση
της επιτροπής αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία σε συναφές αντικείµενο, ο χρόνος διεξαγωγής, η αποδοχή και διάθεση χορηγιών για τους σκοπούς του διαγωνισµού, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορούν να καθορίζονται χρηµατικά έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισµού.
Άρθρο 12Β
Καθιέρωση Βραβείων Αριστείας για δηµόσιους φορείς
1. Καθιερώνονται ετήσια βραβεία σε όσους φορείς της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 έχουν εφαρµόσει αποτελεσµατικές, καινοτόµες και πρωτοπόρες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι
διαδικασίες και οι όροι του διαγωνισµού, η συγκρότηση
της επιτροπής αξιολόγησης από προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε εµπειρία και επιστηµονική κατάρτιση σε συναφές αντικείµενο,
ο χρόνος διεξαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
Άρθρο 12Γ
Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση
των ανοικτών δεδοµένων
1. Εντός των δύο πρώτων µηνών κάθε ηµερολογιακού
έτους ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της
Βουλής ετήσια έκθεση σχετικά µε την ανοικτή διάθεση
και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων από τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4.
2. Η έκθεση της παραγράφου 1 συζητείται σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών Θεσµών και Διαφάνειας και Έρευνας και
Τεχνολογίας της Βουλής.
3. Η έκθεση της παραγράφου 1 αναρτάται στην ιστο-

σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr.»
Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Το άρθρο 13 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα, καθώς και ζητήµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα ή διαδικαστικά ζητήµατα για
την εφαρµογή της αρχής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 έως
11 του παρόντος νόµου. Με όµοια απόφαση µπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια των άρθρων 7 και 8 και να καταρτίζεται η Εθνική Ανοικτή Άδεια και λοιπές προτυποποιηµένες άδειες προς διευκόλυνση των δηµόσιων φορέων. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι κανόνες, τα πρότυπα, τα µέσα και οι προδιαγραφές για τη λειτουργία του
διαδικτυακού τόπου www.data.gov.gr και του Μητρώου
Ανοικτών Δεδοµένων του Δηµοσίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
2. Ο καθορισµός των όρων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, καθώς και το ύψος των επιβαλλόµενων τελών ορίζονται µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµοδίου οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου ή της ανεξάρτητης αρχής. Οι αποφάσεις του προηγουµένου εδαφίου κοινοποιούνται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου, καθώς η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του
παρόντος νόµου, καταλαµβάνουν και τις εκκρεµείς υποθέσεις. Σχετικές αιτήσεις ακύρωσης που έχουν ασκηθεί
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αλλά δεν έχουν συζητηθεί, διαβιβάζονται στα κατά τόπους αρµόδια Διοικητικά
Εφετεία µε πράξεις του Προέδρου του οικείου δικαστικού σχηµατισµού.
2. Η αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων
εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται
στην κατοχή των δηµοσίων φορέων κατά την παρ. 2 του
άρθρου 10 του ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται µε το
άρθρο 10, γίνεται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η έκδοση
της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 3448/2006, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 10, γίνεται εντός τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της καταγραφής κατά την προηγούµενη παράγραφο.
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4. Οι προθεσµίες των παραγράφων 2 και 3 ορίζονται
σε δώδεκα (12) και έξι (6) µήνες αντίστοιχα: α) για τις βιβλιοθήκες, µουσεία και αρχεία και β) κάθε άλλη περίπτωση που αφορά σε πολιτιστικούς πόρους του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και των εποπτευόµενων από
αυτό φορέων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορούν να µεταβάλλονται οι προθεσµίες των παραγράφων 2, 3 και 4.
6. Εφόσον η προθεσµία των παραγράφων 2, 3 και 4 παρέλθει άπρακτη, τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου, διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω
χρήση και αξιοποίηση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
για την προστασία προσωπικών δεδοµένων.
7. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου η ετήσια έκθεση σχετικά µε την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων, από
τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3448/ 2006
υποβάλλεται µέχρι τις 29.2.2016.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/ 1995,
µε ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά
ετησίως, δηµοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράµµατος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόµιµα παραστατικά που αφορούν στο ποσό
της επιχορήγησης, µε ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και
του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειµένου και του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της
δηµοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται
τον αποκλεισµό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση από φορείς του προηγουµένου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και
καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστηµα του
«Προγράµµατος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικαστική και τεχνική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Άρθρο 17
Εισαγωγικός Διαγωνισµός Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Άρθρο 15
Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο
10Α ως εξής:
«Άρθρο 10Α
Δηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµών
1. Το Δηµόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α.
και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δηµοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού τους στην ιστοσελίδα
τους και στο «Πρόγραµµα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα,
βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό
Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλµατοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά
Κωδικό Αριθµό Εξόδου.
2. Η δηµοσίευση γίνεται αµελλητί και εφόσον αυτό
δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών µετά το πέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 16
Μετά το άρθρο 10Α του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Β ως εξής:
«Άρθρο 10Β
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες
επιχορηγούµενων φορέων
Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωµατεία, Ιδρύµατα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί µη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’

Το άρθρο 17 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 17
1. Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται κατ’
έτος εισαγωγικός διαγωνισµός.
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθµός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ο οποίος δεν µπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200), όπως και ο αριθµός των εισακτέων που θα ενταχθεί σε κάθε Τµήµα.
Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι
θέσεις των υπηρεσιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τµηµάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται
µε την προκήρυξη του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 24 του
π.δ. 57/2007.
Με απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε
φορά η θέση των υπηρεσιών του Δηµοσίου, όπου διορίζεται κάθε απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) σε θέση διοικητικού υπαλλήλου. Κάθε απόφοιτος διορίζεται σύµφωνα µε
τη δήλωση προτίµησής του, τηρουµένης της σειράς κατάταξης µε βάση τον τελικό βαθµό αποφοίτησής του.
2. Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισµού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων
(ΚΕΕ), που συγκροτείται από:
α) Δύο λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, βαθµού τουλάχιστον Νοµικού Συµβούλου, εκ των
οποίων ο αρχαιότερος στην ιεραρχία ορίζεται Πρόεδρος,
τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τον Διευθυντή της
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Ε.Σ.Δ.Δ.Α., έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ, έναν εκπρόσωπο του Συνήγορου του Πολίτη και έξι (6) ειδικούς επιστήµονες µε υψηλό κύρος στα γνωστικά πεδία τα οποία καθορίζονται
µε την προβλεπόµενη διαδικασία στην παρ.12 του επόµενου άρθρου και δύο (2) ειδικούς εισηγητές επί θεµάτων διαδικασίας, µόνιµους ή αορίστου χρόνου υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως µέλη. Όλα τα
µέλη ορίζονται µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
β) Ως γραµµατείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) ορίζονται δύο µόνιµοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ισάριθµοι αναπληρωτές τους.
γ) Οι δύο (2) λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, οι εκπρόσωποι του ΑΣΕΠ και του Συνήγορου
του Πολίτη και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το αρµόδιο όργανο, ύστερα από ερώτηµα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι ειδικοί επιστήµονες, οι γραµµατείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), οι αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που συµµετέχουν
στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) ως ειδικοί εισηγητές επί θεµάτων διαδικασίας, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνωµοδότηση
του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η παράλειψη ή η άρνηση υπόδειξης εκπροσώπου από
το ΑΣΕΠ και από το Συνήγορο του Πολίτη µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που τάσσει µε το ερώτηµά του ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης δεν ασκεί επιρροή στη νοµιµότητα της
σύνθεσης της Επιτροπής και στο κύρος των αποφάσεών
της.
3. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά (7) µέλη της.
4. Για να ληφθεί απόφαση χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη,
µε την οποία έχει συνταχθεί ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.
5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων
καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του σώµατος βαθµολογητών από µέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων αντίστοιχης ειδικότητας και για τον ορισµό επιτηρητών από δηµοσίους υπαλλήλους. Ειδικά, για την ενότητα «Γνώσεις
και Δεξιότητες» ως βαθµολογητές είναι δυνατό να οριστούν στελέχη της δηµόσιας διοίκησης µε επαρκή εµπειρία.
6. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων καταρτίζει την
προκήρυξη του διαγωνισµού, κρίνει και αποφασίζει για
τις περιπτώσεις αποκλεισµού των υποψηφίων για οποιονδήποτε λόγο, παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των
καθηκόντων των βαθµολογητών και επιτηρητών, εποπτεύει την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων, καθώς και των εισερχοµένων στη Σχολή µε βάση τη σειρά επιτυχίας, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Τα θέµατα του διαγωνισµού επιλέγονται από Ειδική
Επιτροπή Θεµάτων (ΕΕΘ), τα µέλη της οποίας ορίζονται
από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Γραµµατέας της
Επιτροπής Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ) ορίζεται από την
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων ένας εκ των δυο γραµµατέων της.
8. Στον Πρόεδρο και στα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), στα µέλη της Επιτροπής Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ), στους γραµµατείς των δύο επιτροπών, στους επιτηρητές και στους βαθµολογητές, καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται, µετά από
γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών.
9. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκηρύσσει τη
διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισµού για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
µε πράξη της. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και περίληψη αυτής δηµοσιεύεται δύο
φορές σε εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η
πρώτη δηµοσίευση της περίληψης της προκήρυξης
πραγµατοποιείται εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την έναρξη του διαγωνισµού. Η περίληψη της προκήρυξης, µεταξύ των άλλων, αναφέρει το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, τον αριθµό των εισακτέων, την
κατανοµή τους στα τµήµατα, τα µαθήµατα και το ακριβές
πρόγραµµα διεξαγωγής των εξετάσεων.
Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στα κτίρια που στεγάζονται η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιµόρφωσης της Θεσσαλονίκης,
καθώς και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ανακοίνωση υπό µορφή Δελτίου Τύπου για την έκδοση
της προκήρυξης αποστέλλεται στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Παράλειψη της καταχώρισης στο δικτυακό τόπο
και της αποστολής Δελτίου Τύπου στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της διαδικασίας.
10. Δικαίωµα συµµετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισµό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισµού και έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας δηµοσίευσης της περίληψης
προκήρυξης. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τµήµα, δύναται
να καθορίζεται µε την οικεία προκήρυξη.
Δικαίωµα συµµετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισµό
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. έχουν, επίσης, οι υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ της ηµεδαπής
ή ισότιµου της αλλοδαπής οι οποίοι έχουν συµπληρώσει
το 25ο έτος της ηλικίας τους, κατά την ηµεροµηνία της
τελευταίας δηµοσίευσης της περίληψης προκήρυξης. Για
τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύµφωνα
µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης
γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση
για την εισαγωγή σε Τµήµα, δύναται να καθορίζεται µε
την οικεία προκήρυξη.
Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
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(Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΕΣΤΑ) δεν µπορούν να συµµετέχουν ως υποψήφιοι
στον εισαγωγικό διαγωνισµό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
11. Η παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) ισχύει και για το διαγωνισµό που διενεργεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
12. Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό και στη συνέχεια ταχυδροµεί επί αποδείξει στο Τµήµα Διοικητικής
και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., την εκτυπωµένη και υπογεγραµµένη αίτηση συµµετοχής στο
διαγωνισµό, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της περίληψης
της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι
ιδιώτες θα δηλώνουν: α) τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β) την ηµεροµηνία γέννησής τους, γ) την κατοχή
πιστοποιητικού άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας και
της τυχόν οριζόµενης µε την οικεία προκήρυξη δεύτερης
ξένης γλώσσας, σύµφωνα µε το π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, δ) τη συνδροµή των νόµιµων προσόντων και την
έλλειψη κωλύµατος για διορισµό τους σε δηµόσια θέση,
και ε) για του άντρες υποψηφίους, την εκπλήρωση των
στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόµιµη απαλλαγή από
αυτές, το Δήµο ή την Κοινότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθµό Στρατολογικού τους Μητρώου. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός εκείνου της περίπτωσης δ΄ και επιπλέον
θα δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.»
Άρθρο 18
Μαθήµατα Εισαγωγικού Διαγωνισµού
και διαδικαστικά θέµατα
Το άρθρο 18 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 18
1. Ο διαγωνισµός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται σε ένα στάδιο και περιλαµβάνει µόνο υποχρεωτική γραπτή δοκιµασία των υποψηφίων σε τρείς (3) ενότητες.
2. Οι τρεις ενότητες της υποχρεωτικής γραπτής δοκιµασίας των υποψηφίων είναι:
α. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»
β. «Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια
Οικονοµική»
γ. «Γνώσεις και Δεξιότητες».
3. Η εξέταση της ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες»
είναι αντίστοιχη µε την εξέταση που διενεργείται στους
εισαγωγικούς διαγωνισµούς για την πρόσληψη στελεχών στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείµενο της εξέτασης είναι ένα γενικό πλαίσιο θεµατολογίας
που καλύπτει:
α) Βασικές γνώσεις σχετικές µε τη νεότερη και τη σύγχρονη οικονοµική και πολιτική ιστορία, τις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και τους διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς, τους θεσµούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολιτισµό, όπως εκφράζεται µέσα από τις επιστήµες, τις τέχνες και τα γράµµατα και τα θέµατα που
απασχολούν την επικαιρότητα.
β) Δεξιότητες, όπως η ορθή χρήση της ελληνικής
γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η

αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία
πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, προκειµένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης.
4. Για τις εξεταζόµενες ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια Οικονοµική» η Επιτροπή Επιλογής
Θεµάτων (ΕΕΘ) αποτελείται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, τον Διευθυντή της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και τρεις (3) ειδικούς επιστήµονες, από τους
οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι µέλος της Κεντρικής
Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) και οι λοιποί µέλη του διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Για την εξεταζόµενη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» η Επιτροπή Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ) αποτελείται
από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων,
τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και πέντε (5) ειδικούς επιστήµονες, εκ των οποίων οι δύο τουλάχιστον είναι µέλη
της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων.
5. Η εξέταση της µιας εκ των τριών υποχρεωτικών ενοτήτων και, συγκεκριµένα, της ενότητας «Γνώσεις και
Δεξιότητες» διεξάγεται µε τη µορφή σύντοµων ερωτήσεων και οι απαντήσεις σηµειώνονται σε ειδικό Απαντητικό Φύλλο µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών.
6. Οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων του υποψηφίου στα γραπτά δοκίµια, συµπεριλαµβανοµένης της ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες», καλύπτονται µε σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού
στον επιτηρητή.
7. Η βαθµολόγηση κάθε γραπτού δοκιµίου των ενοτήτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια Οικονοµική» γίνεται από δυο (2) βαθµολογητές, που ορίζονται
για κάθε ενότητα από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων
(ΚΕΕ), µε την εξαίρεση της βαθµολόγησης της ενότητας
«Γνώσεις και Δεξιότητες», η οποία γίνεται από έναν βαθµολογητή που ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Ο µέσος όρος των δύο βαθµολογητών αξιολογεί την επίδοση του υποψηφίου στην ενότητα, εφόσον η
διαφορά των δυο βαθµών δεν είναι παραπάνω από 8 µονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθµών µεγαλύτερη των 8 µονάδων, η βαθµολόγηση γίνεται από
τρίτο βαθµολογητή, που ορίζεται επίσης από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ).
Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) βαθµολογείται από τρίτο βαθµολογητή, τελικός βαθµός είναι ο µέσος όρος του βαθµού του τρίτου
βαθµολογητή και του πλησιέστερου βαθµού που ο υποψήφιος έλαβε από τους άλλους δύο βαθµολογητές. Στην
περίπτωση, κατά την οποία ο βαθµός του τρίτου βαθµολογητή είναι ο µέσος όρος των δύο προηγούµενων, αυτός αποτελεί και το βαθµό του υποψηφίου.
8. Η βαθµολόγηση της ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες» γίνεται µε βάση τις προκαθορισµένες από την Επιτροπή Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ) ορθές απαντήσεις. Ο
βαθµός που προκύπτει αποτελεί τη βαθµολογία της γραπτής αυτής δοκιµασίας.
9. Η κλίµακα της βαθµολογίας ορίζεται από µηδέν (0)
έως πενήντα (50). Υποψήφιος που δεν πέτυχε τη βάση
είκοσι πέντε (25) σε οποιεσδήποτε από τις τρεις εξεταζόµενες ενότητες απορρίπτεται.
Στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού του υποψηφίου,
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η επίδοσή του στις δύο ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια Οικονοµική» συµµετέχει µε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στην καθεµία και στην
τρίτη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» µε πενήντα τοις
εκατό (50%). Η διάρκεια της γραπτής δοκιµασίας καθεµιάς από τις εξεταζόµενες ενότητες ορίζεται σε δύο (2)
ώρες, εξαιρουµένης της διάρκειας εξέτασης της ενότητας «Γνώσεις και Δεξιότητες», όπου ορίζεται σε τρείς (3)
ώρες.
10. Με βάση τον τελικό βαθµό που έλαβε κάθε υποψήφιος και µε φθίνουσα σειρά συντάσσεται ο πίνακας επιτυχόντων.
11. Υποψήφιοι που αδυνατούν να γράψουν εξετάζονται προφορικώς.
12. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες εξέτασης των εξεταζόµενων ενοτήτων, η συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ), ο τρόπος βαθµολόγησης των
γραπτών δοκιµίων των υποψηφίων και η ενδεχόµενη
χρήση ηλεκτρονικών µέσων ειδικά για την ενότητα
«Γνώσεις και Δεξιότητες», ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού, τα κριτήρια καθορισµού των
υποψηφίων µε δικαίωµα συµµετοχής, ο τρόπος επιλογής
θεµάτων του διαγωνισµού, ο τρόπος µετάδοσης θεµάτων, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυναµίας γραπτής εξέτασης υποψηφίων και διεξαγωγής
της προφορικής τους εξέτασης, η όλη διαδικασία του
διαγωνισµού και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 19
Λοιπές ρυθµίσεις Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.
57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) πέντε (5) εµπειρογνώµονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείµενο, µε εµπειρία κυρίως σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
διαβούλευσης, οικονοµικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου
µάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.».
2. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.
57/2007 (Α΄59) καταργείται.
3. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει
ως γραµµατέα του Δ.Σ. υπάλληλο, µόνιµο ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
καθώς και τον αναπληρωτή του.»
4. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 6 του π.δ. 57/2007 (Α΄
59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«η. Εγκρίνει κάθε µετακίνηση που πραγµατοποιείται
για του σκοπούς του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων των µετακινήσεων
του προσωπικού και των µελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

5. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µπορεί να αναθέτει, µε απόφασή του, σε ελληνικούς και ξένους ακαδηµαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς ή σε πρόσωπα εγνωσµένου επιστηµονικού κύρους προγράµµατα της αρµοδιότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να εγκρίνει τη συνεργασία υπηρεσιακών του µονάδων µε αυτούς για την εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, προγραµµάτων
εκπαιδευτικού ή ερευνητικού κοινού ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων µεταπτυχιακών
σπουδών, συνεδρίων και ανταλλαγών επιστηµονικού ή
εκπαιδευτικού προσωπικού.»
6. Στην παρ. 2 του άρθρου του 14 του π.δ. 57/2007 (Α΄
59) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) έσοδα από πάσης φύσεως εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράµµατα που διεξάγει.»
7. Μέχρι το διορισµό του νέου Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2, εξακολουθεί
να ασκεί τα καθήκοντά του το υφιστάµενο Δ.Σ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
Αποκλειστική προθεσµία για τη σύναψη συµβάσεων
έκτακτου προσωπικού
Η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας
πέντε (5) µηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ.
33/2006, όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής οι συµβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήµατος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 21
Άρση του καθεστώτος διαθεσιµότητας
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1.β της υποπαραγράφου Ζ2 της παρ. Ζ του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το καθεστώς διαθεσιµότητας αίρεται µε την ανάληψη
υπηρεσίας από τον υπάλληλο στο νέο φορέα, ύστερα από την έκδοση της πράξης µετάταξης ή µεταφοράς. Ο
φορέας προέλευσης υποχρεούται να καταβάλει στον υπάλληλο το 75% των αποδοχών του, έως την ηµεροµηνία ανάληψης καθηκόντων στη νέα Υπηρεσία.
Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή και στους υπαλλήλους που εντάχθηκαν στο καθεστώς διαθεσιµότητας - κινητικότητας δυνάµει της υποπαραγράφου Ζ4 της παρ. Ζ του ν. 4093/2012, όπως ισχύει.»
Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4172/2013
1. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία,
κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου
Υπουργού.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/
2013, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2.α. Κατά την αληθή και ορθή έννοια των διατάξεων
της παραγράφου 2 του παρόντος, η οποία απορρέει από
το σκοπό της θέσπισής της, ο αριθµός των ως άνω καταργούµενων θέσεων, παραµένει αµετάβλητος.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος επανέρχεται
στην Υπηρεσία του λόγω εξαίρεσης από το καθεστώς
διαθεσιµότητας, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ.
Δ΄ του άρθρου 90 του παρόντος, καθώς και του άρθρου
41 του ν. 4250/2014, όπως ισχύουν, ή λύεται η υπαλληλική του σχέση λόγω παραίτησης ή συµπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας, τη θέση του στο καθεστώς της
διαθεσιµότητας καταλαµβάνει ο αµέσως επόµενος υπάλληλος στους βαθµολογικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιµότητας κατά κατηγορία
και κλάδο.
3. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 91 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και συµπληρωθεί µε την παρ. 7 του
άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και το άρθρο 12 του
ν. 4210/2013 (Α΄ 254), και αντικατασταθεί από την παρ. 1
του άρθρου 44 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), αντικαθίσταται
και έχει ως εξής:
«Ο αρµόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης
Αρχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες,
κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό,
όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα
σχέδια στελέχωσης των φορέων στο τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
Εντός δέκα (10) ηµερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης το τριµελές συµβούλιο του άρθρου 5
παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωµοδοτεί για τον αριθµό και
τα απαιτούµενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα µετακινηθούν
στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας.
Ακολούθως, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, λαµβάνοντας υπόψη τη γνωµοδότηση του τριµελούς συµβουλίου, τις ανάγκες των φορέων και τις
προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µε την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύµφωνα µε τα
οικεία περιγράµµατα θέσεων, εφόσον υπάρχουν, για
τους κλάδους ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται
να µεταταχθούν ή µεταφερθούν, η οποία αποστέλλεται
στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. Με την ανακοίνωση ορίζεται αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15)
ηµερών από τη δηµοσίευσή της εντός της οποίας οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση µετάταξης/µεταφοράς, καθορίζοντας τη σειρά
προτίµησης των φορέων στους οποίους επιθυµούν να
µεταταχθούν. Η επιλεγείσα σειρά προτίµησης των φορέων υποδοχής είναι δεσµευτική για τον υπάλληλο.

Εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων η αρµόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του
φορέα προέλευσης προβαίνει σε αποτύπωση (καταγραφή) των προσόντων των υπαλλήλων µετά από έλεγχο
της νοµιµότητας πρόσληψης και της εγκυρότητας των
πιστοποιητικών και στοιχείων που συγκροτούν το προσωπικό µητρώο των υπαλλήλων. Υπάλληλοι, των οποίων
η διαδικασία πρόσληψης και τα ως άνω πιστοποιητικά και
στοιχεία του υπηρεσιακού τους φακέλου ελέγχονται ως
µη νόµιµα, στερούνται του δικαιώµατος µετάταξης ή µεταφοράς. Η ως άνω αποτύπωση στηρίζεται σε επιµέρους
κριτήρια που αφορούν την εργασιακή φυσιογνωµία των
υπαλλήλων, την εκπαίδευσή τους, τη διοικητική και εργασιακή τους εµπειρία, την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση, τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού µητρώου τους (όπως τυχόν πειθαρχικές ποινές), καθώς και τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου
90, και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων µε
σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ, ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισµό Εισαγωγής στην Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Εντός
της ως άνω πενθήµερης προθεσµίας η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού συντάσσει πίνακες συνδροµής κριτηρίων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ µε τη χρήση ειδικής
πληροφοριακής εφαρµογής που εκπονεί για το σκοπό
αυτόν το ΑΣΕΠ. Μετά την παραλαβή των ανωτέρω πινάκων, το ΑΣΕΠ προβαίνει στον υπολογισµό της αναλυτικής και συνολικής βαθµολογίας των συµµετεχόντων (µοριοδότηση) και κατ’ αναλογική εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28) καταρτίζει: α)
προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα.
Για την κατάρτιση των ως άνω προσωρινών πινάκων λαµβάνονται υπόψη οι πίνακες συνδροµής κριτηρίων που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των
φορέων προέλευσης, η µοριοδότηση των προσόντων
των υπαλλήλων, καθώς και οι δηλώσεις προτίµησης των
υπαλλήλων σε φορείς υποδοχής. Κατά των προσωρινών
πινάκων κατάταξης και διάθεσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση θεραπείας στο ΑΣΕΠ, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται από αρµόδιο τµήµα του
ΑΣΕΠ. Μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας το
ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης
υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία,
κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, καθώς και στους φορείς υποδοχής που
περιλαµβάνονται στην οικεία ανακοίνωση.
Οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, καθώς και οι πολύτεκνοι υπάλληλοι, για τους οποίους δεν εφαρµόστηκε η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 90
του ν. 4172/2013, εφόσον έχουν τρία τέκνα που συνοικούν µε αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώµενων µελών, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,
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µετατάσσονται ή µεταφέρονται κατά προτεραιότητα. Με
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται εισοδηµατικά ή άλλα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης. Σε
περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ των υπαλλήλων λαµβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου.
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των προς µετάταξη/µεταφορά υπαλλήλων, την εξειδίκευση και τη µοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων, την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο συναρτώµενο µε τα ως άνω
ζήτηµα.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να ορίζονται
πρόσθετα ειδικά κριτήρια ή να διαφοροποιείται η µοριοδότηση των γενικών κριτηρίων ανάλογα µε το είδος της
δραστηριότητας του οικείου φορέα. Σε κάθε περίπτωση,
η µοριοδότηση των πρόσθετων ειδικών κριτηρίων δεν
δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της
µέγιστης συνολικής βαθµολογίας που αντιστοιχεί στα
γενικά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων.
Για τη µετάταξη ή µεταφορά των υπαλλήλων εκδίδεται
απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
4. Αιτήσεις θεραπείας που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη, οι οποίες έχουν υποβληθεί και δεν έχουν
εξετασθεί από τα αρµόδια Τριµελή Ειδικά Υπηρεσιακά
Συµβούλια, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος.
5. Το εδάφιο που προστέθηκε στην παρ. 2 του άρθρου
91 µε το άρθρο 48 του ν. 4262/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και συµµετέχουν
σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση µετάταξης/µεταφοράς τους
σε περισσότερες από µία Ανακοινώσεις του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, µε τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται από το ΑΣΕΠ, για κάθε Ανακοίνωση,
οι τελικοί πίνακες κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων
για µετάταξη/µεταφορά. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωµάτων που απορρέουν από
την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή
του δικαιώµατος µετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων.»
6. Η υποπαράγραφος α΄ της παρ. 7 του άρθρου 90 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Αιτήσεις θεραπείας κατά των τελικών πινάκων κατάταξης υπαλλήλων που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, ασκούνται ενώπιον του
Τριµελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα
που κατάρτισε τους πίνακες µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ανάρτησή τους στο
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.»

Άρθρο 23
Δηµιουργία δικτύου Προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων / Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναµικού
1. Ο προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης που είναι
αρµόδια για τα θέµατα προσωπικού κάθε Υπουργείου ή ο
προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διοικητικού ή της Διεύθυνσης Προσωπικού στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται
αυτοτελής Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ορίζεται υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του φορέα, καθώς και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου και
ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από αυτό.
2. Για το προσωπικό των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού υπεύθυνος ορίζεται ο
προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου
Εσωτερικών που είναι αρµόδια για τα θέµατα προσωπικού των φορέων αυτών.
3. Ο υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού διασφαλίζει:
α) την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών,
καθώς και την επικαιροποίηση αυτών σχετικά µε το Μητρώο Μισθοδοτούµενων Ελληνικού Δηµοσίου και άλλα
θέµατα του προσωπικού,
β) την έγκαιρη διαβίβαση στο Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των
στοιχείων προσωπικού,
γ) την πιστή τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η
διαδικασία για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 24
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
στους υπαλλήλους των ΚΕΠ
1. Υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι
οποίοι υπηρετούν στα ΚΕΠ κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δύνανται να αναγνωρίσουν για τη βαθµολογική και µισθολογική τους ένταξη τυχόν προϋπηρεσία
που διανύθηκε στα ΚΕΠ µε σύµβαση µίσθωσης έργου κατόπιν ουσιαστικής κρίσης του υπηρεσιακού συµβουλίου
και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) η προϋπηρεσία αυτή διανύθηκε µε τα τυπικά
προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν κατά το
χρόνο της ένταξης, β) η απασχόληση διανύθηκε κατά το
σύνηθες δηµοσιοϋπαλληλικό ωράριο, γ) η απασχόληση
παρείχετο στο χώρο των ΚΕΠ και υπό την άµεση εποπτεία των προϊσταµένων αυτών, δ) η αµοιβή για αυτήν ήταν ανάλογη µε των προσλαµβανοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Για τη συνδροµή των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ απαιτούνται υπηρεσιακά έγγραφα της
καθ΄ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας.
2. Ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται κατά
την προηγούµενη παράγραφο προστίθεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθµό που κατέχει ο υπάλληλος κατά το
χρόνο έκδοσης της απόφασης του καθ΄ ύλην αρµόδιου
υπηρεσιακού συµβουλίου και λαµβάνεται υπόψη για την

87
εξέλιξή του στα µισθολογικά κλιµάκια του βαθµού αυτού.
3. Σε κάθε περίπτωση η προϋπηρεσία που δύναται να
αναγνωριστεί στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των ΚΕΠ κατ΄εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 και της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν µπορεί να ξεπερνά συνολικά τα επτά (7) έτη κατ΄ανώτατο όριο.
Άρθρο 25
Κατάργηση θέσεων Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης
Οι θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
3γ του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 όπως ισχύει, καθώς
και η θέση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3320/2005 καταργούνται. Επίσης καταργείται κάθε σχετική µε τις θέσεις αυτές διάταξη.
Άρθρο 26
Άδειες νοσηλείας και ανατροφής ανήλικων τέκνων
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας) που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007
(Α΄ 26) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στο φυσικό, θετό
και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος που καθιστά
αναγκαία την άµεση παρουσία του.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η προβλεπόµενη, από την παρ. 2 του άρθρου 51
του παρόντος, άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού
συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η
υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι την ηλικία των έξι
(6) ετών.
Διάστηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007
(Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον φυσικό, θετό
και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος που καθιστά
αναγκαία την άµεση παρουσία του.»
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η προβλεπόµενη, από την παρ. 2 του άρθρου 51
του παρόντος, άδεια χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού
συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η
υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι την ηλικία των έξι
(6) ετών.

Διάστηµα τριών (3) µηνών της άδειας αυτής χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.»
Άρθρο 27
Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕΑ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του
ν. 2527/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η µείωση του ωραρίου εργασίας κατά µία (1) ώρα
την ηµέρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του
π.δ. 193/1988 (Α΄ 84), προκειµένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά µε πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15
ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώµενο ή τύπου 1 µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο µε αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών
τους.»
Άρθρο 28
Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών
1. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 20, η οποία έχει ως εξής:
«20. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισµού ή
προσλήψεως του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του µετά την πρόσληψη.»
2. Στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 19, η οποία έχει ως εξής:
«19. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισµού ή
προσλήψεως του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του µετά την πρόσληψη.»
3. Στο άρθρο 19 του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:
«9. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισµού ή
προσλήψεως του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του µετά την πρόσληψη.»
4. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισµού ή
προσλήψεως µονίµου προσωπικού ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή µε θητεία που ανανεώνε-
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ται ή µε σχέση έµµισθης εντολής που διορίζεται ή προσλαµβάνεται µε διαδικασία που προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του ν. 2190/1994 διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του
µετά την πρόσληψη.
5. Αίτηση παραίτησης υπαλλήλου που απασχολείται
κατά την ηµεροµηνία που θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα
διάταξη µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή καταγγελία σύµβασης εργασίας από απασχολούµενο µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µε θητεία
που ανανεώνεται ή µε σχέση έµµισθης εντολής σε φορέα του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως εκάστοτε ισχύει, όπως έχει οριοθετηθεί µε το άρθρο
14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, δεν γίνεται
δεκτή πριν ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των υποχρεωτικών και λαµβανοµένων υπόψη για το διορισµό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών. Προς το σκοπό αυτό, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο για τη λύση της
εργασιακής σχέσης όργανο διοίκησης.
Στην περίπτωση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης λύσης
της υπαλληλικής σχέσης ή αποδοχής της καταγγελίας
από τον απασχολούµενο, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και εφόσον εκ των υστέρων διαπιστωθεί η
ύπαρξη µη έγκυρου τίτλου σπουδών, η πράξη διορισµού
ή πρόσληψης ανακαλείται από το αρµόδιο για το διορισµό ή πρόσληψη όργανο διοίκησης.
6. Μετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλου που απασχολείται κατά την ηµεροµηνία που θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα
διάταξη µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, µε θητεία που ανανεώνεται ή µε σχέση έµµισθης εντολής σε θέση κλάδου ή ειδικότητας ανώτερης κατηγορίας στον ίδιο ή διαφορετικό φορέα του
Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως έχει
οριοθετηθεί µε το άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως έχει
τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε το άρθρο 1 του
ν. 3812/2009, δεν ολοκληρώνεται εάν δεν προηγηθεί ο
αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας των υποχρεωτικών και λαµβανοµένων υπόψη για το διορισµό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών.
Προς το σκοπό αυτό, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από το
αρµόδιο για τη µετάταξη ή µεταφορά όργανο διοίκησης
του φορέα προέλευσης πριν την έκδοση της εγκριτικής
απόφασης σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει ή πριν τη γνωµοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου.
7. Οι φορείς, προς τους οποίους αποστέλλονται αιτήµατα ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών κατά τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα, οφείλουν να πραγµατοποιούν τον έλεγχο αµελλητί και η απάντησή τους να περιέρχεται στο φορέα που έχει υποβάλει το αίτηµα το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του.
8. Η υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού µητρώου αφορά το σύνολο των
υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της εργασιακής σχέσης, µε
την οποία υπηρετούν, στις δηµόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, και τις επιχειρή-

σεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και δηµόσιες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του
ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί
µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009.
Άρθρο 29
Προσθήκη ειδικού πειθαρχικού παραπτώµατος
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) προστίθεται η περίπτωση λδ΄ ως εξής:
«λδ) η κατάθεση, η χρήση, η συµπερίληψη και η διατήρηση στον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου πλαστού, νοθευµένου ή παραποιηµένου πιστοποιητικού ή
τίτλου ή βεβαιώσεως.»
2. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας,
ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεµφθεί στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο για τα παραπτώµατα των
περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιη΄, κγ΄, κδ΄, κζ΄,
κθ΄ , λγ΄ και λδ΄ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώµατα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα παραπτώµατα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 2683/1999) µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ΄ του επόµενου άρθρου.»
3. Οι παραπάνω τροποποιήσεις του πειθαρχικού δικαίου που καθιερώθηκε µε το ν. 4057/2012 ισχύουν και για
τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3584/2007.
Άρθρο 30
Τροποποίηση άρθρου 54 του ν. 4178/2013
Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 54 του ν. 4178/ 2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και του Υπουργού Οικονοµικών, εφόσον η σύµπραξη του τελευταίου απαιτείται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, εκδίδεται και
για εκείνες τις οργανικές µονάδες επιπέδου Τµήµατος,
οι οποίες προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις
των φορέων της παραγράφου 1 για την άσκηση όµοιων ή
παρεµφερών, υποστηρικτικών για τη λειτουργία του φορέα, αρµοδιοτήτων, όπου ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι
αρµοδιότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, διαχείρισης οικονοµικών και δηµοσιονοµικών θεµάτων, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εσωτερικού ελέγχου, κρατικών ενισχύσεων, κοινοβουλευτικού ελέγχου, νοµοθετικής πρωτοβουλίας, οργάνωσης-απλούστευσης διαδικασιών και ποιότητας και αποδοτικότητας.
Για τον ορισµό των βασικών πτυχίων ή διπλωµάτων,
καθώς και των πρόσθετων προσόντων που τυχόν απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης των οργανικών µονάδων που είναι επιφορτισµένες µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων πολιτικής σχεδιασµού εκτάκτου ανάγκης (ΠΣΕΑ) εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.»
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Άρθρο 31
Τροποποιήσεις Προεδρικών Διαταγµάτων
Οργανισµών Υπουργείων
1. Στο π.δ. 104/2014 (Α΄ 171) «Οργανισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Οι περιπτώσεις ιγ΄, κγ΄, λα΄, µ΄, µδ΄, µσ΄, µζ΄ και
µη΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ιγ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας µε έδρα το
Αργοστόλι και χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
κγ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας µε έδρα το Βόλο
και χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.
λα) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρµοδιότητα το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, ήτοι: Δήµος Θεσσαλονίκης, Δήµος Αµπελοκήπων – Μαινεµένης, Δήµος Καλαµαριάς, Δήµος Κορδελιού – Ευόσµου, Δήµος Παύλου
Μελά, Δήµος Συκεών – Νεαπόλεως, Δήµος Πυλαίας –
Χορτιάτη.
µ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου µε έδρα
την Καβάλα και χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές
ενότητες Καβάλας και Θάσου.
µδ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου µε έδρα τη Μυτιλήνη και χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες
Λέσβου και Λήµνου.
µστ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάµου - Ικαρίας µε έδρα το
Βαθύ και χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Σάµου και Ικαρίας.
µζ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων µε έδρα την Αθήνα και χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες:
Άνδρου, Μήλου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου.
µη) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου µε έδρα τη
Ρόδο και χωρική αρµοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες: Καλύµνου, Καρπάθου, Κώ και Ρόδου.»
β) Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄, η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων µε έδρα την Αθήνα και αρµοδιότητα στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες: Ευβοίας,
Βοιωτίας, Άνδρου, Μήλου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου.
β) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και νοτίου Ιονίου µε έδρα την Πάτρα και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου,
Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας,
Μεσσηνίας, Λακωνίας και Φωκίδας.
γ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων
Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τον
Βόλο και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Τρικάλων, Καρδίτσας
Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.
στ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα την
Ξάνθη και αρµοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράµας, Καβάλας και Θάσου.
ζ) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων
Βορείου Αιγαίου µε έδρα τη Μυτιλήνη και αρµοδιότητα

στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήµνου, Χίου,
Σάµου και Ικαρίας.
η) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων
Δωδεκανήσου µε έδρα τη Ρόδο και αρµοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες: Καλύµνου, Καρπάθου, Κώ και Ρόδου.»
γ) Στο άρθρο 61 στην Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ΚΛΑΔΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ: α) αυξάνονται οι θέσεις
του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών από εξήντα (60) σε εξήντα
δύο (62) και β) καταργείται ο Κλάδος «ΤΕ Συντηρητών
Έργων Τέχνης θέσεις τρεις (3)». Στην Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ΚΛΑΔΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ προστίθεται ο κλάδος «ΥΕ Φυλάκων Κτηρίων µία (1).»
δ) Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 64
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«η) Στον Κλάδο ΠΕ Εικαστικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ 6 Καλών Τεχνών. Στον Κλάδο
ΠΕ Εικαστικών και στις ειδικότητες Γλυπτών και Ζωγράφων κατατάσσονται οι υπηρετούντες υπάλληλοι των
Κλάδων ΠΕ Γλυπτών και ΠΕ Ζωγράφων αντιστοίχως.»
ε) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ιβ) Στον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών κατατάσσονται οι υπάλληλοι των Κλάδων ΤΕ1 Τεχνικών, ΤΕ Τεχνικών (ειδικότητας Πολιτικών Δοµικών Έργων και Έργων Υποδοµής), ΤΕ Τεχνικών (ειδικότητας Τοπογραφίας) και ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών.»
στ) Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 64
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ιε) Στον Κλάδο ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, Ειδικότητας ΔΕ Ηµερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης, καθώς και οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ22 Φύλαξης- Πληροφόρησης. Στον Κλάδο ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων
κατατάσσονται οι υπάλληλοι του Κλάδου ΔΕ Νυκτοφυλάκων».
ζ) Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«θ) Στην ειδικότητα ΤΕ Διοικητικών κατατάσσονται υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και
ΤΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, αναλόγως του βασικού
προσόντος πρόσληψής τους.»
η) Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ι) Στην ειδικότητα ΤΕ Λογιστών κατατάσσονται υπάλληλοι της ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, αναλόγως του βασικού προσόντος πρόσληψής τους.»
(θ) Στην παρ. 3 του άρθρου 64 προστίθεται περίπτωση
κδ΄ ως ακολούθως:
«κδ) Στην θέση Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού
κατατάσσονται υπάλληλοι της ειδικότητας Ειδικής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.»
(ι) Η περίπτωση Α΄ του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Α) Μονάδες υπαγόµενες στον Υπουργό
1. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων /ειδικοτήτων
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης.
Τµήµατα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.
Προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου /ειδικότητας ΠΕ
Διοικητικού– Οικονοµικού.
2. Ειδική Υπηρεσία Προβολής, Αξιοποίησης Πολιτιστι-
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κής Κληρονοµιάς και Σύγχρονης Δηµιουργίας.
Προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων/ειδικοτήτων
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης.
Μονάδες Διαχείρισης και Προστασίας Πνευµατικών
και Λοιπών Δικαιωµάτων, Στρατηγικού Σχεδιασµού και
Συντονισµού Δράσεων, Μονάδα Προώθησης και Επικοινωνίας.
Προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων/ειδικοτήτων
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης.
3. Αυτοτελή Τµήµατα Εσωτερικού Ελέγχου, Στρατηγικού Σχεδιασµού και Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόµενα στον Υπουργό
Προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων/ειδικοτήτων
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης.»
ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 της περίπτωσης Γ΄ του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στο Τµήµα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου
ή της Ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης, ΔΕ
Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Ηµερησίων Φυλάκων
Αρχαιοτήτων.»
2. Στο π.δ. 106/2014 (Α΄ 173) «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2
διαγράφεται.
β) Το «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Σ.Ε.Υ.Υ.)», το οποίο προβλέπεται στην περίπτωση α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 2, καθώς και στο άρθρο
22 του προεδρικού διατάγµατος, µετονοµάζεται σε «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σ.ΕΠ.Υ..»
γ) Σε όλες τις παραγράφους του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγµατος, καθώς και σε όλες τις διατάξεις όπου αναγράφεται η ονοµασία «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.)» αυτή αντικαθίσταται από
την ονοµασία «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σ.ΕΠ.Υ.»
και όπου αναγράφεται το ακρωνύµιο «Σ.Ε.Υ.Υ.» αυτό αντικαθίσταται από το ακρωνύµιο «Σ.ΕΠ.Υ..»
δ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22
που αφορά στον Τοµέα Καπνού και Αλκοόλ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) Τοµέας Δηµόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας.»
ε) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 22
που αφορά στις αρµοδιότητες του Τοµέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) Τοµέας Δηµόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας
αα) Ο έλεγχος της εφαρµογής της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σε θέµατα Δηµόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας, καθώς επίσης η εξέταση καταγγελιών για
την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες αρχές.
ββ) Η βεβαίωση παραβάσεων και η επιβολή προστίµων.»
στ) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 22
που αφορά στο Τµήµα Γραµµατείας Τοµέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ αντικαθίσταται και να καθοριστεί ως ακολούθως:
«γ) Τµήµα Γραµµατείας Τοµέα Δηµόσιας Υγείας και
Ψυχικής Υγείας.»
ζ) Στο άρθρο 35 «Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων»
οι τίτλοι των κάτωθι οργανικών µονάδων τροποποιούνται, όπου αναφέρονται στο σχετικό πίνακα, ως ακολούθως:

«
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Υ.)

Όλοι οι κλάδοι
ή ειδικότητες
κατηγορίας ΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σ.ΕΠ.Υ.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ή ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ
EΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σ.ΕΠ.Υ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

»
3. Στο π.δ. 107/2014 (Α΄ 174) «Οργανισµός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2
διαγράφεται.
β) Τα άρθρα 11, 12, 13 και 14 διαγράφονται.
4. Στο π.δ. 109/2014 (Α΄ 176) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων» η περίπτωση
β΄ του άρθρου 29 διαγράφεται.
5. Στο π.δ. 112/2014 (Α΄ 179) «Οργανισµός Υπουργείου Τουρισµού» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«ιβ) Την υποστήριξη των αναγκών µηχανογράφησης
των οργανικών µονάδων του Υπουργείου σε θέµατα ανάλυσης, σχεδίασης, προγραµµατισµού, τεκµηρίωσης, εγκατάστασης και συντήρησης των σχετικών εφαρµογών.
ιγ) Τη µέριµνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών του
αναγκαίου για προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού, την
εγκατάσταση, τη συντήρηση και γενικότερα την ευθύνη
για την καλή λειτουργία του εγκατεστηµένου σε κάθε
οργανική µονάδα εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα νέων τεχνολογιών.
ιδ) Τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εξοπλισµού και των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών του Υπουργείου.
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ιε) Το συντονισµό των υπηρεσιών του Υπουργείου και
των συναρµόδιων φορέων για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τουρισµού.
ιστ) Τη συνεργασία µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ) για την τήρηση στατιστικών στοιχείων του
τουρισµού.»
β) Στην παράγραφο 4 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου
19 προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής:
«δ. Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού Κορίνθου.»
γ) Το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 4 (Τµήµα Ειδικών
Μορφών Τουρισµού) του άρθρου 15 απαλείφεται.
δ) Η υποπερίπτωση γβ΄ του στοιχείου γ΄ του άρθρου
18 απαλείφεται.
ε) Η υποπερίπτωση βγ΄ του στοιχείου β΄ του άρθρου
18 αντικαθίσταται ως εξής:
«βγ) για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδιά της και για
τις προβλεπόµενες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών
των νέων κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων δυναµικότητας άνω των
τριακοσίων (300) κλινών, των εγκαταστάσεων ειδικής
τουριστικής υποδοµής και των σύνθετων τουριστικών
καταλυµάτων.»
6. Στο π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Οι υποπεριπτώσεις γα΄, γβ΄ και γγ΄ της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, διαγράφονται.
β) Το άρθρο 35 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Άρθρο 35
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης της Γενικής Γραµµατείας
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
Στη Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων υπάγονται οι Ειδικές Υπηρεσίες όπως αυτές
προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νοµοθετικό
πλαίσιο.»
γ) Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της υποπαραγράφου 1.1 της παραγράφου 1 του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών
Εργαστηρίων, ΤΕ Δηµόσιας Υγιεινής, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Εργοθεραπείας
και ΤΕ Οπτικού κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Υγείας».
δ) Στην υποπαράγραφο 1.1 της παρ.1 του άρθρου 52
προστίθεται περίπτωση Δ΄ως εξής:
«Δ. Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Επιµελητών».
ε) Στην υποπαράγραφο 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 52 προστίθεται νέα περίπτωση Α΄, αναριθµουµένων των περιπτώσεων Α΄ και Β΄, σε Β΄ και Γ΄ αντίστοιχα, η οποία έχει ως εξής:
«Α. Ειδικότητες Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Οι υπάλληλοι της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού κατατάσσονται στην ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.»
στ) Η περίπτωση ΙΙΙ του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως
εξής:

«
ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1) Διεύθυνση
Προϋπολογισµού και
Δηµοσιονοµικών
Αναφορών
α) Τµήµα Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)
και Προϋπολογισµού

ΠΕ όλων των
κλάδων

ΠΕ όλων των κλάδων

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού

β) Τµήµα Εσόδων και
Περιουσίας

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού

γ) Τµήµα Δηµοσιονοµικών
Αναλύσεων και Αναφορών

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού

2) Διεύθυνση Οικονοµικής
Εποπτείας και
Επιθεώρησης Νοµικών
Προσώπων
α) Τµήµα Οικονοµικής
Οργάνωσης και
Προϋπολογισµού Φορέων
Κοινωνικής Πολιτικής
και Πρόνοιας

ΠΕ όλων των κλάδων

β) Τµήµα Οικονοµικής
Οργάνωσης και
Προϋπολογισµού Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
-Λογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού
Λογιστικού
ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού
ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού
ΠΕ όλων των κλάδων

γ) Τµήµα Διαχειριστικού και
Κατασταλτικού Ελέγχου
Εποπτευόµενων Φορέων
δ) Τµήµα Αναλογιστικών
Μελετών
3) Διεύθυνση Οικονοµικής
Διαχείρισης και
Υπηρεσιών
α) Τµήµα Εκτέλεσης
Προϋπολογισµού και
Ελέγχου Δαπανών
β) Τµήµα Εφαρµογής
Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
γ) Τµήµα Μισθοδοσίας

δ) Τµήµα Εκκαθάρισης
των Δαπανών του Π.Δ.Ε.

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
-Λογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού
Λογιστικού

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού
ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού
ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού
Λογιστικού
ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού
Λογιστικού
»
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ζ) Οι υποπεριπτώσεις 2.α, 2.β και 2.γ της περίπτωσης ΙΙ
του άρθρου 53 αντικαθίστανται ως εξής:
«
α) Τµήµα Συλλογικών
Ρυθµίσεων

ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΤΕ
ΔιοικητικούΛογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

β) Τµήµα Συµφιλίωσης

ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΤΕ
ΔιοικητικούΛογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

γ) Τµήµα Φορτοεκφορτωτών
– Εθνικό Μητρώο
Φορτοεκφορτωτών

ΠΕ ΔιοικητικούΟικονοµικού ή ΤΕ
ΔιοικητικούΛογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
»

η) Η υποπερίπτωση 1.στ της περίπτωσης IV του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:
«
στ)

Τµήµα Γραµµατείας και
Ενηµέρωσης του Πολίτη
(ΙΡΙΔΑ)

ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΤΕ
ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού Λογιστικού
»

θ) Οι υποπεριπτώσεις 3.α και 3.γ της περίπτωσης IV
του άρθρου 53 αντικαθίστανται ως εξής:
«
α)

Τµήµα Προµηθειών

γ)

Τµήµα Διοικητικής
Μέριµνας και
Διαχείρισης Υλικού

ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ
Μηχανικών ή ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
»

7. Στο π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
διαγράφεται.
β) Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
διαγράφεται.
γ) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2
διαγράφεται.
δ) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 43
διαγράφεται.
ε) Τα άρθρα 40 «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαι-

δευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων», 49 «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, στους Τοµείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας (Ε.Υ.Δ.Ε.Ε.Τ.Α.Κ.)» και το άρθρο 54 «Ενιαίος Διοικητικός Τοµέας
µαζί µε την κεφαλίδα του «ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» διαγράφονται.
8. Στο π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισµός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» επέρχονται
οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Οι υποπεριπτώσεις δδ΄ έως ιι΄ της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και η υποπερίπτωση
δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
διαγράφονται.
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 αναδιατυπώνεται
ως εξής:
«Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η
ενιαία οικονοµική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονοµικών υποθέσεων και λειτουργιών όλων των φορέων
που συµπεριλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου και των εποπτευοµένων από αυτό φορέων.
Ειδικότερα παρακολουθεί και ελέγχει το σχεδιασµό και
συντονισµό, τη διαχείριση και εποπτεία όλων των θεµάτων που άπτονται της οικονοµικής λειτουργίας του Υπουργείου, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής
παρακολούθησης των εποπτευόµενων φορέων, σύµφωνα µε τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον θεσµικό πλαίσιο.»
γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 αναδιατυπώνεται
ως εξής:
«Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η εκτέλεση του τακτικού Προϋπολογισµού και του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου, καθώς και η εκκαθάριση των αποδοχών των υπαλλήλων
του Υπουργείου.»
δ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«Τις Ειδικές Υπηρεσίες αρµοδιότητάς της, όπως αυτές
προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νοµοθετικό
πλαίσιο. Η εκ των ανωτέρω Υπηρεσία στην οποία ανατίθεται εκάστοτε η αρµοδιότητα συντονισµού και οριζόντιας υποστήριξης σε θέµατα Κρατικών Ενισχύσεων του
ΕΣΠΑ ασκεί και τις αρµοδιότητες της Αποκεντρωµένης
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ν. 4152/2013».
Άρθρο 32
Προσαρµογή του ν. 3614/2007 στις αρµοδιότητες
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων
και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εφεξής
εθνική αρχή συντονισµού, αποτελεί την αρχή που συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και καθοδηγεί τις
διαχειριστικές αρχές µε στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της νοµιµότητας της διαχείρισης
και της εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων.»
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Άρθρο 33
Κατάργηση Προσωποπαγών Θέσεων
1. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός-πρόσληψη προσωπικού, µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου µε δυνατότητα ανανέωσης,
των δηµοσίων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, εφόσον στον οικείο φορέα
δεν υφίσταται κενή οργανική θέση.
2. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισµός/πρόσληψη
σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση αποκλειστικά σε
περίπτωση συµµόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση διορισµού των αποφοίτων των
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
εφόσον κατά το χρόνο διορισµού/πρόσληψής τους δεν
υφίσταται κενή οργανική θέση ή δεν επαρκούν οι κενές
οργανικές θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούµενη ανακατανοµή κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013. Στις
περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου οι υπάλληλοι
που διορίζονται/προσλαµβάνονται σε συνιστώµενη µε
την πράξη διορισµού προσωποπαγή θέση, καταλαµβάνουν την πρώτη κενή οργανική θέση που κενώνεται µε
ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης.
3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα των προηγούµενων παραγράφων καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 34
Ρύθµιση θεµάτων αναδιάρθρωσης υπηρεσιών
Υπουργείου Τουρισµού
1. Ακίνητα κυριότητας ΕΟΤ που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες των υπηρεσιών του, οι οποίες µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τουρισµού µε τις διατάξεις του εδαφίου 9 της υποπαραγράφου ΙΔ.2 της παραγράφου ΙΔ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, παραχωρούνται
κατά χρήση στο Υπουργείο Τουρισµού, για όσο χρονικό
διάστηµα συνεχίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων γίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού.
2. Μέχρι 31.12.2014 οι δαπάνες για εν ισχύ συµβάσεις
προµηθειών, υπηρεσιών, µισθώσεων και δαπάνες για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που αφορούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΟΤ οι οποίες µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τουρισµού θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό
οικονοµικού έτους 2014 του ΕΟΤ.
3. Η κινητή περιουσία του ΕΟΤ που αφορούσε στη λειτουργία των υπηρεσιών του, οι οποίες µε τις διατάξεις
του εδαφίου 9 της υποπαραγράφου ΙΔ.2 της παραγράφου ΙΔ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τουρισµού, µεταβιβάζεται και αποτελεί περιουσία του Υπουργείου Τουρισµού. Για το σκοπό συστήνονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Τουρισµού, τριµελείς ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Επιτροπές Απογραφής. Η έγκριση της απογραφής και η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που
περιλαµβάνονται σε αυτή, στο Υπουργείο Τουρισµού γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Τουρισµού.
4. Κατά την έναρξη ισχύος του π.δ. 112/2014 παύουν
αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλλων υπηρεσιών και φορέων στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και

προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισµού
(Π.Υ.Τ.) ΕΟΤ σε άλλες υπηρεσίες. Το προσωπικό των άλλων φορέων επανέρχεται στην υπηρεσία ή στο φορέα
της οργανικής του θέσης και το προσωπικό των Π.Υ.Τ.
µεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισµού κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο εδάφιο 9 της υποπαραγράφου ΙΔ.1
της παραγράφου ΙΔ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/
2014. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται διαπιστωτική πράξη
του αρµόδιου για την απόσπαση οργάνου.
5. Συµβάσεις µισθώσεων ακινήτων που είχε συνάψει ο
ΕΟΤ για τις στεγαστικές ανάγκες των περιφερειακών
του υπηρεσιών συνεχίζονται έως τη λήξη τους από το Υπουργείο Τουρισµού το οποίο υπεισέρχεται στις σχετικές συµβάσεις µε την ιδιότητα του µισθωτή.
Άρθρο 35
Θέµατα Υπουργείου Τουρισµού
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον
τρόπο και την διαδικασία κατάταξης στις νέες κατηγορίες κλειδών, των υφιστάµενων ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζεται ο τρόπος,
η διαδικασία και κάθε θέµα σχετικό µε την κατάταξη των
υφιστάµενων ξενοδοχείων στις νέες κατηγορίες αστέρων.»
3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους σε κατηγορίες αστέρων, τα βαθµολογούµενα κριτήρια, θέµατα σχετικά µε τον τρόπο και
την διαδικασία κατάταξης στις νέες κατηγορίες αστέρων
των υφιστάµενων οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 36
Συµβάσεις µίσθωσης έργου σχολικών καθαριστριών
1. Κατ΄ εξαίρεση, ειδικά για το σχολικό έτος 20142015 οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συνάπτονται µε
τις σχολικές καθαρίστριες σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, εξαιρούνται της έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ανθρωποωρών απασχόλησης καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από την 1η Σεπτεµβρίου 2014.
Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος
Ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται
στις επιµέρους διατάξεις του.
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Το άρθρο 10α του ν. 3861/2010, όπως προστίθεται µε
το άρθρο 15, ισχύει από 1.12.2014.
Το άρθρο 10β του ν. 3861/2010, όπως προστίθεται µε
το άρθρο 16, ισχύει από 1.1.2015.
Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γκ. Χαρδούβελης

Α. Ντινόπουλος

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

N. - Γ. Δένδιας

Α. Λοβέρδος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κ. Τασούλας

Κ. Μητσοτάκης

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μ. Βορίδης

Ι. Βρούτσης

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Γ. Καρασµάνης

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Χ. Αθανασίου

‘Ολγα Κεφαλογιάννη

Αριθµ. 275/13/2014
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση
του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις Θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου: α) τροποποιούνται/συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 3448/
2006, που αναφέρονται στην περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, µε σκοπό την προσαρµογή

της Εθνικής µας νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της ανωτέρω Κοινοτικής Οδηγίας, β) ρυθµίζονται θέµατα σχετικά
µε τη διεξαγωγή του Εισαγωγικού Διαγωνισµού στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα, προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1.α. Καθιερώνεται η υποχρέωση των φορέων του δηµόσιου τοµέα για ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση
εκτός από τα έγγραφα και των πληροφοριών και δεδοµένων, που βρίσκονται στην κατοχή τους, τα οποία διατίθενται ελεύθερα προς χρήση και αξιοποίηση για εµπορικούς και µη σκοπούς, χωρίς να απαιτείται καµία ενέργεια
από τον ενδιαφερόµενο ή τη διοίκηση, εφόσον διατίθενται στο διαδίκτυο.
- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή
διάθεση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης.
β. Επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων, για τα οποία δεν έχουν εφαρµογή οι προτεινόµενες ρυθµίσεις και συγκεκριµένα αποκλείεται η πρόσβαση σε στοιχεία και δεδοµένα, µεταξύ άλλων όταν αφορούν φορολογικό και επαγγελµατικό απόρρητο, προστασία πολιτιστικής κληρονοµιάς και δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, περιέχουν λογότυπα, εµβλήµατα και σήµατα κ.λπ.
- Απεναντίας επιτρέπεται, εφεξής, η πρόσβαση σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα, που κατέχουν βιβλιοθήκες, µουσεία και αρχεία και οι βιβλιοθήκες ΑΕΙ.
- Η ανοιχτή διάθεση, περαιτέρω χρήση και εν γένει επεξεργασία εγγράφων και δεδοµένων γίνεται µε την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του
ατόµου και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
γ. Δίδεται η έννοια των νέων όρων, που αναφέρονται
στις προτεινόµενες ρυθµίσεις, για την εφαρµογή τους,
συµπεριλαµβανοµένων στους υπόχρεους φορείς του δηµόσιου τοµέα και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
(Α.Δ.Α.).
(άρθρα 1 – 4)
2. Απλοποιείται η διαδικασία διοικητικής προσφυγής απορριπτικών αποφάσεων του οικείου φορέα, η οποία ασκείται απευθείας πλέον ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, οι αποφάσεις του οποίου υπόκεινται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρµοδίου Τριµελούς Διοικητικού Εφετείου, στην αρµοδιότητα του οποίου ανατίθεται και η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.
(άρθρο 5)
3. Επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε την υποχρέωση και τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων των φορέων του δηµόσιου τοµέα,
προκειµένου να διατίθενται µε την υπάρχουσα µορφή από σταθερό σηµείο απόθεσης στο οριζόµενο διαδικτυακό τόπο (www.data.gov.gr) ή στην ιστοσελίδα του φορέα,
χωρίς να τους υποχρεώνει να τα εκδίδουν ή να τα προσαρµόζουν, όταν απαιτείται δυσανάλογη προσπάθεια.
(άρθρο 6)
4.α. Προσδιορίζονται εκ νέου οι όροι, σύµφωνα µε
τους οποίους οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επιτρέπουν
την ανοικτή διάθεση ή περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων, που κατέχουν ή εκδίδουν ή επιβάλλουν, κατ’ εξαίρεση, όρους µέσω αδειοδότησης συµπεριλαµβανοµένων επιπλέον ρητρών (προστασία προσωπικών δεδοµένων κ.λπ.) πέραν της επιβολής τελών,
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που ήδη προβλέπεται.
β. Επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάθεση
διαδικτυακά ανοικτών αδειών, που παρέχουν ευρύτερα
δικαιώµατα περαιτέρω χρήσης χωρίς τεχνολογικούς, οικονοµικούς ή γεωγραφικούς περιορισµούς.
(άρθρο 7)
5.α. Επανακαθορίζονται οι αρχές, που διέπουν τη χρέωση για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων και ορίζεται ότι, τα τέλη που ενδεχοµένως χρεώνονται για το σκοπό αυτό περιορίζονται στο οριακό κόστος για την αναπαραγωγή, παροχή και τη διάδοση αυτών.
β. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις φορέων (βιβλιοθήκες, µουσεία κ.λπ.) για τους οποίους δεν εφαρµόζονται
οι ανωτέρω ρυθµίσεις και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα
όταν επιβάλλουν τέλη για την παροχή άδειας και την περαιτέρω χρήση εγγράφων δεδοµένων πληροφοριών, τα
συνολικά έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος
συλλογής, αναπαραγωγής και διάδοσης τους, συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης.
- Τα τέλη θα πρέπει να υπολογίζονται µε βάση το κόστος που προκύπτει την αντίστοιχη λογιστική περίοδο
και σύµφωνα µε τις αρχές που εφαρµόζονται στους οικείους φορείς του δηµόσιου τοµέα.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα διαφάνειας σχετικά µε την υποχρέωση των φορέων του δηµόσιου τοµέα για: i) δηµοσίευση των επιβαλλόµενων τελών για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που κατέχουν, µε ηλεκτρονικά µέσα στο διαδίκτυο και ii) ενηµέρωση των αιτούντων για τη δυνατότητα άσκησης διοικητικών προσφυγών και ενδίκων µέσων.
(άρθρα 8 και 9)
6.α. Προβλέπεται η τήρηση, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Μητρώου Ανοικτών Δεδοµένων του Δηµοσίου, που διατίθεται στον προαναφερόµενο διαδικτυακό τόπο, όπου αναρτώνται το σύνολο των εγγράφων πληροφοριών και
δεδοµένων.
β. Καθορίζεται η σχετική διαδικασία για την καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων, από τους υπόχρεους φορείς.
γ. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής εκδίδεται
σχετική απόφαση από κάθε φορέα, που επαναλαµβάνεται τουλάχιστον κατ’ έτος µε επικαιροποιηµένα στοιχεία.
δ. Το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών έχει την ευθύνη
για την τήρηση των προαναφερόµενων υποχρεώσεων από τους δηµόσιους φορείς της αρµοδιότητας του.
ε. Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις για την παροχή
αποκλειστικών δικαιωµάτων και ειδικότερα όταν αφορούν στην ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, για τα οποία η περίοδος αποκλειστικότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, µε δυνατότητα επανεξέτασης
κάθε επτά (7) έτη.
- Οι συµφωνίες περί αποκλειστικού δικαιώµατος αναρτώνται στο διαδίκτυο.
- Στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας διατίθεται στον οικείο φορέα του δηµοσίου τοµέα δωρεάν αντίγραφο της ψηφιοποίησης των πολιτιστικών πόρων για
περαιτέρω χρήση.
στ. Υφιστάµενες, έως 17.7.2013, αποκλειστικές προθεσµίες, που δεν εµπίπτουν στις προαναφερόµενες εξαιρέσεις παύουν να ισχύουν στο τέλος της σύµβασης ή
σε κάθε περίπτωση το αργότερο στις 18.7.2043.
(άρθρα 10 και 11)
7.α. Καθιερώνεται ετήσιος διαγωνισµός, στον οποίο
µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της

ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδοµένων και την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα.
- Με κοινή υπουργική απόφαση µπορεί να καθορίζονται χρηµατικά έπαθλα για τους νικητές του διαγωνισµού.
β. Καθιερώνονται, επίσης, ετήσια βραβεία αριστείας
για τους φορείς που εφαρµόζουν καινοτόµες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας.
γ. Με υπουργικές αποφάσεις, καθορίζονται, κατά περίπτωση, η διαδικασία, οι όροι και ο χρόνος διεξαγωγής
των διαγωνισµών, η συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης, η αποδοχή και η διάθεση χορηγιών για τους σκοπούς του διαγωνισµού σχετικά µε την αξιοποίηση των ανοικτών δεδοµένων και όλα τα συναφή θέµατα.
δ. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της
Βουλής ετήσια έκθεση σχετικά µε την ανοικτή διάθεση
και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων από τους υπόχρεους φορείς.
(άρθρο 12)
8. Παρέχονται οι απαιτούµενες εξουσιοδοτήσεις για: i)
την εξειδίκευση των κριτηρίων σχετικά µε τους όρους
διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµοσίου τοµέα, ii) την κατάρτιση της Εθνικής Ανοικτής Άδειας και λοιπών προτυποποιηµένων αδειών προς διευκόλυνση των δηµοσίων φορέων, iii) τον καθορισµό των κανόνων, των µέσων και των
προδιαγραφών για τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και του Μητρώου Ανοικτών Δεδοµένων του Δηµοσίου, iv) τον καθορισµό του ύψους των επιβαλλόµενων τελών.
(άρθρο 13)
9.α. Περιλαµβάνονται, µεταβατικής ισχύος, διατάξεις,
σχετικά µε: α) την επέκταση εφαρµογής των διατάξεων
για την άσκηση προσφυγών σε απορριπτικές αποφάσεις
και για τις εκκρεµείς υποθέσεις, β) τον καθορισµό προθεσµιών εντός των οποίων πρέπει να γίνεται: i) η αρχική
καταγραφή στο Μητρώο Ανοικτών Δεδοµένων του Δηµοσίου και η αξιολόγηση των συνόλων των εγγράφων,
πληροφοριών και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή των δηµοσίων φορέων, πλην των ειδικά αναφερόµενων διευρυµένων προθεσµιών για τις βιβλιοθήκες, µουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες ΑΕΙ και για κάθε άλλη περίπτωση που αφορά πολιτιστικούς πόρους του αρµόδιου
Υπουργείου και των εποπτευοµένων φορέων του και ii) η
έκδοση της σχετικής απόφασης µετά την ολοκλήρωση
της καταγραφής.
β. Μετά την άπρακτη παρέλευση των οριζόµενων προθεσµιών, τα σύνολα των εγγράφων, πληροφοριών και
δεδοµένων διατίθενται ελεύθερα προς χρήση και αξιοποίηση, µε τις οριζόµενες επιφυλάξεις.
(άρθρο 14)
ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
α. Επιβάλλεται στο Δηµόσιο, ανά Υπουργείο, στα
Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ αυτών, η υποχρέωση να δηµοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραµµα Διαύγεια».
β. Οµοίως, επιβάλλεται στις αστικές µη κερδοσκοπικές
εταιρείες, σωµατεία, ιδρύµατα, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και λοιπούς µη κερδοσκοπικούς φορείς
που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µε ποσό άνω των τριών
χιλιάδων (3.000) Ευρώ συνολικά ετησίως, η υποχρέωση
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να δηµοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράµµατος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών.
- Η παράλειψη της δηµοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισµό των υπόχρεων
φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή
χρηµατοδότηση από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
γ. Ειδικότερα θέµατα εφαρµογής των ανωτέρω ρυθµίσεων καθορίζονται µε υπουργικές αποφάσεις.
(άρθρα 15 - 16)

εµπειρογνώµονα ο συνολικός αριθµός των µελών αυτού.
β. Επεκτείνεται η συνεργασία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και µε
ελληνικούς και ξένους ακαδηµαϊκούς φορείς για την
πραγµατοποίηση προγραµµάτων αρµοδιότητας αυτού.
γ. Ορίζεται ρητά ότι, στους τακτικούς πόρους του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. περιλαµβάνονται και τα έσοδα από εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράµµατα που διεξάγει. (άρθρο
19)

ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Τροποποιούνται οι διατάξεις του π.δ. 57/2007 (άρθρα
17 και 18) σχετικά µε τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και
επανακαθορίζεται η διαδικασία διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισµού για την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), µετά την ενσωµάτωση της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ)
στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) (άρθρο
57 ν. 3966/2011). Ειδικότερα:
1.α. Ορίζεται ότι, κατ’ έτος, διενεργείται εισαγωγικός
διαγωνισµός στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και ο συνολικός αριθµός εισακτέων, ο οποίος προσδιορίζεται µε υπουργική απόφαση, δεν µπορεί να υπερβεί τους διακοσίους (200).
- Με όµοια απόφαση, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών όπου διορίζονται οι απόφοιτοι των Τµηµάτων της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
β. Περιορίζεται στα δέκα πέντε (15) (από 36 που ισχύει) ο αριθµός των µελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), η οποία ορίζει και τα µέλη της Ειδικής Επιτροπής Θεµάτων (ΕΕΘ), από την οποία επιλέγονται τα
θέµατα του διαγωνισµού.
- Στα µέλη της ΚΕΕ και της ΕΕΘ, τους γραµµατείς
τους, καθώς και στους επιτηρητές και τους βαθµολογητές καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία καθορίζεται µε
κοινή υπουργική απόφαση (Σήµερα, προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων).
γ. Επανακαθορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων ιδιωτών και υπαλλήλων Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α. και
απαιτείται, εφεξής, η συµπλήρωση του 25ου έτους της
ηλικίας τους για τη συµµετοχή τους στον εισαγωγικό
διαγωνισµό.
- Επίσης, ορίζεται ότι, η απαιτούµενη γνώση των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται πλέον µε την προσκόµιση
των προβλεπόµενων κατά την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο
28, π.δ. 50/2001) πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
γραπτή εξέταση.
(άρθρο 17)
2.α. Προσδιορίζεται εκ νέου ο τρόπος διενέργειας του
εισαγωγικού διαγωνισµού, ο οποίος γίνεται, εφεξής, σε
ένα στάδιο και περιλαµβάνει πλέον µόνο υποχρεωτική
γραπτή δοκιµασία των υποψηφίων, οι οποίοι εξετάζονται
σε τρεις Θεµατικές Ενότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. (Σήµερα, διενεργείται σε δύο στάδια και περιλαµβάνει και προφορική εξέταση).
- Επανακαθορίζεται ο τρόπος βαθµολόγησης των γραπτών κάθε Ενότητας και ορίζεται η διάρκεια εξέτασης
αυτής.
β. Με υπουργική απόφαση, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
(άρθρο 18)
3.α. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Διοικητικού
Συµβουλίου (ΔΣ) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και αυξάνεται κατά έναν

1. Ορίζεται αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) µηνών
µετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής (άρθρο 2 παρ. 1, ΠΥΣ 33/2006), για τη
σύναψη των σχετικών συµβάσεων από τα αρµόδια όργανα, όσον αφορά στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου.
- Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας απαιτείται η έκδοση νέας εγκριτικής απόφασης.
(άρθρο 20)
2. Ορίζεται ότι, το καθεστώς διαθεσιµότητας των µονίµων υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα αίρεται µε την ανάληψη υπηρεσίας αυτών στο νέο φορέα, µετά την έκδοση
της πράξης µετάταξης/µεταφοράς.
- Μέχρι την εν λόγω ηµεροµηνία ο φορέας προέλευσης υποχρεούται να καταβάλει στον υπάλληλο το 75%
των αποδοχών του.
- Οι ανωτέρω ρυθµίσεις έχουν εφαρµογή και για όσους έχουν ενταχθεί ήδη στο καθεστώς διαθεσιµότητας
– κινητικότητας κατά την κείµενη νοµοθεσία (υποπαρ. Ζ4
της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012).
(άρθρο 21)
3.α. Ορίζεται ότι, ο αριθµός των καταργούµενων θέσεων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/
2013, παραµένει αµετάβλητος.
- Σε περίπτωση κατά την οποία υπάλληλος επανέρχεται στην Υπηρεσία του λόγω εξαίρεσης από το καθεστώς
διαθεσιµότητας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή
λύεται η υπαλληλική του σχέση λόγω παραίτησης/ συµπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας, τη θέση του
στο καθεστώς της διαθεσιµότητας καταλαµβάνει ο αµέσως επόµενος υπάλληλος στους βαθµολογικούς πίνακες
κατάταξης υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιµότητας κατά κατηγορία και κλάδο.
β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία για την υλοποίηση
των υποχρεωτικών µετατάξεων/ µεταφορών προσωπικού, σύµφωνα µε την υποπαρ. Ζ1 της παρ. Ζ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012.
- Επιτρέπεται η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφεροµένους στο ΑΣΕΠ κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης, εντός της οριζόµενης αποκλειστικής προθεσµίας.
- Ορίζεται ότι, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι υπάλληλοι µετατάσσονται/µεταφέρονται κατά προτεραιότητα.
- Παρέχονται οι απαιτούµενες εξουσιοδοτήσεις για
τον καθορισµό θεµάτων σχετικά µε την διαδικασία επιλογής των προς µετάταξη/µεταφορά υπαλλήλων, τη µοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής, τη θέσπιση πρόσθετων ειδικών κριτηρίων, η µοριοδότηση των οποίων δεν
µπορεί να υπερβαίνει το οριζόµενο ποσοστό των γενικών κριτηρίων επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων.
- Ρυθµίζονται λοιπά διαδικαστικά θέµατα, σχετικά µε
την τοποθέτηση στους φορείς υποδοχής υπαλλήλων
που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και συµµετείχαν σε διαδι-
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κασίες κινητικότητας (άρθρο 91 ν. 4172/2013).
- Περιορίζεται η διάρκεια της αποκλειστικής προθεσµίας (δέκα ηµέρες αντί ένας µήνας, που προβλέπεται
σήµερα), εντός της οποίας µπορούν να ασκηθούν ενστάσεις (αντί αιτήσεις θεραπείας που προβλέπεται σήµερα)
κατά των τελικών πινάκων κατάταξης, σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα, των υπαλλήλων.
(άρθρο 22)
4.α. Ανατίθεται, στον προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης κάθε Υπουργείου, που είναι αρµόδια
για θέµατα προσωπικού, η ευθύνη για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του φορέα και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από αυτό, στην περίπτωση που δεν υφίσταται αυτοτελής
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
β. Εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες για την άσκηση των
ανωτέρω καθηκόντων από τους υπεύθυνους.
γ. Η σχετική διαδικασία καθορίζεται µε υπουργική απόφαση.
(άρθρο 23)
5. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αναγνώριση της
προϋπηρεσίας υπαλλήλων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ). Συγκεκριµένα:
α. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους του
Κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των ΚΕΠ,
που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος των προτεινοµένων ρυθµίσεων στα ΚΕΠ, να αναγνωρίσουν για τη βαθµολογική και µισθολογική τους ένταξη τυχόν προϋπηρεσία στα ΚΕΠ µε σύµβαση µίσθωσης έργου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι οριζόµενες προϋποθέσεις.
β. Ο κατά τα ανωτέρω αναγνωριζόµενος χρόνος προϋπηρεσίας, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά
τα επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο, λαµβάνεται υπόψη
για την µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου. (άρθρο 24)
6. Καταργούνται οι υφιστάµενες συνολικά πέντε (5)
θέσεις βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και κάθε σχετική µε τις θέσεις αυτές διάταξη.
(άρθρο 25)
7.α. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται συγκεκριµένες
διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και
του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007), που αναφέρονται στη χορήγηση στους
δηµόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των
Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α., γονικών αδειών χωρίς αποδοχές και
λοιπών αδειών και προβλέπεται η παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων στους υπαλλήλους-γονείς όταν πρόκειται
για νοσηλεία ή ανατροφή τέκνου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Επεκτείνεται η παροχή πρόσθετων διευκολύνσεων
(µείωση ωραρίου) και σε υπαλλήλους-γονείς παιδιών µέχρι 15 ετών µε διαβήτη και ποσοστό αναπηρίας 50% και
άνω και σε υπαλλήλους µε σύζυγο µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, αντί του προβλεπόµενου 100%.
(άρθρα 26-27)
8.α. Καθιερώνεται η διενέργεια υποχρεωτικά αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών
που υποβάλλει ο υποψήφιος πριν από την υπογραφή της
πράξης διορισµού ή πρόσληψης του προσωπικού και τα
οποία απαιτούνται για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν
τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του.
β. Οµοίως, ελέγχονται υποχρεωτικά τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά, κατά την υποβολή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου, καθώς και κατά τη διενέργεια µετατάξεων/ µεταφορών προσωπικού.
(άρθρο 28)
9. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώ-

δικα (ν. 3528/2007) σχετικά µε το πειθαρχικό δίκαιο των
δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ.,
το οποίο εφαρµόζεται και για τους δηµοτικούς υπαλλήλους και ορίζεται ότι, η κατάθεση, η χρήση, η συµπερίληψη και η διατήρηση στον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου πλαστού, νοθευµένου ή παραποιηµένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως συνιστά πειθαρχικό
παράπτωµα και ο υπάλληλος τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία.
(άρθρο 29)
10. Καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση, τα
προσόντα και για την κάλυψη των οριζόντιων θέσεων
ευθύνης επιπέδου Τµήµατος.
(άρθρο 30)
11. Επέρχονται τροποποιήσεις στους νέους Οργανισµούς των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
α. Επανακαθορίζονται οι θέσεις προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε ανακατανοµή
των κατηγοριών αυτού.
β. Επανακαθορίζονται, επίσης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, κατά περίπτωση, στις οποίες κατατάσσεται το προσωπικό και από τις οποίες προέρχονται
οι προϊστάµενοι οργανικών µονάδων των ανωτέρω Υπουργείων.
γ. Μετονοµάζονται διάφορες Υπηρεσίες των εν λόγω
Υπουργείων.
δ. Απαλείφονται διατάξεις που αναφέρονται στις Ειδικές Υπηρεσίες των οικείων Υπουργείων, οι οποίες χειρίζονται συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και αναλαµβάνουν συγκεκριµένες δράσεις αυτών.
(άρθρο 31)
12.α. Ορίζεται ότι, δεν επιτρέπεται ο διορισµός / πρόσληψη προσωπικού, µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου µε δυνατότητα ανανέωσης στις δηµόσιες υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α., εφόσον στον οικείο φορέα δεν
υφίσταται κενή οργανική θέση.
β. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται ο διορισµός / πρόσληψη
σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση αποκλειστικά στις
ρητά οριζόµενες περιπτώσεις (συµµόρφωση της διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή διορισµός των αποφοίτων
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις).
- Στις περιπτώσεις αυτές οι υπάλληλοι, που διορίζονται / προσλαµβάνονται σε συνιστώµενη µε την πράξη
διορισµού προσωποπαγή θέση, καταλαµβάνουν την
πρώτη κενή οργανική θέση που κενώνεται µε ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης.
(άρθρο 32)
13. Ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας των υπηρεσιών
του Υπουργείου Τουρισµού. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι:
α. Τα ακίνητα κυριότητας Ε.Ο.Τ. που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών του, οι
οποίες µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Τουρισµού µε τις
διατάξεις του ν. 4254/2014, παραχωρούνται κατά χρήση
στο Υπουργείο Τουρισµού, για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζεται η λειτουργία των συγκεκριµένων υπηρεσιών.
β. Μέχρι 31.12.2014 οι δαπάνες για τις εν ισχύ συµβάσεις προµηθειών, υπηρεσιών, µισθώσεων και δαπάνες
για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που αφορούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. οι οποίες µεταφέρθηκαν
στο Υπουργείο Τουρισµού θα βαρύνουν τον προϋπολογι-

98
σµό οικονοµικού έτους 2014 του Ε.Ο.Τ..
γ. Η κινητή περιουσία του Ε.Ο.Τ. που αφορούσε στη
λειτουργία των προαναφερόµενων υπηρεσιών, µεταβιβάζεται και αποτελεί περιουσία του Υπουργείου Τουρισµού.
- Για το σκοπό συστήνονται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου του Υπουργείου Τουρισµού, τριµελείς ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Επιτροπές Απογραφής.
δ. Η παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων, καθώς και
η έγκριση της απογραφής και η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται σε αυτή προς το
Υπουργείο Τουρισµού γίνεται µε κοινή υπουργική απόφαση.
ε. Με την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισµού (π.δ.
112/2014) του Υπουργείου Τουρισµού (από 29.10.2014),
παύουν αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως
προσωπικού από και προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.). Το προσωπικό των άλλων φορέων επανέρχεται στην υπηρεσία ή στο φορέα της οργανικής του
θέσης και το προσωπικό των Π.Υ.Τ. µεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισµού.
στ. Συµβάσεις µισθώσεων ακινήτων που είχε συνάψει
ο Ε.Ο.Τ. για τις στεγαστικές ανάγκες των περιφερειακών του υπηρεσιών συνεχίζονται έως τη λήξη τους από
το Υπουργείο Τουρισµού, το οποίο υπεισέρχεται στις
σχετικές συµβάσεις µε την ιδιότητα του µισθωτή.
(άρθρο 33)
14. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 4276/2014
σχετικά µε τον καθορισµό του τρόπου και της διαδικασίας κατάταξης των υφιστάµενων τουριστικών καταλυµάτων (ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων δωµατίων/διαµερισµάτων) και οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων σε νέες κατηγορίες κλειδιών και αστέρων, κατά
περίπτωση.
(άρθρο 34)
15.α. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το σχολικό
έτος 2014-2015, η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου
µε τις σχολικές καθαρίστριες, χωρίς την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
- Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται ο µέγιστος
επιτρεπόµενος αριθµός ανθρωποωρών απασχόλησης.
β. Η προτεινόµενη ρύθµιση ισχύει από 1.9.2014.
(άρθρο 35)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Δαπάνη, από την αντιµετώπιση των εξόδων τήρησης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μητρώου Ανοικτών Δεδοµένων του Δηµοσίου, όπου αναρτώνται το σύνολο των εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων φορέων του δηµόσιου τοµέα.
(άρθρο 10 παρ.1)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α) καταβολή αµοιβής στα µέλη των επιτροπών αξιολόγησης, για τη διενέργεια των διαγωνισµών, κατ’ εφαρµογή του άρθρου
12, β) αναγνώριση, από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, του
χρόνου προϋπηρεσίας αυτών µε σύµβαση µίσθωσης έργου στα ΚΕΠ, για τη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξή τους και την ως εκ τούτου καταβολή αυξηµένων αποδοχών σε αυτούς. (άρθρο 24) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό ενδιαφεροµένων,
χρόνος αναγνώρισης κ.λπ.).
3. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από: α) την κατάργη-

ση των πέντε (5) υφιστάµενων θέσεων Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και την ως εκ τούτου µη καταβολή αποδοχών σε αυτούς.(άρθρο 25) Η εν
λόγω εξοικονόµηση εκτιµάται στο ποσό των διακοσίων
ογδόντα πέντε χιλιάδων (285.000) ευρώ περίπου, κατ’ ανώτατο όριο.
β) την ανακατανοµή των θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και συγκεκριµένα
από την κατάργηση µιας θέσης ΤΕ και σύσταση αντίστοιχα µιας θέσης ΥΕ. (άρθρο 31) Το ύψος της εξοικονόµησης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων
(3.300) ευρώ περίπου.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),
(Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό / Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
1. Δαπάνη, από την αύξηση κατά έναν του αριθµού
των µελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και την ως εκ τούτου
καταβολή αποζηµίωσης σε αυτόν για τη συµµετοχή του
στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
(άρθρο 19 παρ.1 και 2)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τη συνεργασία του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µε ελληνικούς και ξένους ακαδηµαϊκούς φορείς.
(άρθρο 19 παρ.5)
3. Εξοικονόµηση δαπάνης από την µείωση: α) του αριθµού των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) (στους 200, κατ’
ανώτατο όριο αντί 300, που ισχύει) και την ως εκ τούτου
διάθεση µικρότερου ύψους πιστώσεων για καταβολή αποδοχών σε αυτούς. (άρθρο 17 παρ.1) Το ποσό της εξοικονόµησης εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, µε την οποία θα
καθορίζεται κάθε φορά ο αριθµός των εισακτέων.
β) Του αριθµού των µελών (στα 15 από 36) της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) για τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και την ως εκ τούτου καταβολή
µικρότερου συνολικά ποσού αποζηµιώσεων (άρθρο 17
παρ. 2). Το ποσό της εξοικονόµησης εκ της αιτίας αυτής
εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό συνεδριάσεων, αριθµό µελών της ΕΕΘ κ.λπ.) και από την έκδοση
σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
γ) του λειτουργικού κόστους διενέργειας (µείωση του
αριθµού των συνεδριάσεων, των βαθµολογητών και επιτηρητών κ.λπ.) του ανωτέρω διαγωνισµού λόγω της κατάργησης της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων και
της γραπτής εξέτασης αυτών στην ξένη γλώσσα.
(άρθρα 17 παρ.10 και 18 παρ.1)
Πάντως, σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, το
ποσό της εξοικονόµησης, από τις υπό στοιχεία β΄ και γ΄
περιπτώσεις, εκτιµάται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) ευρώ περίπου, κατά το έτος διενέργειας
του διαγωνισµού.
4. Αύξηση των εσόδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., από τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραµµάτων.
(άρθρο 19 παρ.6)
ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού φορέων του δηµόσιου τοµέα / Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη χορήγηση: α) χρηµατικών επάθλων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα νικητές του
διαγωνισµού για την ανάπτυξη εφαρµογών στο δηµόσιο
τοµέα (άρθρο 12 παρ.1) και β) ετήσιων βραβείων σε δηµόσιους φορείς που έχουν εφαρµόσει αποτελεσµατικές,
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καινοτόµες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας. (άρθρο 12 παρ.2)
Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά στοιχεία
(αριθµό δικαιούχων, χορηγίες κ.λπ.) και από την έκδοση
σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων.
2. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης, από τη µη επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση επιχορηγούµενων φορέων
(εταιρείες, σωµατεία, ιδρύµατα κ.λπ.), στην περίπτωση
µη δηµοσίευσης καταστάσεων µε απολογιστικά στοιχεία
των δαπανών τους.
(άρθρο 16)
3. Αύξηση εσόδων, από τη διεύρυνση των φορέων του
δηµόσιου τοµέα (Α.Δ.Α., βιβλιοθήκες, µουσεία κ.λπ.),
που υποχρεούνται στη διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων που κατέχουν και
την ως εκ τούτου είσπραξη των επιβαλλόµενων τελών.
(άρθρο 8, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 3 παρ.4 και 4 παρ.1
και 13 παρ.2) Τα εν λόγω έσοδα εξαρτώνται από πραγµατικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό του ύψους των
επιβαλλόµενων τελών.
4. Εξοικονόµηση δαπάνης, από την κατάργηση της δυνατότητας των δηµοσίων υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α. για
το διορισµό / πρόσληψη προσωπικού σε προσωποπαγείς
θέσεις.
(άρθρο 32)

IV. Από την παραχώρηση κατά χρήση της ακίνητης περιουσίας του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισµού και τη µεταβίβαση της κινητής περιουσίας του Οργανισµού στο εν
λόγω Υπουργείο, καθώς και από την ανάληψη των σχετικών, µε τις συµβάσεις µισθώσεων των ακινήτων που είχε
συνάψει ο Ε.Ο.Τ., υποχρεώσεων δεν µεταβάλλεται ουσιωδώς το οικονοµικό αποτέλεσµα σε επίπεδο Γενικής
Κυβέρνησης.
(άρθρο 33)
Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2014
O Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57),
προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Δαπάνη, από την αντιµετώπιση των εξόδων τήρησης στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μητρώου Ανοικτών Δεδοµένων του Δηµοσίου, όπου αναρτώνται το σύνολο των εγ-

γράφων, πληροφοριών και δεδοµένων φορέων του δηµόσιου τοµέα.
(άρθρο 10 παρ.1)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν: α) καταβολή αµοιβής στα µέλη των επιτροπών αξιολόγησης, για τη διενέργεια των διαγωνισµών, κατ’ εφαρµογή του άρθρου
12, β) αναγνώριση, από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, του
χρόνου προϋπηρεσίας αυτών µε σύµβαση µίσθωσης έργου στα ΚΕΠ, για τη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξή τους και την ως εκ τούτου καταβολή αυξηµένων αποδοχών σε αυτούς, (άρθρο 24) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό ενδιαφεροµένων,
χρόνος αναγνώρισης κ.λπ.).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

II. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), (επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό / Φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)
1. Δαπάνη, από την αύξηση κατά έναν του αριθµού
των µελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και την ως εκ τούτου
καταβολή αποζηµίωσης σε αυτόν για τη συµµετοχή του
στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
(άρθρο 19 παρ.1 και 2)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τη συνεργασία του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µε ελληνικούς και ξένους ακαδηµαϊκούς φορείς.
(άρθρο 19 παρ.5)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπιστούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

III. Επί του προϋπολογισµού φορέων του δηµόσιου τοµέα / Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη χορήγηση: α) χρηµατικών
επάθλων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα νικητές του διαγωνισµού για την ανάπτυξη εφαρµογών στο δηµόσιο τοµέα (άρθρο 12 παρ.1) και β) ετήσιων βραβείων σε δηµόσιους φορείς που έχουν εφαρµόσει αποτελεσµατικές,
καινοτό,µες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας. (άρθρο 12 παρ.2)
Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά
στοιχεία (αριθµό δικαιούχων, χορηγίες κ.λπ.) και από την
έκδοση σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, θα καλύπτεται από τον προϋπολογισµό των οικείων φορέων.
Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Γκ. Χαρδουβέλης

Κ. Μητσοτάκης
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