ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
I. Σκοπός του σχεδίου νόµου, µε το οποίο εισάγεται η
υποχρέωση ανάρτησης πράξεων των κυβερνητικών και
διοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο, είναι η επίτευξη της
µέγιστης δηµοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και
της διοικητικής δράσης. Η ευρεία δηµοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία που εξασφαλίζουν τα νέα µέσα
διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη διαφάνεια
της κρατικής δράσης και κατ’ αποτέλεσµα την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των
φορέων άσκησης της δηµόσιας εξουσίας.
Η ευρεία διαδικτυακή δηµοσιότητα ενισχύει τις πραγµατικές δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να
ασκήσουν τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατά
τους: πρωτίστως το δικαίωµα πληροφόρησης, όπως αυτό
κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 Α παρ. 1 του Συντάγµατος,
και συνακόλουθα και τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα που συναρτώνται µε ή και εξαρτώνται από την
πληροφόρηση αυτή, όπως το δικαίωµα ανάπτυξης της
προσωπικότητας, της συµµετοχής στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή ( άρθρο 5 παρ. 1 Σ) αλλά και το
δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας
(άρθρο 5 Α παρ. 2 Σ).
Η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων στο διαδίκτυο δεν υποκαθιστά το ισχύον σύστηµα της
δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες
µορφές δηµοσιότητας που ήδη προβλέπει η νοµοθεσία
(όπως π.χ. ανάρτηση σε κοινοτικό κατάστηµα, δηµοσίευση στον τύπο). Με τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου ενισχύεται και συµπληρώνεται αυτό το σύστηµα.
Για τις πράξεις και αποφάσεις, για τις οποίες ήδη προβλέπεται δηµοσίευση, η ανάρτηση στο διαδίκτυο έχει
συµπληρωµατικό αλλά ωστόσο υποχρεωτικό χαρακτήρα
(άρθρο 3 παρ. 1-4 σε συνδυασµό µε άρθρο 4 παρ. 1, 2). Η
διαδικτυακή δηµοσιότητα και η ανά Υπουργείο και φορέα
ανάρτηση διευκολύνει τους πολίτες στην αναζήτηση του
περιεχοµένου. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται περαιτέρω η οργάνωση της ανάρτησης πράξεων και αποφάσεων
σε µορφή άµεσα προσβάσιµη και κατανοητή από όλους
και κατά τρόπο, ώστε ο πολίτης να µπορεί να αναζητήσει
και να βρει τις σχετικές πληροφορίες χωρίς να γνωρίζει
απαραίτητα τη δοµή και τις αρµοδιότητες της εκάστοτε
υπηρεσίας.
Ήδη, προ δεκαετίας και πλέον, αρκετοί δηµόσιοι φορείς διατηρούν δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, στις
οποίες αναρτώνται νόµοι και άλλα κανονιστικά κείµενα
που αφορούν το πεδίο αρµοδιοτήτων του εκάστοτε δηµόσιου φορέα. Η οργάνωση, η έκταση και η πληρότητα
των αναρτηµένων κανονιστικών κειµένων ποικίλλουν σε
αξιοσηµείωτο βαθµό καθώς – µε δεδοµένο ότι δεν υφίστανται δεσµευτικοί κανόνες και προδιαγραφές - εξαρτώνται αποκλειστικά από τις αντιλήψεις και επιλογές
των υπευθύνων της εκάστοτε ιστοσελίδας. Με το σχέδιο
νόµου η ανάρτηση των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόµενα στο σχέδιο νόµου πρόσωπα και όργανα εισάγεται πλέον ως υποχρέωση των προσώπων αυτών(άρθρο

1). Tαυτόχρονα προσδιορίζεται µε τη µέγιστη εφικτή ακρίβεια το εύρος της υποχρέωσης ανάρτησης και προβλέπεται η ρύθµιση των διαδικασιών και προδιαγραφών
που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του νόµου και η ποιότητα της δηµοσιότητας.
Στο άρθρο 2 του σχεδίου νόµου ορίζονται (άρθρο
2παρ. 1) τα µονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα όργανα, οι
πράξεις των οποίων αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο, εφόσον εντάσσονται στις κατηγορίες και περιπτώσεις που περιλαµβάνονται ρητά στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος (άρθρο 2 παρ. 4). Σύµφωνα µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις θα αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο νόµοι
και προεδρικά διατάγµατα αλλά και πράξεις και αποφάσεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία, οι Υπουργοί και Υφυπουργοί, οι Γενικοί και Ειδικοί
Γραµµατείς (των Γραµµατέων των Περιφερειών συµπεριλαµβανοµένων). Προκειµένου να µην υπάρξουν κενά και
διαφοροποιήσεις ως προς την έκταση της εφαρµογής,
στους υπόχρεους έχουν συµπεριληφθεί και τα όργανα εκείνα στα οποία τα ως άνω πρόσωπα και όργανα έχουν
χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν µεταβιβάσει αρµοδιότητα. Ως προς τα όργανα της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, στους υπόχρεους περιλαµβάνονται τόσο τα αιρετά όργανα όσο και
τα νοµικά πρόσωπα αλλά και οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
Η οικεία νοµοθεσία για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου
βαθµού ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87 Α΄) προβλέπει και περαιτέρω υποχρεώσεις για τη διαδικτυακή δηµοσιότητα και την ανάρτηση αποφάσεων, οι οποίες συµπληρώνουν τις υποχρεώσεις που περιέχονται στο παρόν σχέδιο νόµου. (βλ.
Καλλικράτης).
Προς άρση τυχόν ερµηνευτικών ζητηµάτων, στο άρθρο
2 παρ. 2 ορίζονται ρητά οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, οι
οποίοι είναι υπόχρεοι για ανάρτηση των πράξεων που
προβλέπει το σχέδιο νόµου. Λόγω της σηµασίας των
γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
κρίνεται αναγκαία η ευρύτατη, δια της ανάρτησης δηµοσιότητα των γνωµοδοτήσεων που έχει κάνει δεκτές ο εκάστοτε αρµόδιος Υπουργός. Στην προς ανάρτηση ύλη
συµπεριλαµβάνονται και τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων
λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας τους για τη νόµιµη και
χρηστή διοίκηση. Αντίστοιχα η σηµασία των αρµοδιοτήτων των ανεξάρτητων και ρυθµιστικών διοικητικών αρχών για την προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών
και τη σύννοµη και εύρυθµη λειτουργία του κράτους και
των κατά περίπτωση ρυθµιζόµενων πεδίων (όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή η ενέργεια) είναι τέτοια ώστε
οι αρχές αυτές να συµπεριληφθούν στους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται στην ανάρτηση των πράξεων που
προβλέπει το σχέδιο νόµου. Η διαδικτυακή δηµοσιότητα
ενισχύει στην προκειµένη περίπτωση τη διαφάνεια της
δραστηριότητάς τους και τον δηµόσιο έλεγχο. Συγκεκριµένα περιλαµβάνονται τόσο οι συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές [ΑΣΕΠ, Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Αρχή ∆ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, Συνήγορος του Πολίτη] όσο και αρχές, ανεξάρτητες ή/και ρυθµιστικές, που προβλέπονται από την
κοινή νοµοθεσία [π.χ. ΕΕΤΤ, ΡΑΕ, Επιτροπή Ανταγωνισµού κλπ.].
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Εκτός από τις πράξεις που λόγω του κανονιστικού χαρακτήρα τους δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις πράξεις που θα αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο συµπεριλαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.
4 του σχεδίου νόµου µία σειρά από πράξεις και αποφάσεις που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τη διαφάνεια και
τον έλεγχο της κρατικής δράσης.
Ειδικότερα:
α) Αναρτώνται προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί και οι επιµέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών
και περιφερειακών δηµοσίων υπηρεσιών, φορέων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, των ανεξάρτητων και ρυθµιστικών αρχών. Η διαφάνεια των δαπανών, του προϋπολογισµού και της εκτελέσής του είναι
κρίσιµο εργαλείο αποτελεσµατικότητας και ελέγχου.
β) Αναρτώνται διορισµοί και µεταβολές ως προς τα
πρόσωπα στις διοικήσεις των Υπουργείων και των οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η δηµοσιοποίηση αυτής της κατηγορίας πράξεων αποσκοπεί ακριβώς
στη διασφάλιση της ανοιχτής διακυβέρνησης.
γ) Μια τρίτη κατηγορία αναφέρεται στη συγκρότηση επιτροπών, οµάδων εργασίας, οµάδων έργου καθώς και οι
προβλεπόµενες αµοιβές των µελών τους, ώστε να υπάρχει διαφάνεια τόσο ως προς τη δράση της διοίκησης όσο
και ως προς το κόστος που συνεπάγεται για τον προϋπολογισµό η συγκρότηση και λειτουργία τέτοιων επιτροπών.
δ) Η µέγιστη δυνατή δηµοσιότητα επιδιώκεται και ως
προς τις προκηρύξεις επιλογής προσωπικού, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και
πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών φορέων του
δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των οργάνων, νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού. Αντίστοιχα δηµοσιοποιούνται πίνακες επιτυχόντων
και επιλαχόντων σε προκηρύξεις και διαγωνισµούς επιλογής προσωπικού, όπου αυτό προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, αλλά και περιλήψεις πράξεων υπηρεσιακών µεταβολών των υπαλλήλων και στελεχών του
∆ηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού.
ε) Μία ιδιαίτερα σηµαντική κατηγορία συνιστά η δηµοσιοποίηση στοιχείων για τις πράξεις που αναφέρονται σε
αναπτυξιακούς νόµους αλλά και στοιχείων που αφορούν
διακηρύξεις, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών του ∆ηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου βαθµού.
στ) Αντίστοιχο σκοπό, δηλ. τον δηµόσιο έλεγχο της
διαχείρισης και εν τέλει την προστασία της κοινής, της
δηµόσιας περιουσίας εξυπηρετεί και η δηµοσιοποίηση
πράξεων δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης δηµόσιας και κοινοτικής περιουσίας ή περιουσιακών
στοιχείων τόσο του δηµοσίου όσο φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης
α΄και β΄ βαθµού.
ζ) Τον έλεγχο της διαχείρισης της δηµόσιας περιουσίας εξυπηρετεί και η δηµοσιοποίηση των πράξεων αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήµατος, καθορισµού
εθνικών δρυµών και δασικών εκτάσεων, χαρακτηρισµού
εκτάσεων ως αναδασωτέων και οι ανακλήσεις των χαρακτηρισµών αυτών, καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, λι-

µνών, ποταµών, ρεµάτων και χειµάρρων. Για τον ίδιο λόγο συµπεριλαµβάνεται η δηµοσιοποίηση στο διαδίκτυο
καθορισµού βιοµηχανικών ζωνών, σύνταξης και έγκρισης
πολεοδοµικών µελετών και Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου, έγκρισης και καθορισµού ΖΟΕ, έγκρισης και τροποποίησης ρυµοτοµικών σχεδίων, προσδιορισµού ή τροποποίησης ορίων οικισµού και έγκρισης της µεταφοράς αυτού, καθορισµού και τροποποίησης όρων δόµησης, χορήγησης, αναστολής χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης οικοδοµικών αδειών, χωροθέτησης, καθορισµού
αρχαιολογικών χώρων, χαρακτηρισµών κτιρίων ως διατηρητέων, πράξεις σύνταξης και έγκρισης πολεοδοµικών
και ρυµοτοµικών σχεδίων.
Προβλέπεται τέλος η ανάρτηση ατοµικών διοικητικών
πράξεων, η δηµοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου. ∆εν γίνεται περαιτέρω εξειδίκευση
καθώς δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί µε απόλυτη ακρίβεια το σύνολο των περιπτώσεων που υπάγονται σε
αυτήν την κατηγορία.
Το άρθρο 3 αναφέρεται στην κατ΄ εξοχήν υποχρέωση
που εισάγει το σχέδιο νόµου, δηλ. την ανάρτηση των
προβλεπόµενων σε αυτό πράξεων στο διαδίκτυο. Η ανάρτηση πρέπει να λαµβάνει χώρα αµελλητί, δηλ. χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, ώστε να εκπληρώνονται οι σκοποί
του νόµου, η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, η διαφάνεια και ο αποτελεσµατικός έλεγχος της
διοικητικής δράσης. ∆εν εισάγεται ρητά αλλά εξυπακούεται η υποχρέωση ίδρυσης και διατήρησης δικτυακού τόπου από τους υπόχρεους προς ανάρτηση φορείς. Λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν όλες οι κατηγορίες πολιτών πλήρη εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών εισάγεται η υποχρέωση να
λαµβάνεται πρόνοια, ώστε να µην απαιτούνται ιδιαίτερες
γνώσεις και ικανότητες για την εύρεση της σχετικής
πληροφορίας. Σύµφωνα µε αρχή που εισάγει το σχέδιο
νόµου οι νόµοι, τα προεδρικά διατάγµατα και οι πράξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος σχεδίου νόµου αναρτώνται µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιµα
στον µέσο χρήστη.
Στο άρθρο 4 ρυθµίζεται το ζήτηµα της ισχύος των αναρτώµενων πράξεων. Κατά τη γενική αρχή, οι κατά νόµο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δηµοσιευτέες ισχύουν από τη
δηµοσίευσή τους, εκτός εάν στην ίδια τη δηµοσιευµένη
ρύθµιση ή πράξη προβλέπεται άλλως. Σύµφωνα µε το
σχέδιο νόµου (άρθρο 4 παρ. 2 ) οι πράξεις που αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο και δεν προβλέπεται από τον νόµο
δηµοσίευσή τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση
προς την υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο ακόµη
και των πράξεων που δεν δηµοσιεύονται µε οποιοδήποτε
άλλο τρόπο, η ανάρτηση ανάγεται σε όρο εκτέλεσης της
πράξης. Προκειµένου να µην περιοριστούν τα δικαιώµατα των ατόµων και κυρίως το δικαίωµα έννοµης προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 Σ) προβλέπεται ότι αυτό δεν θίγει
τις δικονοµικές διατάξεις για την άσκηση ενδίκων µέσων
και βοηθηµάτων (προθεσµίες άσκησης κ.λπ.).
Περαιτέρω, προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύρυθµη
και διαφανής λειτουργία της διοίκησης αλλά και χάριν
της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της εµπιστοσύνης των διοικουµένων ρυθµίζεται ειδικά η περίπτωση
που το αναρτηµένο στο διαδίκτυο κείµενο µίας πράξης
διαφέρει από το δηµοσιευµένο µε άλλο τρόπο ή/και από
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το κείµενο της πράξης που εκδόθηκε. Το άρθρο 4 παρ. 4
του σχεδίου νόµου προβλέπει ότι αν το κείµενο της κατά
νόµο δηµοσιευµένης πράξης δεν ταυτίζεται µε το αντίστοιχο κείµενο που είναι αναρτηµένο στον οικείο δικτυακό τόπο ισχύει το κείµενο που έχει κατά νόµο δηµοσιευτεί. Ως προς τις πράξεις που δεν δηµοσιεύονται
καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο, εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ του κειµένου που αναρτήθηκε και του κειµένου της
πράξης ισχύει το τελευταίο. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται ότι µε ευθύνη του οργάνου που έχει εκδώσει την
πράξη γίνονται αµελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο
κείµενο που έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο.
Αν και προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις, το άρθρο
5 εισάγει και ρητά την υποχρέωση να λαµβάνονται υπόψη αφ’ ενός το νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και αφ’ ετέρου
οι ρυθµίσεις για την προστασία απορρήτων (όπως τα
κρατικά, εταιρικά κ.α) και δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τόσο κατά την ανάρτηση καθεαυτή όσο και ως
προς την οργάνωση της αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών Η ρύθµιση αυτή ανταποκρίνεται τόσο στις συνταγµατικές επιταγές για προστασία δηµοσίων συµφερόντων και ατοµικών δικαιωµάτων, όπως η προσωπικότητα, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων ή η οικονοµική ελευθερία. Αντιστοίχως το άρθρο 5 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας αποκλείει την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές
διατάξεις. Λόγω της ευρύτατης δηµοσιότητας που συνεπάγεται η ανάρτηση στο διαδίκτυο αποκλείεται σε κάθε
περίπτωση η ανάρτηση πράξεων, στις οποίες περιλαµβάνονται ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα,
δηλ. τα δεδοµένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική
προέλευση, στα πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές
ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια
και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή
καταδίκες, καθώς και στη συµµετοχή σε συναφείς µε τα
ανωτέρω ενώσεις προσώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο
2 β του ν. 2472/1997, όπως ισχύει.
Το άρθρο 6 ρυθµίζει θέµατα που αφορούν την ανάρτηση. Τα θέµατα αυτά είναι κατ’ αρχήν διαδικαστικού και
οργανωτικού χαρακτήρα. Γίνεται αναφορά στη λειτουργία οµάδων διοίκησης έργου ανά φορέα µε αντικείµενο
την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη
της ανάρτησης νόµων και πράξεων στο διαδίκτυο. Για τη
διευκόλυνση της αναζήτησης, της έρευνας και της αναζήτησης των αναρτώµενων πράξεων αλλά και την εγγύηση της διαφάνειας προβλέπεται η δηµιουργία και τήρηση αρχείου στον εκάστοτε φορέα αρχείου των νόµων,
προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων που αναρτώνται,
το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε ηλεκτρονικά µέσα. Για τον ίδιο λόγο προβλέπεται η δηµιουργία και τήρηση αντίστοιχου κεντρικού αρχείου στο Εθνικό Τυπογραφείο, στο δικτυακό τόπο του οποίου λαµβάνει χώρα παραλλήλως η κεντρική ανάρτηση νόµων και
πράξεων.
Το άρθρο 6 περιλαµβάνει περαιτέρω την υποχρέωση
λήψης των αναγκαίων και κατάλληλων τεχνικών, διαδικαστικών και οργανωτικών µέτρων προκειµένου να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των κειµένων που αναρτώνται και να µην αναιρείται για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους ο σκοπός

του νόµου. Προκειµένου να διασφαλιστεί η πραγµατική
δυνατότητα της πρόσβασης όλων, χωρίς ανισότητες που
οφείλονται σε αναπηρίες, στο περιεχόµενο των αναρτώµενων πράξεων το σχέδιο νόµου εισάγει την υποχρέωση
της υπηρεσιακής µονάδας να λαµβάνει πρόνοια, ώστε ο
σχεδιασµός και η συντήρηση των δικτυακών τόπων καθώς και ανάρτηση των νόµων και πράξεων που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο νόµου να γίνεται µε τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητά τους σε άτοµα
µε αναπηρία. Τέλος παρέχεται στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
νοµοθετική εξουσιοδότηση να ρυθµίσει τα τεχνικά και
λεπτοµερειακά θέµατα για την εφαρµογή των προβλεποµένων στο παρόν σχέδιο νόµου.
Η δηµοσιότητα και η διαφάνεια ενισχύονται περαιτέρω
καθώς καθιερώνεται πλέον η δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόµενο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 7
του σχεδίου νόµου). Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και
πιο συγκεκριµένα στα κανονιστικά και άλλα κείµενα που
ο νοµοθέτης έχει κρίνει ως δηµοσιευτέα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως συνιστά συνταγµατικό δικαίωµα, η
απόλαυση του οποίου δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από
την επιβολή και καταβολή αντιτίµου ή συνδροµής.
Η διαφάνεια ως προς τις πράξεις των κρατικών και αυτοδιοικητικών οργάνων πρέπει να συµπληρώνεται από
τη διαφάνεια ως προς την οργάνωση, τις αρµοδιότητες,
τη σύνθεση και στελέχωση αυτών των φορέων. Για τον
λόγο αυτό εισάγεται η υποχρέωση για κάθε υπηρεσία,
φορέα του ∆ηµοσίου, τα ΝΠ∆∆, τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τις ανεξάρτητες και ρυθµιστικές
διοικητικές αρχές καθώς και τους φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού να αναρτούν στον δικτυακό τόπο τους το οργανόγραµµα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και µονάδων,
την περιγραφή των αρµοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων καθώς και τα ονόµατα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς µε οποιαδήποτε µορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης . Η ανάρτηση των στοιχείων αυτών εξυπηρετεί και τον πολίτη ως προς τη διεκπεραίωση
των υποθέσεων και συναλλαγών του µε τη διοικητικές
αρχές.
Αν και το σύστηµα ανάρτησης βρίσκεται ήδη σε φάση
πιλοτικής εφαρµογής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προβλέπεται διαφοροποιηµένη έναρξη ισχύος για τους διάφορους
υπόχρεους, καθώς εκτιµάται ότι θα χρειαστεί περίοδος
προετοιµασίας και προσαρµογής των διαδικασιών και
των συστηµάτων στις υποχρεώσεις που εισάγονται µε
το παρόν σχέδιο νόµου.
II. 1. Στο πλαίσιο της αυτοτελούς διάταξης που αναφέρεται σε ειδικές ρυθµίσεις, προτείνεται ν΄ αυξηθεί κατά
15 (δηλαδή να γίνει 40, όπως ακριβώς ήταν και στο άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2477/1997) ο αριθµός των δηµοσίων
υπαλλήλων που µπορούν ν΄ απασχοληθούν ως ειδικοί επιστήµονες στον Συνήγορο του Πολίτη.
Επί πλέον, ως προς το νοµικό καθεστώς της υπηρεσιακής τους σχέσης, παρατηρείται ότι οι υπάλληλοι αυτοί,
εφ΄ όσον επιλέγουν να κάνουν χρήση της δυνατότητας
ανανέωσης, βρίσκονται ήδη να υπηρετούν µακράν της
οργανικής τους θέσης για χρονικό διάστηµα πολύ µεγαλύτερο απ΄ όσο είναι καν νοητό στην ελληνική δηµόσια
διοίκηση. Ωστόσο, η απόσπαση αποτελεί εξ ορισµού (άρ-
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θρο 68 παρ. 1 Υπαλληλικού Κώδικα, ν. 3528/2007) προσωρινή και εξαιρετική κατάσταση η οποία δεν είναι δυνατό να παρατείνεται επ΄ άπειρον, πολλώ µάλλον αφού
βαρύνει την υπηρεσία προέλευσης µε ανυπέρβλητη οργανωτική και δηµοσιονοµική αταξία. Αντίστροφα, τυχόν
χρονικός περιορισµός των περιόδων ανανέωσης (όπως
εκείνος του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 2477/1997) θα στερούσε βιαίως τον Συνήγορο του Πολίτη από τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης έµπειρων και δοκιµασµένων στελεχών.
Προς σύµµετρη και ορθολογική αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων, προτείνεται η αναµόρφωση του
καθεστώτος απασχόλησης δηµοσίων υπαλλήλων σε καθήκοντα ειδικού επιστήµονα. Προτιµάται η νέα γενική
ρύθµιση, ακριβώς επειδή το ζητούµενο είναι η αντιµετώπιση δοµικών προβληµάτων και όχι η τακτοποίηση συγκεκριµένων υπαλλήλων που τυχαίνει να υπηρετούν σήµερα. Έτσι, κατ΄ αρχήν διατηρείται η απόσπαση κατόπιν
ανοικτής προκήρυξης ως ενιαία πύλη εισόδου επιστηµονικού υπαλληλικού προσωπικού στον Συνήγορο του Πολίτη, µάλιστα δε ορίζεται ότι η ήδη προβλεπόµενη παράταση των αποσπάσεων θα διενεργείται πλέον µε απλή
διαπιστωτική πράξη του Συνηγόρου, προκειµένου να απλοποιηθεί η σχετική διοικητική διαδικασία και συγχρόνως να διασφαλισθεί η ακώλυτη και χωρίς διαδικαστικές
καθυστερήσεις συνέχιση παροχής υπηρεσιών του αποσπασµένου επιστηµονικού προσωπικού. Όµως, κατά τη
συµπλήρωση 9 ετών, που αντιστοιχούν στην αρχική τριετή απόσπαση και 2 ανανεώσεις, ο υπάλληλος καλείται
να επιλέξει αν θα επιστρέψει στην υπηρεσία προέλευσής του (όπως ήδη πολλοί έχουν προτιµήσει) ή αν θα επιδιώξει να παραµείνει εσαεί στον Συνήγορο του Πολίτη.
Η σχετική αίτηση µετάταξης κρίνεται από τον ίδιο τον
Συνήγορο του Πολίτη βάσει ειδικής αξιολόγησης, αφού
ως καθοριστικής σηµασίας µεταβολή πρέπει να υπάγεται
σε εξειδικευµένα κριτήρια, ποιοτικώς διάφορα εκείνων
που συγκροτούν τις τρέχουσες υπηρεσιακές εκθέσεις.
Για τη διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και για µεταβατικά ζητήµατα που αφορούν τους µετατασσοµένους,
παρέχεται κανονιστική εξουσιοδότηση δυνάµει του άρθρου 2 παρ. 7 του ν. 3051/2002. Σε περίπτωση θετικής
κρίσης επί της αίτησης, ο Συνήγορος του Πολίτη προκαλεί την έκδοση απόφασης, την οποία συνυπογράφει κατά δεσµία αρµοδιότητα ο κατά νόµο (άρθρο 74 Υπαλληλικού Κώδικα, ν. 3528/2007) συναρµόδιος, προϊστάµενος
της υπηρεσίας προέλευσης.
∆εδοµένου ότι το επιστηµονικό προσωπικό της νέας
αυτής ρύθµισης αποτελεί καινοφανή κατηγορία (εν αντιθέσει προς άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως λ.χ. την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπου ευθύς εξ αρχής οι ελεγκτές προσλαµβάνονταν ως
µόνιµοι δυνάµει του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 2472/1997,
ή το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού όπου ιδρύθηκαν θέσεις ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού µε το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3051/2002), για το µισθολογικό τους καθεστώς θα πρέπει να γίνει ειδική
µνεία στον νόµο. Για λόγους ισότητας και εν όψει της απόλυτης ταύτισης του αντικειµένου εργασίας, επιλέγεται ως αυτονόητη η υπαγωγή στο µισθολογικό καθεστώς
του ήδη υπηρετούντος κατ΄ άρθρο 5 παρ. 1 του ν.
3094/2003 ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, όπως αυτό έχει ρυθµισθεί µε υπουργική απόφαση δυνάµει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.
3094/2003 («οι αποδοχές των ειδικών … επιστηµόνων

καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών …, µετά
από πρόταση της Αρχής»). Όσον αφορά τα βαθµολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήµατα της µετάταξης, επαναλαµβάνονται οι συνήθεις σχετικές µεταβατικές ρυθµίσεις.
Τέλος, για το επιστηµονικό προσωπικό που ήδη υπηρετεί µε απόσπαση προτείνεται µεταβατική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποίαν υπάγονται εφεξής στο ανωτέρω νέο
καθεστώς, καταλαµβάνουν (κατ΄ αρχήν ως αποσπασµένοι) οργανικές θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας και
µπορούν να ζητήσουν τη µετάταξή τους εφ΄ όσον έχουν
συµπληρώσει εννεαετή υπηρεσία ή αµέσως µόλις τη συµπληρώσουν, άλλως η τρέχουσα απόσπασή τους λήγει
µε την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί.
2. Με την προτεινόµενη ρύθµιση, περιορίζεται η εµπειρία ως τυπικό προσόν διορισµού, το οποίο προβλέπεται
µε την οικεία ανακοίνωση, µόνο για τις περιπτώσεις που
οι εποχικές ανάγκες που θα καλύψει το εν λόγω προσωπικό, άπτονται της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής. Σε
κάθε άλλη περίπτωση καταργείται η δυνατότητα πρόβλεψης της εµπειρίας ως τυπικό προσόν πρόσληψης. Η
εν λόγω ρύθµιση κρίθηκε απαραίτητη προκειµένου να
µην αποκλείονται από τη συµµετοχή σε προκηρύξεις
προσωπικού ορισµένου χρόνου των υπηρεσιών και των
φορέων του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, υποψήφιοι οι οποίοι δεν διέθεταν εµπειρία σε συγκεκριµένο αντικείµενο. ∆εν θίγονται οι διατάξεις βάσει των οποίων οι µονάδες της εµπειρίας για το προσωπικό µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσµετρώνται, ως
βαθµολογούµενο κριτήριο.
3. Η προτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία προς διευκόλυνση του έργου και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου (Ε.Υ.Σ.).
4. Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, όσον αφορά στην αντιµετώπιση εξειδικευµένων ζητηµάτων,
προτείνεται η σύσταση θέσης µετακλητού υπαλλήλου.
5. Με τη ρύθµιση που εισάγεται διασφαλίζεται, µε τρόπο αξιόπιστο και ελεγχόµενο από το εποπτεύον Υπουργείο, η συνέχεια της λειτουργίας του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η διοίκηση του οποίου έχει εκλείψει, καθώς και η διαχείριση των επειγουσών υποθέσεών
του, κατά το µεσοδιάστηµα µέχρι την τελική ρύθµιση της
τύχης αυτού, µε βάση επικείµενο νοµοθέτηµα για την
συγχώνευση και κατάργηση φορέων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.
6. Με την παράγραφο 6 προβλέπονται ρυθµίσεις µε τις
οποίες καθίστανται εφικτές διαρθρωτικές αλλαγές στη
Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας-Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, προκειµένου να επιτευχθούν σηµαντικές περικοπές στις δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας. Οι εν
λόγω περικοπές αποτελούν µέρος των ενεργειών που απαιτούνται για το δηµοσιονοµική εξυγίανση και τον εξορθολογισµό των δαπανών του δηµοσίου. Η συγκεκριµένη παρέµβαση γίνεται για λόγους εθνικού συµφέροντος, λόγω των δυσµενών συνεπειών στη χώρα και
στους Έλληνες πολίτες του µεγέθους του δηµοσίου χρέους και της επιτακτικής ανάγκης µείωσης του δηµοσίου
ελλείµµατος. Στο πλαίσιο των περικοπών και της ανάγκης για διαρθρωτικές αλλαγές της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας-Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, εισάγονται οι πιο κάτω ρυθµίσεις:
α. Με την περίπτωση α δίνεται η δυνατότητα να ανα-
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στέλλεται η λειτουργία των γραφείων τύπου εξωτερικού, προκειµένου να καταστεί εφικτή η περιστολή των
δαπανών του ∆ηµοσίου. Εκτιµάται ότι µε την µείωση των
εν λειτουργία γραφείων τύπου και επικοινωνίας θα περικοπούν σε µεγάλο ποσοστό οι αντίστοιχες δαπάνες.
β. Με την περίπτωση β καταργούνται οι θέσεις συµβούλων επί θητεία. Εν όψει των αναγκών περιστολής
των δαπανών, αλλά και της αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας για τη βέλτιστη λειτουργία µε το µικρότερο δυνατό
κόστος, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα µας σε δηµοσιονοµικό επίπεδο,
τροποποιούνται ριζικά οι υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης. Μεταβατικά δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν, οι σύµβουλοι επί θητεία, έως τη λήξη της θητείας τους, στην Κεντρική Υπηρεσία, όπου θα υπάρχουν
οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες.
γ. Με την περίπτωση γ δίνεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία να αποκτήσει την απαιτούµενη ευελιξία για την
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπαλλήλων όλων των
κατηγοριών και των δηµοσιογράφων, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν από
την αναστολή λειτουργίας αριθµού γραφείων τύπου του
εξωτερικού αλλά και αλλαγών στη στελέχωση των λειτουργούντων, για λόγους δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.
δ. Με την περίπτωση δ δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εξειδικευµένα
στελέχη σε θέσεις ευθύνης, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της υπηρεσίας και του εξορθολογισµού της λειτουργίας της.
7. α. Με την περίπτωση α διευρύνεται ο κύκλος των
στρατιωτικών δικαστών µεταξύ των οποίων το ΚΥΣΕΑ επιλέγει τον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου. Τώρα η επιλογή γίνεται µόνον µεταξύ
των Αναθεωρητών Β΄ (αντιπροέδρων), δηλαδή µεταξύ
τριών δικαστών για δύο θέσεις, ενώ µε τη διεύρυνση η επιλογή γίνεται µεταξύ του συνόλου των αναθεωρητών
κατά τρόπο ανάλογο µε αυτά που ισχύουν και στα ανώτατα δικαστήρια.
β. Με την περίπτωση β αντικαθίστανται οι παράγραφοι
1 και 2 του άρθρου 60 του ν. 3421/2005 και καθορίζονται
η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας σε διπλάσιο από
εκείνη που θα εκπλήρωναν αν υπηρετούσαν ενόπλως,
καθώς και η ελάχιστη δυνατή προσαύξηση τουλάχιστον
κατά δύο µήνες του χρόνου εναλλακτικής υπηρεσίας,
που καλούνται να εκπληρώσουν οι αναγνωριζόµενοι ως
αντιρρησίες συνείδησης, σε συνάρτηση µε το µέγιστο
χρόνο πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας που ισχύει
για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων, η
οποία καθορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 60.
γ. Πολλοί δήµοι, αλλά και το ίδιο το δηµόσιο και ορισµένα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ζητούν επιτακτικά την παραχώρηση της χρήσης στρατιωτικών ακινήτων για την κάλυψη τοπικών αναγκών ή άλλων αναγκών
γενικού συµφέροντος. Είναι συνεπώς αναγκαίο να διαµορφωθεί µία απλή και σαφής νοµική βάση ώστε να είναι
δυνατή η παραχώρηση ακόµη και χωρίς αντάλλαγµα της
χρήσης των ακινήτων αυτών µε αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων του ΤΕΘΑ, του ΤΕΣ και του ΤΑΑ.
8. Ενόψει του γεγονότος ότι έχουν ανασταλεί οι προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα και στους ΟΤΑ, προτείνεται
και η αναστολή της διαδικασίας έκδοσης νέων προκηρύξεων για πρόσληψη προσωπικού.

9. Με την προτεινόµενη διάταξη διευθετούνται τυπικές διαδικασίες συναρτώµενες µε τον Γενικό Κανονισµό
προσωπικού της ΕΡΤ ΑΕ µε σκοπό την εφαρµογή του νέου συστήµατος προσλήψεων που προβλέπεται από το
ν.3812/2009 σχετικά µε τη σύναψη συµβάσεων εκτάκτου
προσωπικού που είναι απαραίτητο για την οµαλή παραγωγή και εκποµπή του οπτικοακουστικού της έργου. Επίσης, ρυθµίζονται όσα ζητήµατα προέκυψαν από τις συµβάσεις έργου που είχαν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν.3812/2009.
10. Στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.
3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) αναγράφεται ότι αντικαθίσταται
το σύνολο των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν.3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) αντί του τελευταίου εδαφίου
αυτής που είχε προστεθεί µε τη διάταξη της παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄), µε αποτέλεσµα
να έχει δηµιουργηθεί ασάφεια ως προς την ισχύ των διατάξεων που ρυθµίζουν τη διάρκεια της απόσπασης των
Επιθεωρητών –Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών
–Ελεγκτών στο Σ.Ε.Ε.∆.∆., τη δυνατότητα παράτασής
της καθώς και τους λόγους και τη διαδικασία ανάκλησής
της.
Με την προτεινόµενη διάταξη σκοπείται η άρση της
προαναφερόµενης ασάφειας αναδροµικά από την
23.12.2008 ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3731/2008
(ΦΕΚ 263 Α΄).
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ευάγ. Βενιζέλος

Λ. Κατσέλη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Μπιρµπίλη

Ά. ∆ιαµαντοπούλου

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

∆. Ρέππας

Α. Λοβέρδος

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. Ξενογιαννακοπούλου

Αικ. Μπατζελή
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∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χ. Καστανίδης

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π. Γερουλάνος

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»
Άρθρο 1
Αντικείµενο του νόµου
Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η εισαγωγή της
υποχρέωσης ανάρτησης των νόµων, των προεδρικών
διαταγµάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο ∆ιαδίκτυο
και η δηµιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για
τη διασφάλιση ευρύτατης δηµοσιότητας αυτών.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι ρυθµίσεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται σε
νόµους, προεδρικά διατάγµατα, αποφάσεις και πράξεις
που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συµβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί,
Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), οι ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόµο, καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθµού. Oι ρυθµίσεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται
επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόµενα στην παράγραφο αυτή
όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν µεταβιβάσει αρµοδιότητα.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως φορείς
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα νοούνται α) τα νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισµού τους και β) οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως φορείς
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των
Ο.Τ.Α..

4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:
1) νόµοι που εκδίδονται και δηµοσιεύονται κατά το Σύνταγµα,
2) πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου του άρθρου 44
παρ. 1 του Συντάγµατος,
3) τα προεδρικά διατάγµατα κανονιστικού χαρακτήρα,
4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα µε εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασµό και εξοπλισµό των Ενόπλων ∆υνάµεων της Χώρας, καθώς και
κάθε άλλη πράξη, η δηµοσιοποίηση της οποίας προκαλεί
βλάβη στην εθνική άµυνα και ασφάλεια της χώρας,
5) ερµηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρµογή της νοµοθεσίας,
6) οι προϋπολογισµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί και οι
επιµέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,
7) πράξεις διορισµού µονοµελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των φορέων των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και
οι τροποποιήσεις αυτών,
8) πράξεις διορισµού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων
και Περιφερειών, Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, µελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του ∆ηµοσίου , των Ν.Π.∆.∆., των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,
9) πράξεις συγκρότησης αµειβόµενων ή µη επιτροπών,
οµάδων εργασίας, οµάδων έργου και συναφών οργάνων
γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας, ανεξαρτήτως αν
τα µέλη τους αµείβονται ή όχι,
10) πράξεις καθορισµού των αµοιβών και αποζηµιώσεων των µελών µονοµελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, µελών επιτροπών, οµάδων εργασίας, οµάδων έργου και συναφών οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας,
11) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων µε διαγωνισµό ή
µε επιλογή, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.∆.∆., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων
δικηγόρων και συµβολαιογράφων,
12) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (∆ΕΠ) του πανεπιστηµιακού τοµέα
και του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης,
13) πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων
των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δηµοσίευση τους προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,
14) περιλήψεις πράξεων διορισµού, µετάταξης, διαθεσιµότητας, αποδοχής παραίτησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή υποβιβασµού υπαλλήλων, µόνιµων και µετακλητών, και διευθυντικών στελεχών του ∆ηµοσίου ,
των Ν.Π.∆.∆., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δευτέρου βαθµού, καθώς και αντιστοίχων πράξεων
που αφορούν δηµόσιους λειτουργούς, των οποίων η δη-
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µοσίευση απαιτείται κατά την κείµενη νοµοθεσία, και περιλήψεις πράξεων διορισµού και συµβάσεων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή συµβάσεων έργου στο ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆., τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού,
15) το σύνολο των συµβάσεων και των πράξεων που
αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόµους, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι πράξεις υπαγωγής επενδύσεων σε
διατάξεις αναπτυξιακών νόµων και οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων,
16) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις
κατακύρωσης και ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών του ∆ηµοσίου,
των Ν.Π.∆.∆., φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
και φορέων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθµού,
17) πράξεις αποδοχής δωρεών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο,
στα Ν.Π.∆.∆., σε φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
ή σε φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθµού,
18) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης
χρήσης δηµόσιας περιουσίας ή περιουσιακών στοιχείων
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε φυσικά πρόσωπα, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ,
19) οι πράξεις: α) παραχώρησης δηµόσιων και δηµοτικών κτηµάτων, καθορισµού χρήσης γης παραχωρούµενου δηµόσιου κτήµατος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήµατος, β) καθορισµού εθνικών δρυµών, δασών
και δασικών εκτάσεων, γ) χαρακτηρισµού εκτάσεων ως
αναδασωτέων, δ) καθορισµού αιγιαλού, παραλίας, λιµνών, ποταµών, ρεµάτων και χειµάρρων, ε) καθορισµού
βιοµηχανικών ζωνών στ) καθορισµού λατοµικών ζωνών
ζ) σύνταξης και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών και Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου, έγκρισης και τροποποίησης χωροταξικών και ρυµοτοµικών σχεδίων, προσδιορισµού ή τροποποίησης ορίων οικισµού και έγκρισης της
µεταφοράς αυτού, η) σύνταξης και έγκρισης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), θ)καθορισµού και τροποποίησης
όρων δόµησης, ι) χορήγησης, αναστολής χορήγησης,
τροποποίησης οικοδοµικών αδειών, ια) χωροθέτησης, ιβ)
καθορισµού αρχαιολογικών χώρων, ιβ) χαρακτηρισµών
κτιρίων ως διατηρητέων. Αναρτώνται επίσης οι πράξεις
ανάκλησης και ακύρωσης των παραπάνω πράξεων,
20) οι γνωµοδοτήσεις και τα πρακτικά γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
21) οι πράξεις και γνωµοδοτήσεις των ανεξάρτητων
και ρυθµιστικών διοικητικών αρχών, η δηµοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,
22) ατοµικές διοικητικές πράξεις, η δηµοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόµου αναρτώνται αµελλητί στο ∆ιαδίκτυο µε µέριµνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόµοι και τα προεδρικά διατάγµατα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των
αρµόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις
του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συµβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης. Οι

πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει µεταβιβαστεί αρµοδιότητα αναρτώνται
στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις
των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.∆.∆., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των ανεξάρτητων και ρυθµιστικών αρχών και των φορέων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους
δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.
2. Σε περίπτωση συναρµοδιότητας η πράξη αναρτάται
µε µέριµνα των συναρµοδίων σε όλους τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.
3. Οι νόµοι, τα προεδρικά διατάγµατα και οι πράξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόµου αναρτώνται µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση
πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιµα στο µέσο χρήστη.
4. Αν στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η ανάρτηση περίληψης της πράξης ή απόφασης στο ∆ιαδίκτυο αναρτάται η περίληψη αυτή.
Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι
κατά νόµο δηµοσιευτέες µε οποιοδήποτε τρόπο ισχύουν
από τη δηµοσίευσή τους.
2. Οι πράξεις που κατά τον παρόντα νόµο αναρτώνται
στο ∆ιαδίκτυο, αν δεν προβλέπεται από τον νόµο δηµοσίευσή τους µε οποιοδήποτε τρόπο, δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο
κατά τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
3. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος δεν
θίγουν τις σχετικές δικονοµικές ρυθµίσεις ως προς την
άσκηση ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων.
Αν το κείµενο της κατά νόµο δηµοσιευµένης πράξης
δεν ταυτίζεται µε το αντίστοιχο κείµενο που είναι αναρτηµένο στον οικείο δικτυακό τόπο ισχύει το κείµενο που
έχει δηµοσιευτεί. Ως προς τις πράξεις που δεν δηµοσιεύονται καθ΄ οιονδήποτε άλλον τρόπο, εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ του κειµένου που αναρτήθηκε και του κειµένου της πράξης ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται
αµελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείµενο που έχει
αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο.
Άρθρο 5
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και απόρρητα
Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο
2 στο ∆ιαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. ∆εν αναρτώνται
πράξεις, στις οποίες περιλαµβάνονται ευαίσθητα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην
κείµενη νοµοθεσία.
Η ανάρτηση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο
2 στο ∆ιαδίκτυο και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των κρατικών απορρήτων όπως προβλέπονται από την κείµενη νο-
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µοθεσία, των κανόνων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που
προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις.
Άρθρο 6
∆ιαδικασία ανάρτησης στο διαδίκτυο
1. Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε κεντρική, ειδική ή περιφερειακή δηµόσια υπηρεσία, Ν.Π.∆.∆. καθώς και στους
φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δευτέρου βαθµού, καθώς και σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι κατά τον παρόντα νόµο υπόχρεοι σε ανάρτηση νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων στο
∆ιαδίκτυο συγκροτείται οµάδα διοίκησης έργου µε αντικείµενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόµων και πράξεων στο ∆ιαδίκτυο. Στα µέλη των οµάδων αυτών δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση. Οι οµάδες διοίκησης έργου συγκροτούνται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και η σύνθεσή τους κοινοποιείται στον οικείο
δικτυακό τόπο. Οι οµάδες διοίκησης έργου των φορέων
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού συγκροτούνται 30 ηµέρες πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου για τους φορείς αυτούς κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο.
2. Παράλληλα µε την ανάρτηση στους οικείους δικτυακούς τόπους σύµφωνα µε το άρθρο 4, ο κατά νόµο υπόχρεος προς ανάρτηση διαβιβάζει στο Εθνικό Τυπογραφείο όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ανάρτηση στον
κεντρικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. Το Εθνικό
Τυπογραφείο δηµιουργεί και λειτουργεί µε την εποπτεία
του τον κεντρικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των
πράξεων.
3. Σε κάθε φορέα που σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο
έχει υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο δηµιουργείται
και τηρείται αρχείο των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, πράξεων και αποφάσεων που αναρτώνται, το οποίο
είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε ηλεκτρονικά µέσα.
4. Στο Εθνικό Τυπογραφείο δηµιουργείται και τηρείται
κεντρικό αρχείο νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και
πράξεων που αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά την κείµενη νοµοθεσία , το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε ηλεκτρονικά µέσα.
5. Οι φορείς και τα όργανα που υποχρεούνται σε ανάρτηση των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, πράξεων και
αποφάσεων κατά τον παρόντα νόµο λαµβάνουν όλα τα
αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά µέτρα για να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα,
ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των κειµένων που αναρτώνται.
6. Κατά το σχεδιασµό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων και την ανάρτηση των νόµων και πράξεων
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, λαµβάνεται πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε
αναπηρία στο περιεχόµενο των δικτυακών τόπων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ρυθµίζονται
τα λεπτοµερειακά και τεχνικά θέµατα για την εφαρµογή
του παρόντος νόµου, ιδίως αυτά που αφορούν τη συλλογή, ταξινόµηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των κειµένων των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων που λαµβάνονται προς ανάρτηση,

την έκδοση κωδικού αριθµού διαδικτυακής ανάρτησης,
τη λήψη και καταχώριση του κωδικού αριθµού δηµοσίευσης και στοιχείων του φύλλου της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον
νόµο και η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτοµέρειες της ανάρτησης στους δικτυακούς τόπους των φορέων και οργάνων που κατά τον
παρόντα νόµο υποχρεούνται σε ανάρτηση, την ίδρυση
και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαµβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, τη δηµιουργία και τήρηση
κεντρικού αρχείου.
Άρθρο 7
∆ιάθεση τευχών
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του ν. 3469/2006
(ΦΕΚ 131 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως σε
µέσα ψηφιακής αποθήκευσης ύστερα από παραγγελία.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ρυθµίζεται η διάθεση
του περιεχοµένου των τευχών κατά τρόπο ώστε να είναι
ευχερής η αναζήτηση του περιεχοµένου και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
Άρθρο 8
Ανάρτηση οργανογράµµατος και στοιχείων
υπηρετούντων
Κάθε υπηρεσία ή φορέας του ∆ηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆.,
οι φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού οφείλουν να αναρτούν στον δικτυακό
τόπο τους το οργανόγραµµα και τη διάθρωση των υπηρεσιών και µονάδων, την περιγραφή των αρµοδιοτήτων
και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόµατα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς µε οποιαδήποτε
µορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης .
Άρθρο 9
Ειδικές ρυθµίσεις
1α. Στο άρθρο 284 του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003
(ΦΕΚ 10 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Συνιστώνται
στον Συνήγορο του Πολίτη 40 οργανικές θέσεις µόνιµου
προσωπικού κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας ειδικότητας. Προσόντα του κλάδου αυτού και της αντίστοιχης ειδικότητας είναι τα προβλεπόµενα στην παρούσα διάταξη. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά µε απόσπαση ή µετάταξη, κατά
τις ειδικότερες ρυθµίσεις του παρόντος, µόνιµων ή µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού,
Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. της περιπτώσεως ε΄ της παρ. 1 του
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άρθρου 3 που συγκεντρώνουν τα προσόντα ειδικού επιστήµονα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του δηµόσιου τοµέα µε οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία και µε άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Η επιλογή των υποψηφίων για απόσπαση
υπαλλήλων γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού µετά
από πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία έτη, µπορεί να παρατείνεται µόνο δύο φορές για
ίσο χρονικό διάστηµα µε διαπιστωτική πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. ∆ύο µήνες πριν από τη συµπλήρωση
της διάρκειας της δεύτερης παράτασης της απόσπασης,
ο υπάλληλος µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει τη µετάταξή του στην αντίστοιχη οργανική θέση της παρούσας
παραγράφου, άλλως η τρέχουσα απόσπασή του λήγει µε
την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί. Η µετάταξη διενεργείται µε απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού ή οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου,
χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου της υπηρεσίας
προέλευσης, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων,
και µε παράλληλη κατάργηση της οργανικής θέσης την
οποία κατείχε ο υπάλληλος στην υπηρεσία από την οποία µετατάσσεται, µετά από ειδική αξιολόγηση, η διαδικασία, ο τύπος και τα κριτήρια της οποίας καθορίζονται
µε τον Κανονισµό της Αρχής σύµφωνα µε την παρ. 7 του
άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄). Σε περίπτωση
που η αίτηση µετάταξης απορριφθεί, η απόσπαση λήγει
αυτοδίκαια. Η διάρκεια της απόσπασης των υποψηφίων
για µετάταξη υπαλλήλων παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας µετάταξής τους. Αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των µετατασσοµένων, καθορίζονται µε τον Κανονισµό της Αρχής σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 2
του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄). Οι µετατασσόµενοι εντάσσονται µε την απόφαση µετάταξής τους στο βαθµό
της θέσης που µετατάσσονται µε βάση το βαθµό που κατέχουν και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθµό, έως τον
τελευταίο ενιαίο βαθµό της θέσης, καθώς και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν. Οι µετατασσόµενοι µε
βάση την παρούσα διάταξη διατηρούν το ασφαλιστικό –
συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο
υπάγονταν πριν τη µετάταξή τους και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται
στη θέση από την οποία προέρχονται. Η διατήρηση του
προηγούµενου της µετάταξης ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος γίνεται µε ανέκκλητη δήλωσή τους
που υποβάλλεται στον Συνήγορο του Πολίτη. Κατά τα
λοιπά ισχύουν αναλογικά οι ρυθµίσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52 Α΄). Οι µετατασσόµενοι µε βάση την παρούσα διάταξη υπάγονται στο µισθολογικό καθεστώς του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως αυτό έχει καθορισθεί
µε την υπ’ αρ. 2/43741/0022/23.8.2007 Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 1673 Β΄).»
β. Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 α΄ και β΄, 14,
15 και 16 του ίδιου άρθρου αναριθµούνται αντιστοίχως
σε 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 α και β, 15, 16, 17.
γ. Στην παράγραφο 8, όπως έχει αναριθµηθεί µε το
προηγούµενο εδάφιο, η φράση « µε την παράγραφο 4»

αντικαθίσταται από τη φράση « µε την προηγούµενη παράγραφο».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
21 του ν. 2190/1994, διαγράφεται η φράση «ή την εµπειρία».
Σε συνέχεια του ως άνω εδαφίου, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Εξειδικευµένη εµπειρία είναι δυνατόν να προβλέπεται ως προσόν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο για
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για
την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών που σχετίζονται µε την ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής.
Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από 1ης Μαΐου
2010».
3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου πέµπτου του ν.
3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Εισηγητές στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ορίζονται µέλη του. Εισηγητές χωρίς δικαίωµα ψήφου µπορεί
να ορίζονται από τον πρόεδρο αυτού και συνταξιούχοι
∆ικαστικοί Λειτουργοί της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης ή
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχοι λειτουργοί
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από κατάλογο
που καταρτίζει το ίδιο το Συµβούλιο.»
4. Συνιστάται στο Γραφείο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος µία (1) θέση µετακλητού υπαλλήλου
κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Για τη
διαδικασία πλήρωσης της θέσης και για κάθε άλλο σχετικό θέµα, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του
π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.
5. Με απόφασή του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να αναθέτει προσωρινά σε υπηρεσιακό παράγοντα των οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου, µε θέση τουλάχιστον τµηµατάρχη, τη διενέργεια των πράξεων άµεσης
διαχείρισης των υποθέσεων καθηµερινής λειτουργίας
του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως καταβολή µισθών του προσωπικού, καταβολή µισθωµάτων, εξόφληση ληξιπροθέσµων οφειλών, παραλαβή παραδοτέων ανατεθειµένων δράσεων, κίνηση τραπεζικών λογαριασµών κ.ά., η τυχόν παράλειψη των οποίων επάγεται
ζηµία σε βάρος του εν λόγω φορέα, καθώς και την απογραφή της κινητής περιουσίας του, µέχρι την κατά το νόµο τυχόν θέση αυτού σε εκκαθάριση.
6.α. Τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 3166/2003 και
προστίθεται παράγραφος 4, η οποία ορίζει:
«4. Με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
ή του µέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας-Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης είναι δυνατόν να προβλέπεται
η αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας κάθε τάξεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εξωτερικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ή του µέλους της Κυβέρνησης το οποίο ασκεί
την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας-Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης είναι δυνατή η επανέναρξη λειτουργίας Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας.»
β. Καταργούνται οι θέσεις που συστάθηκαν µε την
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3166/2003. Οι ήδη υπηρετούντες στις καταργούµενες θέσεις καταλαµβάνουν
προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στην Κεντρική
Υπηρεσία και υπηρετούν σε αυτές µέχρι τη λήξη της θη-

10
τείας τους ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησής
τους. Το άρθρο 11 του ν. 3166/2003 καταργείται.
γ. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3166/2003, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3444/
2006 τροποποιείται ως εξής:
«Οι δηµοσιογράφοι, µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι υπάλληλοι που
αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους µπορεί
να µετατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία όταν συµπληρώσουν τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο.
Η µετάθεση δηµοσιογράφου ή υπαλλήλου µπορεί να
πραγµατοποιηθεί και προτού παρέλθει τριετία είτε για υπηρεσιακούς λόγους είτε µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου είτε εάν έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για
οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα. Aνώτατο όριο συνεχούς παραµονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ορίζεται η εξαετία, µετά τη συµπλήρωση της οποίας
µετατίθενται υποχρεωτικά στην Κεντρική Υπηρεσία.»
δ. Για την κατάληψη της θέσης του προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας ΕπικοινωνίαςΓενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης κατά το άρθρο 30 του
π.δ. 258/1993, κρίνονται υπάλληλοι όλων των κλάδων
της ΠΕ κατηγορίας της υπηρεσίας αυτής.
7.α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 2304/1995
«Κύρωση Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η επιλογή του Προέδρου, του Εισαγγελέα και των
Αντιπροέδρων του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου γίνεται
µε απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. το οποίο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, επιλέγει για την κάλυψη των θέσεων αυτών µεταξύ όλων των υπηρετούντων αναθεωρητών Β΄ και Γ΄. Οι αναθεωρητές που επιλέγονται για τη θέση του Προέδρου ή του Εισαγγελέα
προάγονται σε αναθεωρητές Α΄ και οι αναθεωρητές που
επιλέγονται σε θέση αντιπροέδρου προάγονται σε αναθεωρητές Β΄ µε προεδρικό διάταγµα.»
β. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 60 του ν.
3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Οι αναγνωριζόµενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται
να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, διπλάσια από εκείνη που θα εκπλήρωναν εάν υπηρετούσαν ενόπλως.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν
από τη συµπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, όχι όµως πριν
από τη συµπλήρωση του µέγιστου χρόνου πραγµατικής
στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων οπλιτών οποιουδήποτε κλάδου των Ενόπλων ∆υνάµεων, προσαυξηµένου
τουλάχιστον κατά δύο (2) µήνες.»
γ. Ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας,
του Ταµείου Εθνικού Στόλου και του Ταµείου Αεροπορικής Άµυνας µπορεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κάθε ταµείου να παραχωρούνται κατά χρήση
στο ∆ηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ιδίως στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον τα ακίνητα αυτά δεν είναι αναγκαία για τις Ένοπλες
∆υνάµεις και µε την παραχώρηση της χρήσης εξυπηρετούνται λόγοι γενικού συµφέροντος. Η παραχώρηση της
χρήσης µπορεί να γίνεται χωρίς αντάλλαγµα. Με την κα-

τά το πρώτο εδάφιο απόφαση καθορίζονται τυχόν πρόσθετοι όροι υπό τους οποίους τελεί η παραχώρηση, η οποία µπορεί να ανακληθεί εφόσον αρθούν οι λόγοι που
την επέβαλαν. Στη ρύθµιση των προηγούµενων εδαφίων
δεν εµπίπτουν τα ακίνητα που ανήκουν στο πεδίο προστασίας του άρθρου 109 του Συντάγµατος.
8. Από τη δηµοσίευση του παρόντος και έως
31.12.2010, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτηµάτων στο
ΑΣΕΠ για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µονίµου και µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού από τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού, καθώς και από τα
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Επιχειρήσεις αυτών. Αιτήµατα που έχουν ήδη υποβληθεί στο ΑΣΕΠ από
τους ανωτέρω φορείς δεν εξετάζονται.
9.α. Η ΕΡΤ Α.Ε. µπορεί να συνάπτει συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ανεξαρτήτως της πρόβλεψης
των σχετικών ειδικοτήτων και του αριθµού των θέσεων
στο Γενικό Κανονισµό Προσωπικού της. Οι συµβάσεις
αυτές καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Για τις ειδικότητες που εξαιρούνται από το ν. 2190/1994, όπως ισχύει, οι
συµβάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισµό Προσωπικού
και τους όρους που καθορίζονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται, µεταξύ άλλων, και ο συνολικός αριθµός των απαιτούµενων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου ανά
ειδικότητα, η δαπάνη που θα βαρύνει κατ’ έτος τον προϋπολογισµό της ΕΡΤ Α.Ε. και τα απαιτούµενα προσόντα.
Οι ανωτέρω συµβάσεις µπορεί να έχουν διάρκεια µέχρι
ένα έτος και να ανανεώνονται, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του π.δ. 164/2004.
β. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί
από την ΕΡΤ Α.Ε. πριν από την έναρξη ισχύος του
ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄), παράγουν όλες τις έννοµες
συνέπειες µέχρι τη λήξη τους.
10. H παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263
Α΄) αντικαθίσταται από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού ως εξής:
« 4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), που προστέθηκε µε την παρ.
3 του άρθρου 4 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
Η απόσπαση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών, που έχουν
συµπληρώσει εννέα (9) συνεχή έτη υπηρεσίας στο
Σ.Ε.Ε.∆.∆. ως Επιθεωρητές-Ελεγκτές ή ως Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές, ανανεώνεται αυτοδίκαια. Ο συνολικός αριθµός των ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών των
οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν µπορεί
να υπερβαίνει ποσοστό 20% του εκάστοτε αριθµού των
οργανικών θέσεων του Σ.Ε.Ε.∆.∆.. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών ανακαλείται κατόπιν
εισήγησης του Ειδικού Γραµµατέα του Σ.Ε.Ε.∆.∆. µόνο
για λόγους αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους
ή πληµµελούς άσκησης αυτών ή ύστερα από αίτηση των
ιδίων.»
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου, εν όψει
του χρόνου που θα απαιτηθεί, για τη δοκιµαστική λειτουργία του συστήµατος, που θα πραγµατοποιηθεί στο
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Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µετά την ψήφισή του, αρχίζει ως ακολούθως:
α) Σε ό,τι αφορά πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συµβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών,
Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων και των οργάνων, στα οποία τα ως άνω όργανα έχουν
χορηγήσει εξουσιοδότηση υπογραφής ή µεταβιβάσει αρµοδιότητα, από την 1η Οκτωβρίου 2010.
β) Σε ό,τι αφορά πράξεις των οργάνων διοίκησης των
Ν.Π.∆.∆., των οργάνων διοίκησης των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των ανεξαρτήτων και ρυθµιστικών αρχών και του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από την 1η Νοεµβρίου 2010.
γ) Σε ό,τι αφορά αποφάσεις και πράξεις των φορέων
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού από την 15η Μαρτίου 2011.
δ) Σε ό,τι αφορά το άρθρο 7 από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.
ε) Σε ό,τι αφορά το άρθρο 8 ανάλογα προς τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ -γ΄ του παρόντος άρθρου.
στ) Σε ό,τι αφορά το άρθρο 9 από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ευάγ. Βενιζέλος

Λ. Κατσέλη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Μπιρµπίλη

Ά. ∆ιαµαντοπούλου

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

∆. Ρέππας

Α. Λοβέρδος

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. Ξενογιαννακοπούλου

Αικ. Μπατζελή

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χ. Καστανίδης

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π. Γερουλάνος
Αριθµ. 87/8/2010
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα
∆ιαύγεια” »
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, θέµατα που αφορούν στην υποχρεωτική ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων.
Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.α. Θεσπίζεται η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο των νόµων, των προεδρικών διαταγµάτων και των πράξεων, που εκδίδουν τα οριζόµενα πρόσωπα και όργανα.
β. Παράλληλα, επιδιώκεται η δηµιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης
δηµοσιότητας των πράξεων αυτών.
(άρθρο 1)
2.α. Ορίζονται, ρητά, τα όργανα, οι πράξεις των οποίων υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των προτεινοµένων
ρυθµίσεων, ήτοι: ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συµβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραµµατείς
Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, οι ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης οριζόµενων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και τα αιρετά όργανα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτών.
β. Οι εν λόγω ρυθµίσεις εφαρµόζονται, επίσης και σε
πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία
τα προαναφερόµενα όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν µεταβιβάσει αρµοδιότητα.
γ. Προσδιορίζονται επακριβώς οι πράξεις των προαναφερόµενων οργάνων που αναρτώνται στο διαδίκτυο (κανονιστικές διοικητικές πράξεις, πράξεις ελέγχου και διαφάνειας της δηµόσιας διοίκησης, ατοµικές διοικητικές
πράξεις κ.λπ.)
(άρθρο 2)
3. Ορίζεται ότι: α. Η ανάρτηση των προαναφερόµενων
πράξεων στο ∆ιαδίκτυο πραγµατοποιείται αµελλητί και
µε µέριµνα του οργάνου που τις εξέδωσε, πρέπει δε να
γίνεται µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και εύκολη η πρόσβαση στον µέσο χρήστη.
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β. Οι εν λόγω πράξεις αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους διαδικτυακούς τόπους των φορέων που
τις εκδίδουν.
(άρθρο 3)
4. Ρυθµίζονται θέµατα ισχύος των αναρτώµενων στο
∆ιαδίκτυο πράξεων. Ειδικότερα ορίζεται, µεταξύ άλλων,
ότι: α. Οι πράξεις, που κατά τον υπό ψήφιση νόµο, αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο και δεν προβλέπεται από το νόµο
δηµοσίευσή τους µε οιονδήποτε τρόπο, δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο.
β. Οι εν λόγω ρυθµίσεις δεν θίγουν τις σχετικές δικονοµικές ρυθµίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων µέσων
και βοηθηµάτων.
γ. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά στο κείµενο
µιας πράξης που δεν δηµοσιεύεται µεταξύ του κειµένου
που έχει αναρτηθεί στο ∆ιαδίκτυο και εκείνου της πράξης, κατισχύει το τελευταίο.
(άρθρο 4)
5. Ορίζεται ότι, η ανάρτηση των πράξεων και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφοριών πραγµατοποιείται
µε την επιφύλαξη: i) των κανόνων για την προστασία του
ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, ii) των κρατικών απορρήτων και iii) των κανόνων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς
και εταιρικού ή άλλου απορρήτου, που προβλέπεται από
ειδικότερες διατάξεις.
(άρθρο 5)
6. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο. Ειδικότερα, προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:
α. Σε κάθε φορέα, που είναι υπόχρεος σε ανάρτηση
στο ∆ιαδίκτυο των πράξεών του, συγκροτείται οµάδα διοίκησης έργου µε αντικείµενο την τεχνική, διαδικαστική
και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόµων και
πράξεων στο διαδίκτυο. Στα µέλη των οµάδων αυτών
δεν καταβάλλεται αµοιβή ή αποζηµίωση. Καθορίζεται η
προθεσµία συγκρότησης των οµάδων αυτών, κατά περίπτωση.
β. Οι υπόχρεοι προς ανάρτηση, παράλληλα µε την ανάρτηση των πράξεών τους στους οικείους δικτυακούς
τόπους, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στο Εθνικό Τυπογραφείο όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάρτηση
και στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου, µε την εποπτεία του οποίου δηµιουργείται και λειτουργεί.
γ. Σε κάθε φορέα που έχει υποχρέωση ανάρτησης στο
∆ιαδίκτυο δηµιουργείται και τηρείται αρχείο των νόµων,
προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων που αναρτώνται,
το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε ηλεκτρονικά µέσα.
δ. Επίσης, στο Εθνικό Τυπογραφείο δηµιουργείται και
τηρείται κεντρικό αρχείο νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων που αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο, το οποίο είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόµενο και µε ηλεκτρονικά µέσα.
ε. Οι φορείς και τα όργανα, που είναι υπόχρεοι σε ανάρτηση, λαµβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά µέτρα προκειµένου
να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα, ακεραιότητα και
διαθεσιµότητα των κειµένων που αναρτώνται.
στ. ∆ιασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο περιεχόµενο των δικτυακών τόπων, κατά το σχεδιασµό και τη συντήρηση αυτών και την ανάρτηση των
νόµων και πράξεων που προβλέπονται στον υπό ψήφιση
νόµο.
ζ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση, µε υ-

πουργική απόφαση, των λεπτοµερειακών και τεχνικών
θεµάτων για την εφαρµογή του υπό ψήφιση νόµου (συλλογή, ταξινόµηση, καταχώριση και επεξεργασία των
προς ανάρτηση πράξεων, έκδοση κωδικού αριθµού διαδικτυακής ανάρτησης, λήψη και καταχώριση του κωδικού
αριθµού δηµοσίευσης, ίδρυση και λειτουργία δικτυακού
τόπου κ.λπ.).
(άρθρο 6)
7. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ.7
του ν.3469/2006 και προβλέπονται τα εξής:
α. Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, διατίθενται, εφεξής, δωρεάν, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου,
το οποίο, επίσης, µπορεί να τα διαθέτει σε µέσα ψηφιακής αποθήκευσης, κατόπιν παραγγελίας.
β. Η διάθεση του περιεχοµένου των τευχών κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση του περιεχοµένου και κάθε άλλο σχετικό θέµα ρυθµίζεται µε υπουργική
απόφαση.
(άρθρο 7)
8. Θεσπίζεται η υποχρέωση για κάθε υπηρεσία ή φορέα του ∆ηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆., τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τις ανεξάρτητες και ρυθµιστικές διοικητικές αρχές καθώς και τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, να αναρτούν στον οικείο δικτυακό τόπο το οργανόγραµµα και τη
διάρθρωση των υπηρεσιών και µονάδων, την περιγραφή
των αρµοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων καθώς και
τα ονόµατα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων στους φορείς αυτούς µε οποιαδήποτε µορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.
(άρθρο 8)
9.α. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 84, του
ν.3852/2010 και προστίθενται ρυθµίσεις, µε τις οποίες
τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003, που αναφέρονται στη
στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
i) Συνιστώνται σαράντα (40) οργανικές θέσεις µόνιµου
προσωπικού του κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.), της ίδιας ειδικότητας.
ii) Οι εν λόγω θέσεις καλύπτονται, αποκλειστικά, µε απόσπαση ή µετάταξη µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού, ν.π.δ.δ. και των λοιπών οριζόµενων φορέων, εφόσον έχουν τα οριζόµενα
προσόντα.
iii) Η εν λόγω απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε υπουργική απόφαση, κατά περίπτωση, διαρκεί τρία (3) έτη και µπορεί να παρατείνεται µόνο δύο φορές για ίσο χρονικό διάστηµα, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα.
iv) Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να ζητήσουν τη µετάταξη τους στην αντίστοιχη οργανική θέση, δύο µήνες πριν λήξει η δεύτερη
παράταση της απόσπασής τους, κατά τα ανωτέρω.
v) Oι εν λόγω µετατάξεις διενεργούνται µε απόφαση
του Συνηγόρου του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού ή οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου, χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου της
υπηρεσίας προέλευσης του ενδιαφεροµένου, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων και µε παράλληλη κατάργηση της οργανικής θέσης, που κατείχε ο υπάλληλος
στην υπηρεσία από όπου µετατάσσεται.
vi) Ρυθµίζονται θέµατα βαθµολογικής και µισθολογι-
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κής κατάταξης των µετατασσοµένων, οι οποίοι διατηρούν, µε ανέκκλητη δήλωσή τους, το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, στο οποίο
υπάγονταν πριν τη µετάταξή τους, όλη δε η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα θέση θεωρείται ότι, διανύεται στη θέση προέλευσης.
vii) Τέλος, οι κατά τα ανωτέρω µετατασσόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, όπως αυτές έχουν καθορισθεί µε κ.υ.α., κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 5, παρ. 4, του
ν.3094/2003.
β. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις του
άρθρου 21 του ν.2190/1994, µε τις οποίες ρυθµίζονται
θέµατα σχετικά µε το προσωπικό των δηµοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων του δηµοσίου τοµέα, µε σχέση
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, που καλύπτει παροδικές ανάγκες και επανακαθορίζονται τα προσόντα για
την απασχόληση αυτού.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι: i) η εµπειρία, ως απαραίτητο προσόν για την πρόσληψη του προαναφερόµενου
προσωπικού, καταργείται, ii) εξειδικευµένη εµπειρία
µπορεί να προβλέπεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και µόνο για προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, που σχετίζονται µε
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Η ανωτέρω ρύθµιση
έχει αναδροµική ισχύ από 1.5.2010.
γ. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου πέµπτου,
του ν.3839/2010, που αφορούν στη λειτουργία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου (άρθρου 158, παρ.1 του
Υ.Κ.) µέχρι τη συγκρότηση του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και προβλέπεται ότι, εισηγητές αυτού ορίζονται τα µέλη του. Μπορεί, επίσης,
να ορίζονται, ως εισηγητές χωρίς δικαίωµα ψήφου, από
τον πρόεδρο του ανωτέρω συµβουλίου, συνταξιούχοι ∆ικαστικοί Λειτουργοί της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ή συνταξιούχοι λειτουργοί του
Νοµικού Συµβούλιου του Κράτους.
δ. Στο Γραφείο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος, συνιστάται µία (1) θέση µετακλητού υπαλλήλου, ΠΕ κατηγορίας, η πλήρωσης της οποίας και κάθε
άλλο σχετικό θέµα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις (προεδρικό διάταγµα 63/2005).
ε. Με υπουργική απόφαση, µπορεί να ανατίθεται, προσωρινά, σε υπηρεσιακό παράγοντα των οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε θέση τουλάχιστον
τµηµατάρχη: i) η διενέργεια των πράξεων άµεσης διαχείρισης των υποθέσεων καθηµερινής λειτουργίας του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (καταβολή µισθοδοσίας, πληρωµή µισθωµάτων, εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών και λοιπές οριζόµενες πράξεις), η τυχόν
παράλειψη των οποίων επάγεται ζηµία για το φορέα αυτό και ii) η απογραφή της κινητής περιουσίας του, µέχρι
την κατά τον νόµο τυχόν θέση αυτού σε εκκαθάριση.
στ. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις
του ν.3166/2003, που αφορούν στη διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας – Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και ειδικότερα προβλέπονται
τα ακόλουθα:
i) Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής λειτουργίας κάθε τάξης Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας. Η ανωτέρω
αναστολή διενεργείται µε απόφαση του Υφυπουργού

στον Πρωθυπουργό ή του ασκούντος την εποπτεία της
προαναφερόµενης υπηρεσία µέλους της Κυβέρνησης, ενώ η επαναλειτουργία των Γραφείων αυτών είναι δυνατή, µε κοινή απόφαση των αρµοδίων Υπουργών.
ii) Καταργούνται οι πέντε (5) θέσεις Συµβούλων Επικοινωνίας, µε θητεία, οι οποίες είχαν συσταθεί, για να
τοποθετηθούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, καταργουµένου, παράλληλα και του άρθρου
11, του ανωτέρω νόµου, όπου προβλεπόταν η σύσταση
των θέσεων αυτών.
- Οι υπηρετούντες, στις κατά τα ανωτέρω καταργούµενες θέσεις, καταλαµβάνουν προσωποπαγείς θέσεις, που
συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία και υπηρετούν σε
αυτές έως τη λήξη της θητείας τους ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησής τους από τις θέσεις αυτές.
iii) Παρέχεται η δυνατότητα µετάθεσης των δηµοσιογράφων (µονίµων ή µε σύµβαση εργασίας ι.δ.α.χ.) και
των υπαλλήλων από τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
στο εξωτερικό στην Κεντρική Υπηρεσία, πριν την πάροδο τριετίας και για υπηρεσιακούς λόγους.
iv) Ορίζεται ότι, για την κατάληψη της θέσης του προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας - Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, κρίνονται υπάλληλοι όλων των κλάδων της ΠΕ κατηγορίας
της εν λόγω υπηρεσίας.
ζ.i) Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 42, παρ.3,
του ν.2304/1995, όπως ισχύουν και διευρύνεται ο κύκλος
των στρατιωτικών δικαστών, από τους οποίους το ΚΥΣΕΑ επιλέγει τον Πρόεδρο, τον Εισαγγελέα και τους Αντιπροέδρους του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου (επιλέγονται, εφεξής, από όλους τους υπηρετούντες αναθεωρητές Β΄ και Γ΄ και όχι από τους αναθεωρητές Β΄ για
την θέση του Προέδρου και του Εισαγγελέα και από
τους αναθεωρητές Γ΄ για τη θέση του Αντιπροέδρου, αντίστοιχα.)
ii) Τροποποιούνται, επίσης, οι διατάξεις του άρθρου 60
του ν.3421/2005, όπως ισχύουν και επανακαθορίζεται η
διάρκεια της στρατιωτικής θητείας των αντιρρησιών συνείδησης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι, όλες οι περιπτώσεις
των αναγνωριζόµενων ως αντιρρησιών συνείδησης υποχρεούνται, εφεξής, να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία διπλάσια από εκείνη που θα εκπλήρωναν αν υπηρετούσαν ενόπλως.
- Η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν τη
συµπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενου χρόνου υπηρεσίας, επιτρέπεται, µε υπουργική απόφαση, εφόσον συµπληρωθεί ο µέγιστος χρόνος πραγµατικής
στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση όσων υπηρετούν ενόπλως, προσαυξηµένος,
τουλάχιστον, κατά δύο µήνες.
iii) Παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταµείου Εθνικής Άµυνας,
του Ταµείου Εθνικού Στόλου και του Ταµείου Αεροπορικής Άµυνας, στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και κυρίως στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον τα ακίνητα αυτά δεν είναι αναγκαία
στις Ένοπλες ∆υνάµεις, για την εξυπηρέτηση λόγων γενικού συµφέροντος.
- Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κάθε Ταµείου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τυχόν πρόσθετοι όροι, υπό τους οποίους τελεί η παραχώρηση, η οποία µπορεί να γίνεται
χωρίς αντάλλαγµα και µπορεί να ανακληθεί, εφόσον αρθούν οι λόγοι που την επέβαλαν.
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- Από την προαναφερόµενη ρύθµιση εξαιρούνται τα ακίνητα, που ανήκουν στο πεδίο προστασίας του άρθρου
109 του Συντάγµατος (ακίνητα, που έχουν παραχωρηθεί
στο ∆ηµόσιο ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού µε διαθήκη,
κωδίκελλο ή δωρεά).
η. Αναστέλλεται, από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση
νόµου και έως 31.12.2010, η υποβολή αιτηµάτων στο
Α.Σ.Ε.Π. για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µονίµου και
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικού από τους ο.τ.α. α΄ βαθµού, καθώς και τα
ν.π.δ.δ. και τις επιχειρήσεις αυτών. Τα αιτήµατα που έχουν ήδη υποβληθεί στο Α.Σ.Ε.Π. από τους ανωτέρω φορείς δεν εξετάζονται.
θ. Παρέχεται η δυνατότητα στην ΕΡΤ Α.Ε. να συνάπτει
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, ανεξάρτητα της πρόβλεψης των σχετικών ειδικοτήτων και
του αριθµού των θέσεων στο Γενικό Κανονισµό Προσωπικού της, πλην των ειδικοτήτων που εξαιρούνται από
τον ανωτέρω νόµο, όπου οι συµβάσεις καταρτίζονται
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισµό Προσωπικού και τους όρους που καθορίζονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
- Ορίζεται ότι, η χρονική διάρκεια των ανωτέρω συµβάσεων που µπορεί να ανανεώνονται µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του προεδρικού διατάγµατος 64/2004,
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
- Όσον αφορά τις συµβάσεις µίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί από την ΕΡΤ Α.Ε. πριν από τις
28.12.2009, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν.
3812/2009, ορίζεται ότι παράγουν όλες τις έννοµες συνέπειες µέχρι τη λήξη τους.
(άρθρο 9)
10. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο έναρξης
ισχύος των επιµέρους διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα.
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση σαράντα (40) θέσεων του κλάδου ΠΕ ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
στο Συνήγορο του Πολίτη, οι οποίες θα καλύπτονται µε
απόσπαση υπαλλήλων από δηµόσιες υπηρεσίες, ο.τ.α.
α΄ και β΄ βαθµού, ν.π.δ.δ. και λοιπούς φορείς του δηµόσιου τοµέα, από την καταβολή σε αυτούς της ειδικής
πρόσθετης αµοιβής. (άρθρο 9 παρ.1α) Η εν λόγω δαπάνη
εκτιµάται στο ποσό των 460.000 ευρώ περίπου, ετησίως.
2. Ετήσια δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων
συντήρησης και λειτουργίας του κεντρικού δικτυακού
τόπου, που δηµιουργείται και λειτουργεί στο Εθνικό Τυπογραφείο (άρθρο 6 παρ.2) και του κεντρικού αρχείου
νόµων που δηµιουργείται και τηρείται στο Εθνικό Τυπογραφείο, προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων που αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο.
(άρθρο 6 παρ.4)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α. κάλυψη µε µετάταξη υπαλλήλων από δηµόσιες υπηρεσίες, ο.τ.α. α΄ και
β΄ βαθµού, ν.π.δ.δ. και λοιπούς φορείς του δηµόσιου τοµέα των συνιστώµενων σαράντα (40) θέσεων στο Συνήγορο του Πολίτη, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα, από την
καταβολή, επιπρόσθετα, σε αυτούς διαφοράς αποδοχών.
(άρθρο 9 παρ.1α) Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται
από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό µετατασσοµένων,

σχέση εργασίας κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κοινής απόφασης, εκτιµάται, συνολικά, στο ποσό των
460.000 ευρώ περίπου, ετησίως, κατ’ ανώτατο όριο.
β. Καταβολή διαφοράς αποδοχών στους αναθεωρητές
Γ΄, που τυχόν επιλεγούν στη θέση του Προέδρου ή του
Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου και την ως
εκ τούτου προαγωγή τους σε αναθεωρητές Α΄.
(άρθρο 9, παρ. 7 α)
4. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη, από τυχόν αναβάθµιση στο Εθνικό Τυπογραφείο του υπάρχοντος κεντρικού
δικτυακού τόπου.
(άρθρο 6 παρ. 2)
5. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, ύψους 380.000 ευρώ, περίπου, από την κατάργηση των πέντε (5) θέσεων
Συµβούλων Επικοινωνίας µε θητεία, που υπηρετούν σε
Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό και την
ως εκ τούτου µη καταβολή επιδόµατος αλλοδαπής
στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις θέσεις αυτές.
(άρθρο 9, παρ. 6 β)
6. Εξοικονόµηση δαπάνης από: α. τον επανακαθορισµό της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας των αντιρρησιών συνείδησης.
(άρθρο 9, παρ. 7 β)
β. Τυχόν αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και
Επικοινωνίας στο εξωτερικό
(άρθρο 9, παρ. 6 α)
γ. Την αναστολή, µέχρι 31.12.2010, υποβολής αιτηµάτων στο Α.Σ.Ε.Π. για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου προσωπικού από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, καθώς
και τα Ν.Π.∆.∆. και τις επιχειρήσεις αυτών και την ως εκ
τούτου µη διενέργεια των σχετικών διαγωνισµών.
(άρθρο 9, παρ. 8)
7. Μελλοντική εξοικονόµηση δαπάνης από την κατάργηση πέντε (5) θέσεων Συµβούλων Επικοινωνίας µε θητεία, που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
στο εξωτερικό.
(άρθρο 9, παρ. 6 β)
8. Απώλεια εσόδων, από την δωρεάν διάθεση από το
Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων όλων των τευχών της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε ηλεκτρονική µορφή
στην ιστοσελίδα του. (άρθρο 7) Η εν λόγω απώλεια εκτιµάται στο ποσό των 515.000 ευρώ περίπου, ετησίως.
ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί του προϋπολογισµού Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., και λοιπών φορέων του
δηµοσίου τοµέα
1. ∆απάνη από τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στο περιεχόµενο των δικτυακών τόπων.
(άρθρο 6 παρ.6)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α. δηµιουργία και
λειτουργία δικτυακών τόπων για την ανάρτηση στο διαδίκτυο: i) των πράξεων που εκδίδουν τα όργανα των ανωτέρω φορέων (άρθρο 3), ii) του οργανογράµµατος των
υπηρεσιών, των αρµοδιοτήτων τους, των οργανικών
τους θέσεων κ.λπ.
(άρθρο 8)
β. ∆ηµιουργία και τήρηση αρχείου των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων και αποφάσεων, που έχει κάθε φορέας υποχρέωση ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο.
(άρθρο 6 παρ. 3)
γ. Λήψη όλων των αναγκαίων και κατάλληλων τεχνικών κλπ. µέτρων, από τους ανωτέρω φορείς, για τη εξασφάλιση προσβασιµότητας των κειµένων που αναρτώνται.
(άρθρο 6 παρ. 5)
3. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης από την κατάργηση των θέσεων των υπαλλήλων του δηµοσίου ή
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των λοιπών φορέων ανωτέρω φορέων, που τυχόν µετατάσσονται, για την κάλυψη των σαράντα (40) θέσεων,
που συνιστώνται στο Συνήγορο του Πολίτη. (άρθρο 9
παρ.1α) Η εν λόγω εξοικονόµηση δαπάνης, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό µετατασσοµένων, σχέση εργασίας κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κοινής απόφασης, εκτιµάται, συνολικά, στο ποσό
των 780.000 ευρώ περίπου, ετησίως, κατ’ ανώτατο όριο.
ΙΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν καταβολή ανταλλάγµατος για την παραχώρηση κατά χρήση, στο δηµόσιο, σε Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α., ακινήτων από το Ταµείο Εθνικής Άµυνας, το Ταµείο Εθνικού Στόλου και το Ταµείο Αεροπορικής Άµυνας, στην περίπτωση που δεν παραχωρηθούν δωρεάν. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα και από την απόφαση του ∆.Σ. κάθε Ταµείου.
(άρθρο 9, παρ. 7 γ)
2. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης, από την χρήση
των ακινήτων των ανωτέρω Ταµείων, που παραχωρούνται κατά χρήση στο δηµόσιο, σε Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α., στην
περίπτωση που δεν καταβληθεί αντάλλαγµα για την παραχώρηση αυτή.
(άρθρο 9, παρ. 7 γ)
IV. Επί του προϋπολογισµού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών (Ν.Π.∆.∆. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό)
Ετήσια δαπάνη ύψους 22.000 ευρώ περίπου, από τη
σύσταση µιας (1) θέσης µετακλητού υπαλλήλου στο
Γραφείο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος.
(άρθρο 9 παρ. 4)
V. Επί του προϋπολογισµού της ΕΡΤ Α.Ε. (Ανώνυµη Εταιρεία επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν σύναψη συµβάσεων
εργασίας ορισµένου χρόνου. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό συµβάσεων κ.λπ.).
(άρθρο 9, παρ. 9 α)
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια δαπάνη, από τη σύσταση σαράντα (40) θέσεων του κλάδου ΠΕ ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
στο Συνήγορο του Πολίτη, οι οποίες θα καλύπτονται µε
απόσπαση υπαλλήλων από δηµόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού, Ν.Π.∆.∆. και λοιπούς φορείς του δηµόσιου τοµέα, από την καταβολή σε αυτούς της ειδικής
πρόσθετης αµοιβής. (άρθρο 9 παρ.1α) Η εν λόγω δαπάνη
εκτιµάται στο ποσό των 460.000 ευρώ περίπου, ετησίως.
2. Ετήσια δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων
συντήρησης και λειτουργίας του κεντρικού δικτυακού
τόπου, που δηµιουργείται και λειτουργεί στο Εθνικό Τυπογραφείο (άρθρο 6 παρ. 2) και του κεντρικού αρχείου
νόµων που δηµιουργείται και τηρείται στο Εθνικό Τυπογραφείο, προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων που αναρτώνται στο ∆ιαδίκτυο.
(άρθρο 6 παρ. 4)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α. κάλυψη µε µετάταξη υπαλλήλων από δηµόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού, Ν.Π.∆.∆. και λοιπούς φορείς του δηµόσιου
τοµέα των συνιστώµενων σαράντα (40) θέσεων στο Συνήγορο του Πολίτη, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα, από
την καταβολή, επιπρόσθετα, σε αυτούς διαφοράς αποδοχών. (άρθρο 9 παρ.1α) Η εν λόγω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό µετατασσοµένων, σχέση εργασίας κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κοινής απόφασης, εκτιµάται, συνολικά, στο ποσό
των 460.000 ευρώ περίπου, ετησίως, κατ’ ανώτατο όριο.
β. Καταβολή διαφοράς αποδοχών στους αναθεωρητές
Γ΄, που τυχόν επιλεγούν στη θέση του Προέδρου ή του
Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου και την ως
εκ τούτου προαγωγή τους σε αναθεωρητές Α΄.
(άρθρο 9, παρ. 7 α)
4. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη, από τυχόν αναβάθµιση στο Εθνικό Τυπογραφείο του υπάρχοντος κεντρικού
δικτυακού τόπου.
(άρθρο 6 παρ. 2)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
5. Απώλεια εσόδων, από την δωρεάν διάθεση από το
Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων όλων των τευχών της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε ηλεκτρονική µορφή
στην ιστοσελίδα του. (άρθρο 7) Η εν λόγω απώλεια εκτιµάται στο ποσό των 515.000 ευρώ περίπου, ετησίως.
Η απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.

Η Γενική ∆ιευθύντρια
Βιολέττα Καρακατσάνη-Κονίδα

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί του προϋπολογισµού Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., και λοιπών φορέων του
δηµοσίου τοµέα
1. ∆απάνη από τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στο περιεχόµενο των δικτυακών τόπων.
(άρθρο 6 παρ. 6)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α. δηµιουργία και
λειτουργία δικτυακών τόπων για την ανάρτηση στο διαδίκτυο: i) των πράξεων που εκδίδουν τα όργανα των ανωτέρω φορέων (άρθρο 3), ii) του οργανογράµµατος των
υπηρεσιών, των αρµοδιοτήτων τους, των οργανικών
τους θέσεων κ.λπ..
(άρθρο 8)
β. ∆ηµιουργία και τήρηση αρχείου των νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και πράξεων και αποφάσεων, που έχει κάθε φορέας υποχρέωση ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο.
(άρθρο 6 παρ. 3)
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γ. Λήψη όλων των αναγκαίων και κατάλληλων τεχνικών κ.λπ. µέτρων, από τους ανωτέρω φορείς, για τη εξασφάλιση προσβασιµότητας των κειµένων που αναρτώνται.
(άρθρο 6 παρ. 5)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των οικείων φορέων, κατά περίπτωση.
ΙΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν καταβολή ανταλλάγµατος για την παραχώρηση κατά χρήση, στο δηµόσιο, σε
Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α., ακινήτων από το Ταµείο Εθνικής Άµυνας, το Ταµείο Εθνικού Στόλου και του Ταµείο Αεροπορικής Άµυνας, στην περίπτωση που δεν παραχωρηθούν
δωρεάν. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα και από την απόφαση του ∆.Σ. κάθε Ταµείου.
(άρθρο 9, παρ. 7 γ)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των οικείων φορέων, κατά περίπτωση.
IV. Επί του προϋπολογισµού της ΕΡΤ Α.Ε. (Ανώνυµη Εταιρεία επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν σύναψη συµβάσεων
εργασίας ορισµένου χρόνου. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµό συµβάσεων κ.λπ.), θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της ανωτέρω Α.Ε..
(άρθρο 9, παρ. 9 α)
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

