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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ΄- ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
EKΘΕΣΗ
Της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 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 ΕΣΔΔΑ και άλλες
διατάξεις»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης συνήλθε σε τέσσερις συνεδριάσεις, στις 30 Σεπτεµβρίου και 1 και 3 Οκτωβρίου 2014, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του
σχεδίου 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 ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κυρία
Παρασκευή (Εύη) Χριστοφιλοπούλου, καθώς και
αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον λόγο έλαβαν ο
Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξιος Μητρόπουλος,
ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Ιωάννης Κουτσούκος, ο Ειδικός Αγορητής
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ. Γαβριήλ Αβραµίδης, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή, κ.
Αντώνιος Γρέγος, ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής
Αριστεράς, κ. Γεώργιος Κυρίτσης, ο Ειδικός Αγορητής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Χρήστος Κατσώτης, καθώς και ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Δαβάκης.
Στη συνεδρίαση της 3ης Οκτωβρίου 2014, Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος ήταν ο
κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Σταύρος Κουτσιουµπέλης,
προεδρεύων σύµβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), Θέµης Μπαλασόπουλος, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ
-ΟΤΑ), Ιωάννης Χρυσουλάκης, πρόεδρος του Εθνικού

Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), Γεώργιος Λαµπρινίδης, πρόεδρος του Συλλόγου
Σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), Σπυρίδων Τσουκαλάς, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), Ελύνα
Καπλάνη, γενική γραµµατέας της Ένωσης Αποφοίτων
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), Κωνσταντίνος Βώνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Εργαζοµένων ΚΕΠ
(ΠΟΣΕ – ΚΕΠ), Δηµήτριος Θέος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Αδιόριστων Επιτυχόντων ΑΣΕΠ 1998, Δέσποινα
Κουτσούµπα, µέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων
Αρχαιολόγων, Παναγιώτης Κρανιδιώτης, µέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συµβουλίου της εταιρείας Ελεύθερου Λογισµικού/Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και Πρόδροµος Τσιαβός, εκπρόσωπος της εταιρείας Ελεύθερου Λογισµικού/Λογισµικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ).
Ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας και ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ενώ ο
Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή, ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς και ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας το καταψήφισαν.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές τις τροποποιήσεις και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς
και των µελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το ως
άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό
του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή, όπως
τροποποιήθηκε από τον παριστάµενο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

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:
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«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. Tα 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 δε-

δοµένα:
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, δηµόσια τάξη, εξωτερική πολιτική, ή ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων,
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 βάσει νόµου 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 αποτελεσµάτων 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, κε-
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ντρικές 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 απαιτεί-

ται 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 έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα ή να διαθέτουν αποσπάσµατα από αυτά σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια. 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:
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«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 τέ-

λη 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 αιτούντες 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 Δηµο-
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σίου 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 παρόντος 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:
«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 Μεταρρύθ-
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µισης 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. Πριν την υποβολή της κατά το προηγούµενο εδάφιο, η έκθεση τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση για διάστηµα δεκαπέντε τουλάχιστον ηµερών.
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 ιστοσελίδα 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 Μεταρρύθ-

µισης 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.
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
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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

πουργού 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.»

Άρθρο 15

Άρθρο 17
Εισαγωγικός Διαγωνισµός Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

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’
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 Υ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

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
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.
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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 Επιλο-

γής 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 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. 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
(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
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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 Λει-

τουργία 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,
η επίδοσή του στις δύο ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια Οικονοµική» συµµετέχει µε ποσο-
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στό 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) α-

ντικαθίσταται 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
έξι (6) 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 τροπο-
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ποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«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, 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 φορέ-

ων 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 ένσταση 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
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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,
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. Ενστάσεις 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 για τη συλλογή
των στοιχείων που προβλέπονται στην επόµενη παράγραφο 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 ωράριο των υπαλλήλων των ΚΕΠ, 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
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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
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 α-

νάδοχο 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 κα-

14
τάταξή 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 ανανεώνεται 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 γνησιότητας 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, από την 9η Ιουλίου 2013 µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και εφόσον εκ των
υστέρων διαπιστωθεί η ύπαρξη µη γνήσιου 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 επιχειρήσεις 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 ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν και για τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α΄143).
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,
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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.»
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 Επι-
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στήµης 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 Πολιτιστικής 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.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σ.ΕΠ.Υ.

Όλοι οι κλάδοι
ή ειδικότητες
κατηγορίας ΠΕ
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 OIKONOMIKOY
ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 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.
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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.
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 αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας 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

ΠΕ όλων των κλάδων

α) Τµήµα Οικονοµικής
Οργάνωσης και
Προϋπολογισµού Φορέων
Κοινωνικής Πολιτικής
και Πρόνοιας

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

β) Τµήµα Οικονοµικής
Οργάνωσης και
Προϋπολογισµού Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης

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

γ) Τµήµα Διαχειριστικού και
Κατασταλτικού Ελέγχου
Εποπτευόµενων Φορέων

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού

δ) Τµήµα Αναλογιστικών
Μελετών

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού

3) Διεύθυνση Οικονοµικής
Διαχείρισης και
Υπηρεσιών

ΠΕ όλων των κλάδων

α) Τµήµα Εκτέλεσης
Προϋπολογισµού και
Ελέγχου Δαπανών

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού
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β) Τµήµα Εφαρµογής
Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού

γ) Τµήµα Μισθοδοσίας

ΠΕ όλων των κλάδων
ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΔΕ
Διοικητικού
Λογιστικού

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

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

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

ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΤΕ
ΔιοικητικούΛογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

γ) Τµήµα Διοικητικής
Μέριµνας και
Διαχείρισης Υλικού

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 α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2
διαγράφεται.
ε) Η περίπτωση (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 44
διαγράφεται.
στ) Τα άρθρα 40 «Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών 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.)» διαγράφονται.
ζ) Το άρθρο 54 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Στον Ενιαίο Διοικητικό Τοµέα Ευρωπαϊκών Πόρων υπάγονται όσες Ειδικές Υπηρεσίες αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων προβλέπονται κάθε φορά από το εκάστοτε νοµοθετικό πλαίσιο».
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 Υ-
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πουργείου, 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.»
Άρθρο 33
Κατάργηση Προσωποπαγών Θέσεων
1. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός/πρόσληψη προσωπικού, µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δηµόσιες υπηρεσίες, στα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευοµένων από αυτό φορέων παραµένουν σε ισχύ.
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 της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
εφόσον κατά το χρόνο διορισµού/πρόσληψής τους δεν
υφίσταται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες κενές οργανικές
θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούµενη ανακατανοµή
κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου οι υπάλληλοι που

διορίζονται/προσλαµβάνονται σε συνιστώµενη µε την
πράξη διορισµού/πρόσληψης προσωποπαγή θέση, καταλαµβάνουν την πρώτη οργανική θέση που κενώνεται µε
ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης, κατόπιν προηγούµενης ανακατανοµής των θέσεων εφόσον
η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι αντίστοιχου
κλάδου και ειδικότητας.
3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρµογής και για το διορισµό των αποφοίτων της
ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
4. 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
απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, χωρίς αντάλλαγµα,
αλλά υπό τον όρο ότι οι δαπάνες συντήρησης από την
συνήθη χρήση των ακινήτων αυτών θα βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του Υπουργείου 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
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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.
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.
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
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