ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΕ΄, 30 Ιανουαρίου 2019
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ενδυνάµωση Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση
και αναβάθµιση Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤOΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ KAI THN ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειµενικά αδύνατο να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήµατος από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.

Άρθρο 1
Στρατηγικός προγραµµατισµός διενέργειας
προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

Άρθρο 3
Πολυετής προγραµµατισµός προσλήψεων
τακτικού προσωπικού

Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού
προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

1. Μέχρι το πέρας του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους,
τα αρµόδια Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιηµένα τετραετή
σχέδια προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων, στα οποία
περιλαµβάνονται για κάθε έτος της επόµενης τετραετίας:
α. οι εκτιµήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού,
β. το σύνολο των υφιστάµενων και των εκτιµώµενων
κενών θέσεων προσωπικού,
γ. οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του,
δ. οι εκτιµώµενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών,
µέσω µετατάξεων ή προσλήψεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
ε. τα προαπαιτούµενα των στοιχείων α΄, β΄, γ΄, δ΄, για
τους εποπτευόµενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.

Άρθρο 2
Ένταξη στο Ψηφιακό Οργανόγραµµα του άρθρου 16
του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
1. Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήµατος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούµενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραµµα του άρθρου αυτού.
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2. Εποπτευόµενοι φορείς των Υπουργείων και Ανεξάρτητες Αρχές υποβάλλουν τα τετραετή σχέδια της προηγούµενης παραγράφου στα οικεία Υπουργεία µέχρι τις
30 Δεκεµβρίου κάθε έτους. Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού και τους εποπτευόµενους φορείς αυτών (Υποτοµέαs S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό
πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
λαµβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραµµατισµό κάθε
φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο
προγραµµατισµού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται
στο Υπουργείο Οικονοµικών και αξιολογείται ως προς
τις δηµοσιονοµικές του επιπτώσεις, προκειµένου να ενσωµατωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
Άρθρο 4
Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού
και εποχικού προσωπικού
1. Μέχρι το τέλος του µηνός Σεπτεµβρίου κάθε έτους,
τα αρµόδια Υπουργεία καταρτίζουν, µε βάση τον πολυετή προγραµµατισµό του άρθρου 3, καταστάσεις µε το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί
προς πρόσληψη για το επόµενο έτος, ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα. Στις καταστάσεις του προηγούµενου εδαφίου συµπεριλαµβάνεται και το προσωπικό για
τους εποπτευόµενους από αυτά φορείς, καθώς και τις
οικείες ανεξάρτητες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού και τους εποπτευόµενους φορείς αυτών (Υποτοµέαs S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό
ετήσιο αίτηµα, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο
Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τα αιτήµατα κάθε Υπουργείου συνοδεύονται από
συνοπτική έκθεση που περιλαµβάνει:
α. τεκµηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του
προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων
και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασµού,
β. τον αριθµό των κενών θέσεων του φορέα,
γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,
δ. το ύψος της προκαλούµενης δαπάνης για το έτος
πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική
προκαλούµενη επιβάρυνση για κάθε επόµενο έτος.
2. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαµβάνοντας υπόψη τα αιτήµατα των φορέων, σε συνδυασµό
µε τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναµικού, διαµορφώνει τον ετήσιο προγραµµατισµό για τις προσλήψεις του επόµενου έτους, ο
οποίος κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Κατόπιν, το σχέδιο αυτό εγκρίνεται το αργότερο µέχρι
τέλος Οκτωβρίου από την επιτροπή της παραγράφου 1
του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.
3. Κατ’ εξαίρεση, προσλήψεις τακτικού και εποχικού
προσωπικού που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραµµατισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
εγκρίνονται από την επιτροπή της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, σύµφωνα µε την διαδικασία
που προβλέπεται στη διάταξη αυτή, εφόσον έχουν όλως

επείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιµες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογηµένο αίτηµα
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Άρθρο 5
Υλοποίηση προσλήψεων από το Α.Σ.Ε.Π.
1. Ο εγκεκριµένος ετήσιος προγραµµατισµός αποστέλλεται αµελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειµένου να διαµορφώσει τον προγραµµατισµό του για τις προσλήψεις
τακτικού και εποχικού προσωπικού που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητά του, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
2. Σε περίπτωση που εγκεκριµένα αιτήµατα φορέων
που αφορούν στον ετήσιο προγραµµατισµό, υλοποιούνται µε την ίδια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το
Α.Σ.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί στα αρµόδια όργανα της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) την κατά
περίπτωση ενοποίηση αιτηµάτων σε µία ενιαία ανά κλάδο και ειδικότητα προκήρυξη, στην οποία σωρεύονται οι
αιτούµενες από τους οικείους φορείς θέσεις. Κατά τα
λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 18
του ν. 2190/1994 για το τακτικό προσωπικό και 21 του
ν. 2190/1994 για το εποχικό προσωπικό.
3. Σε περίπτωση εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου, οι περιορισµοί του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6
του άρθρου 15 του ν. 2190/1994, όπως προστέθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), δεν
εφαρµόζονται.
Άρθρο 6
Ειδικές εγκρίσεις διετούς διάρκειας
1. Φορείς που έχουν συµπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραµµατισµού προσλήψεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 3, επιτρέπεται, µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, να ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού
που περιλαµβάνονται στα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου αυτού, εφόσον η διαδικασία πρόσληψης
διενεργείται βάσει προτεραιότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 2190/1994. Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαµβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση
του ανθρώπινου δυναµικού, τη συνάφεια των κλάδων και
ειδικοτήτων του προσωπικού, αλλά και την ανάγκη ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης και αποφυγής γραφειοκρατικού βάρους, δύναται να εισηγηθεί
στην επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, σύµφωνα
µε τη διαδικασία της παράγραφο 1 του άρθρου 4, την έγκριση θέσεων που περιλαµβάνονται και στο δεύτερο
κατά σειρά έτος του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου.
2. Θέσεις προς κάλυψη που εγκρίνονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία της παραγράφου 1, συµπεριλαµβάνονται
τόσο στον επικαιροποιηµένο πολυετή, όσο και στον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων του επόµενου έτους.
Φορείς των οποίων τα αιτήµατα έχουν εγκριθεί για τα
δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς προγραµµατισµού, δεν
υποβάλλουν νέο αίτηµα για τις εγκριθείσες θέσεις του επόµενου έτους.
3. Ειδικά για την κάλυψη των θέσεων που εγκρίνονται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρ-
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θρου, η δυνατότητα της παραγράφου 2 του άρθρου 5 εξετάζεται υποχρεωτικά από το Α.Σ.Ε.Π.. Θέσεις που εγκρίνονται για το επόµενο, µετά το έτος της έγκρισης, έτος, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, καλύπτονται
από τους επόµενους κατά σειρά επιτυχόντες των οικείων οριστικών πινάκων προσληπτέων, εφόσον αφορούν
τον ίδιο φορέα, και την ίδια κατηγορία και κλάδο και ειδικότητα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, επιτρέπεται η εξειδίκευση της εφαρµογής του παρόντος άρθρου σε συγκεκριµένες κατηγορίες και κλάδους και ειδικότητες προσωπικού
η πρόβλεψη ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την εφαρµογή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα.
Άρθρο 7
1. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ
33/2006, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων
του παρόντος Κεφαλαίου. Διαδικασίες πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού, οι οποίες εξαιρούνται
από την υποχρέωση έγκρισης της επιτροπής του άρθρου
2 της ΠΥΣ 33/2006, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
επιτρέπεται η υπαγωγή φορέων του προηγουµένου εδαφίου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Σε κάθε
περίπτωση, στους φορείς του προηγούµενου εδαφίου
δεν περιλαµβάνεται η Βουλή των Ελλήνων.
2. Για τον πρώτο, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πολυετή προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού
και εποχικού προσωπικού των ετών 2020-2023, τα τετραετή σχέδια προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού
του άρθρου 3, υποβάλλονται στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης µέχρι την 29η Μαρτίου 2019. Το ετήσιο
σχέδιο προγραµµατισµού προσλήψεων του άρθρου 4 για
το έτος 2020, καθώς και τα αιτήµατα που υποβάλλονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 6 για τα έτη 2020
και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου δεκαπενθηµέρου του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2019.
3. Εγκρίσεις της ΠΥΣ 33/2006 που εκδίδονται για την
πρόσληψη τακτικού και εποχικού προσωπικού του έτους
2019, δεν θίγονται από την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος Κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 8
Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων
προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας
1. Σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού
µε σειρά προτεραιότητας σε φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994, η οποία διενεργείται από το
Α.Σ.Ε.Π., η αίτηση συµµετοχής του υποψηφίου επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς να απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών για τα στοιχεία που αναφέρονται σε

αυτήν. Με αιτιολογηµένη απόφαση της µείζονος Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις
για συγκεκριµένες διαδικασίες πλήρωσης θέσεων.
2. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1, η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες
προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι που αντιστοιχούν
σε αριθµό διπλάσιο του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται, καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών που ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π., πριν από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση
που, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών, ο αριθµός των υποψηφίων που πρόκειται να συµπεριληφθούν
στους προσωρινούς πίνακες δεν επαρκεί για την κάλυψη
των προκηρυσσόµενων θέσεων, η ανωτέρω διαδικασία
επαναλαµβάνεται για τους επόµενους κατά σειρά υποψηφίους και ο αριθµός των υποψηφίων που καλούνται
να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της προθεσµίας
των προηγούµενων εδαφίων, προσδιορίζεται από το
Α.Σ.Ε.Π..
3. Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς.
4. Το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 18 του ν. 2190/1994 καταργούνται.
Άρθρο 9
Θέµατα προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.
1. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28),
προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών
της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π., επιτρέπεται η διενέργεια
αποσπάσεων µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση στ΄
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143 ), κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η διάρκεια των
αποσπάσεων ανέρχεται σε ένα (1) έτος µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για µία (1) φορά. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να
απαιτείται γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων.
Ειδικά για τις αποσπάσεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη των
αρµοδίων, για τον διορισµό, οργάνων των φορέων αυτών.
9. Για την επιλογή των Προϊσταµένων οργανικών µονάδων του Α.Σ.Ε.Π. εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007, (Α΄ 26) ως εξής:
α. Το Συµβούλιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του
ν. 3528/2007 για την επιλογή Προϊσταµένων επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης της αρχής συνιστάται µε απόφαση
του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και αποτελείται από:
αα) τους τρεις (3) Αντιπρόεδρους του Α.Σ.Ε.Π..
ββ) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον
Πρόεδρό του,
γγ) ένα (1) µέλος άλλης, συνταγµατικά κατοχυρωµένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται
µε απόφαση του επικεφαλής της οικείας αρχής.
Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος κατά σειρά Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π..
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β. Το Συµβούλιο της παραγράφου 2 του άρθρου 86 του
Υπαλληλικού Κώδικα: α) για την επιλογή προϊσταµένων
Διεύθυνσης και β) για τη διεξαγωγή των δοµηµένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής
µονάδας συνιστάται µε απόφαση του επικεφαλής της
Αρχής και αποτελείται από:
αα) δύο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π., που υποδεικνύονται από
τον Πρόεδρό του,
ββ) ένα (1) µέλος άλλης, συνταγµατικά κατοχυρωµένης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται
µε απόφαση του επικεφαλής της οικείας Αρχής,
γγ) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον
Πρόεδρό του,
δδ) έναν Γενικό Διευθυντή του Α.Σ.Ε.Π..
Πρόεδρος του συµβουλίου ορίζεται µέλος του
Α.Σ.Ε.Π..»
Άρθρο 10
Λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π.
Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Οι αρµοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. κατανέµονται στην
Ολοµέλεια, σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολοµέλειας,
σε Τµήµατα και σε Μονοµελείς συνθέσεις. Οι αποφάσεις
της Ολοµέλειας και της Ελάσσονος Ολοµέλειας είναι
δεσµευτικές για τα µέλη της. Η τοποθέτηση των Αντιπροέδρων και των Συµβούλων στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολοµέλειας, στα Τµήµατα και στις Μονοµελείς
συνθέσεις γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του
Α.Σ.Ε.Π.. Σε κάθε περίπτωση, στις Ελάσσονες συνθέσεις
της Ολοµέλειας τοποθετούνται ως µέλη όλοι οι Αντιπρόεδροι του Α.Σ.Ε.Π.».
Άρθρο 11
Συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων
στον δηµόσιο τοµέα
1. Το τρίτο, τέταρτο, πέµπτο και έκτο εδάφιο της παρ.
9 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις
από τους επιλαχόντες, γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν
ελέγχου των προσόντων των επιλαχόντων υποψηφίων
που βρίσκονται στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων και, σε περίπτωση ύπαρξης
περισσότερων πινάκων, εκείνων που προηγούνται χρονικά και µε τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Οι επιλαχόντες υποψήφιοι, σε περίπτωση που η κάλυψη θέσεων αφορά σε ίδιους φορείς, ή µέρος αυτών, µε
την αυτή έδρα, εφόσον δεν αποδεχθούν τον διορισµό
τους, διαγράφονται από τους πίνακες των επιλαχόντων
και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούµενου διαγωνισµού. Σε περίπτωση που οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν άλλους φορείς ή τους ίδιους φορείς άλλης περιφερειακής ενότητας, οι επιλαχόντες υποψήφιοι
καλούνται από το Α.Σ.Ε.Π. µε κάθε πρόσφορο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών µέσων, να δηλώσουν, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, τις προτιµήσεις τους για τις νέες θέσεις.

Αν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις του προηγούµενου εδαφίου, τεκµαίρεται η µη συµµετοχή τους στην παρούσα
διαδικασία, χωρίς όµως οι υποψήφιοι να διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης του προηγούµενου
διαγωνισµού. Επιλαχόντες υποψήφιοι που θα διατεθούν
προς διορισµό κατόπιν δήλωσης της προτίµησής τους
για τις νέες θέσεις, εάν δεν αποδεχθούν τον διορισµό
τους, διαγράφονται τόσο από τους πίνακες των επιλαχόντων όσο και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούµενου διαγωνισµού.»
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 17 του
ν. 2190/1984 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Προς τον σκοπό αυτόν ο υποψήφιος καλείται από το
Α.Σ.Ε.Π. µε κάθε πρόσφορο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών µέσων, να δηλώσει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, αν αποδέχεται την κενή θέση.
Σε περίπτωση µη αποδοχής της θέσης, ο υποψήφιος
πρέπει να υποβάλει στο Α.Σ.Ε.Π. υπεύθυνη δήλωση. Σε
κάθε περίπτωση, ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται
για διορισµό, βάσει της δήλωσης προτίµησής του ή κατά
τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται
από τους πίνακες κατάταξης και διοριστέων, ανεξάρτητα
αν αποδεχτεί ή όχι τον διορισµό του ή κωλύεται ο διορισµός του λόγω έλλειψης νόµιµης προϋπόθεσης.»
Άρθρο 12
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Α.Σ.Ε.Π.
και προσωπικού γραµµατειακής, διοικητικής
και τεχνικής υποστήριξης Ε.Σ.Ε.Δ. και ΕΙ.Σ.Ε.Π.
1. Αποκλειστικά για τα έτη 2019 και 2020, καθιερώνεται απογευµατινή υπερωριακή εργασία, καθώς και υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες και πέραν του πενθηµέρου για:
α. τους υπαλλήλους της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π. και
το Ειδικευµένο Επιστηµονικό Προσωπικό αυτού,
β. το προσωπικό που υποστηρίζει γραµµατειακά, διοικητικά και τεχνικά το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) και το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή του Α.Σ.Ε.Π..
Ο αριθµός των ωρών απογευµατινής υπερωριακής εργασίας, καθώς και υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες και πέραν του πενθηµέρου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθ’ υπέρβαση των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Το ωροµίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους ανωτέρω υπαλλήλους καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του
ν. 4354/2015.
2. Ειδικά για την περίπτωση β΄ της προηγούµενης παραγράφου, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους µέσα στα όρια των πιστώσεων
του Προϋπολογισµού του Φορέα από τον οποίο προέρχεται ο κάθε υπάλληλος, εγκρίνεται µε απόφαση του
Προέδρου του οικείου συµβουλίου. Η αποζηµίωση για
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά
ο υπάλληλος µετά από βεβαίωση του Προέδρου του αρµόδιου συµβουλίου.
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Άρθρο 13
Αποδοχές Προέδρου, Αντιπροέδρων
και µελών του Α.Σ.Ε.Π.
1. Οι αποδοχές τoυ Προέδρου, των Αντιπροέδρων και
των µελών του Α.Σ.Ε.Π. ορίζονται σε ύψος εβδοµήντα
τοις εκατό (70%) των πάσης φύσεως αποδοχών του
Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συµβούλου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους αντιστοίχως, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 3205/2003
(Α΄ 297) και της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2521/1997
(Α΄ 174), όπως ισχύουν, και δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ύψος των αποδοχών που ορίζονται για τους δικαστικούς λειτουργούς στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3
του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. Για τον υπολογισµό του
επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας της παρ. Α.1 του άρθρου
33 του ν. 3205/2003 προσµετράται ο χρόνος της προηγούµενης απασχόλησης. Η ισχύς του άρθρου 53 του
ν. 4456/2017 (Α΄ 24) διατηρείται.
2. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22
του ν. 4354/2015 και της παρ. 12 του άρθρου 57 του
ν. 3691/2008 (Α΄ 166).
Άρθρο 14
Σε κάθε συµβούλιο αξιολόγησης και επιλογής στελεχών ή προσωπικού, στο οποίο µετέχουν ως Πρόεδρος
και µέλη εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π., τον Πρόεδρο αναπληρώνει το ανώτερο κατά διαβάθµιση µέλος του
Α.Σ.Ε.Π. και µεταξύ πλειόνων µελών της ίδιας βαθµίδας
το αρχαιότερο κατά τα οριζόµενα στον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π..
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 15
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο
για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση
1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται γνωµοδοτικό συµβούλιο µε αρµοδιότητα τη διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά µε:
α. τις στρατηγικές προτεραιότητες του Υπουργείου
για την ενδυνάµωση και αναβάθµιση της λειτουργίας της
δηµόσιας διοίκησης,
β. τις προτεινόµενες δράσεις για την υλοποίηση των
στρατηγικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου,
γ. το βαθµό επίτευξης των τεθέντων στρατηγικών στόχων για τη διοικητική ανασυγκρότηση,
δ. κάθε συναφές θέµα το οποίο τίθεται σε αυτό από
τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του γνωµοδοτικού συµβουλίου της παραγράφου 1 ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως ακολούθως:

α. Ο Διοικητικός Γραµµατέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Πρόεδρος.
β. Ο Διοικητικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών.
γ. Ο Διοικητικός Γραµµατέας ή ένας Τοµεακός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
δ. Ο Τοµεακός Γραµµατέας Ψηφιακής Πολιτικής.
ε. Ο Τοµεακός Γραµµατέας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής,
στ. Ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού.
ζ. Ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας της Ειδικής Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης του άρθρου 16.
η. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
θ. Οι τρεις (3) Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο Γενικός Διευθυντής του
Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
ι. Ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. εγνωσµένου κύρους και επιστηµονικής ενασχόλησης µε τα θέµατα της Δηµόσιας Διοίκησης.
ια. Ένας από τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών µονάδων ή ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεκµηρίωσης, Έρευνας και Καινοτοµιών (Ι.Τ.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
ιβ. Ένας εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την
Α.Δ.Ε.Δ.Υ..
3. Το γνωµοδοτικό συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µία (1) φορά ανά τετράµηνο, καθώς και εκτάκτως,
µε πρωτοβουλία του προέδρου αυτού, ή ειδικώς, όταν το
ζητήσει ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη
συζήτηση συγκεκριµένου θέµατος.
Άρθρο 16
Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου
Δηµόσιας Διοίκησης
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ειδική Γραµµατεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας
Διοίκησης, εφεξής «Ειδική Γραµµατεία», υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
καθώς και θέση Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα, µε βαθµό
1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), ως Προϊσταµένου αυτής. Σκοπός της Ειδικής Γραµµατείας είναι:
α. η παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας και ο
συντονισµός των διαδικασιών αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου της Δηµόσιας Διοίκησης,
β. η υποστήριξη της Δηµόσιας Διοίκησης, µέσω της
παροχής χρήσιµης, έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφορίας για την εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών και µεταρρυθµίσεων,
γ. η διερεύνηση των αναγκών των φορέων του δηµοσίου σχετικά µε υπηρεσίες υποστήριξης και εµπειρογνωµοσύνης, µε σκοπό την αναβάθµιση της λειτουργίας
τους µέσα από προγράµµατα και δράσεις βελτιστοποίησης διοικητικής ικανότητας, σε συνεργασία µε το Εθνικό
Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
2. Η Ειδική Γραµµατεία διαρθρώνεται στις ακόλουθες
διοικητικές δοµές που υπάγονται στον Ειδικό Τοµεακό
Γραµµατέα:
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α. Τµήµα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.
β. Τµήµα Διοίκησης, Προγραµµάτων και Οικονοµικής
Διαχείρισης.
γ. Τοµέας Α΄: Παρατηρητήριο Δηµόσιας Διοίκησης.
δ. Τοµέας Β΄: Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 17
Τµήµα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
Το Τµήµα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, είναι αρµόδιο για:
α. την ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών µε οµόλογους φορείς παροχής τεχνικής υποστήριξης,
β. τη µέριµνα για την εκπροσώπηση της Ειδικής Γραµµατείας στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και σε άλλους Διεθνείς Οργανισµούς, Συµβούλια, Συνέδρια, Επιτροπές, Οµάδες Εργασίας, Συµπόσια, Διεθνείς
Εκθέσεις, Σεµινάρια ή Συναντήσεις για τοµείς και δράσεις που εµπίπτουν στους στόχους και σκοπούς λειτουργίας της,
γ. την ευθύνη διαχείρισης του δικτυακού τόπου της Ειδικής Γραµµατείας από πλευράς περιεχοµένου, την έγκαιρη καταχώρηση του περιεχοµένου της, καθώς και
την καταχώρηση ανακοινώσεων,
δ. την ενηµέρωση της ελληνικής κοινής γνώµης, των
φορέων του δηµοσίου τοµέα, αλλά και των διεθνών οργανισµών για τις εν γένει δραστηριότητες και στόχους
της Ειδικής Γραµµατείας, καθώς και η προβολή αυτών,
ε. η διάδοση δράσεων διοικητικής µεταρρύθµισης από
κοινού µε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε στόχο
τη δηµιουργία ενιαίας αντίληψης στη διοικητική πρακτική
κατά την εφαρµογή νέων διαδικασιών παραγωγής δηµόσιας πολιτικής,
στ. τη διασύνδεση της Ειδικής Γραµµατείας µε τους υπόλοιπους φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο
της διαµόρφωσης και εφαρµογής προγραµµάτων τεχνικής υποστήριξης.
Άρθρο 18
Τµήµα Διοίκησης, Προγραµµάτων
και Οικονοµικής Διαχείρισης
Το Τµήµα Διοίκησης, Προγραµµάτων και Οικονοµικής
Διαχείρισης είναι αρµόδιο για:
α. τη διαχείριση των ζητηµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Ειδικής Γραµµατείας,
β. την κατάρτιση του ετήσιου οικονοµικού προϋπολογισµού της Ειδικής Γραµµατείας, την παρακολούθηση
της εκτέλεσής του και την εισήγηση τυχόν αναγκαίων αναµορφώσεων,
γ. την εισήγηση του προϋπολογισµού των εκπονούµενων προγραµµάτων, την παρακολούθηση της επίτευξής
του, και την αναζήτηση πόρων και δυνατοτήτων χρηµατοδότησης κατά τις κείµενες διατάξεις,
δ. την παρακολούθηση του οικονοµικού αντικειµένου
των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή διεθνών οργανισµών,
ε. την κατάρτιση του ετήσιου οικονοµικού απολογισµού της Ειδικής Γραµµατείας κατά τις κείµενες διατάξεις,

στ. την καταχώρηση οποιασδήποτε αναγκαίας λογιστικής εγγραφής που αφορά τόσο το σκέλος των εξόδων όσο και το σκέλος των εσόδων,
ζ. την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εισερχοµένων - εξερχοµένων εγγράφων.
Άρθρο 19
Τοµέας Α΄ «Παρατηρητήριο Δηµόσιας Διοίκησης»
1. Ο Τοµέας Α΄ «Παρατηρητήριο Δηµόσιας Διοίκησης»
αποτελεί οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, σκοπός της οποίας είναι η ανάπτυξη, ολοκληρωµένου πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης των δηµοσίων
πολιτικών και µεταρρυθµίσεων για την ανασυγκρότηση
της δηµόσιας διοίκησης. Ο Τοµέας διαρθρώνεται στις εξής Μονάδες επιπέδου Τµήµατος:
α. τη Μονάδα Συλλογής Δεδοµένων και Παρακολούθησης Διοικητικής Λειτουργίας και
β. τη Μονάδα Αναλύσεων και Επιστηµονικής Υποστήριξης.
2. Η Μονάδα Συλλογής Δεδοµένων και Παρακολούθησης Διοικητικής Λειτουργίας είναι αρµόδια για:
α. τη δηµιουργία και τήρηση ενιαίας βάσης δεδοµένων
σε θέµατα Δηµόσιας Διοίκησης που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, τις διαδικασίες, τις δοµές και τα αποτελέσµατα πολιτικής µε τη συλλογή και
συστηµατική καταχώριση δεδοµένων που παράγονται
και τηρούνται από τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης, καθώς και από εξωτερικές πηγές, όπως
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), κέντρα µελέτης και έρευνας, µη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς
οργανισµούς. Η αξιοποίηση των στοιχείων, πληροφοριών και µεταδεδοµένων που παράγονται από το Ινστιτούτο Τεκµηρίωσης, Έρευνας και Καινοτοµιών (Ι.Τ.Ε.Κ.)
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε θέµατα ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναµικού, εισαγωγής οργανωτικών και λειτουργικών
αλλαγών, καινοτόµων µεθόδων, διαδικασιών και η διάχυσή τους στον δηµόσιο τοµέα,
β. τη συγκέντρωση δεδοµένων, µε τη χρήση κατάλληλων ενιαίων µεθοδολογικών και αναλυτικών εργαλείων,
σχετικά µε την οργάνωση, τις διαδικασίες, τα προγράµµατα ή έργα φορέων της δηµόσιας διοίκησης, που εκπονούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας τους µε την Ειδική
Γραµµατεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης. Ως
πηγές δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιούνται στοιχεία τα οποία παρέχονται από τους ίδιους τους φορείς
της διοίκησης αλλά και από τους αποδέκτες των παραγόµενων υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, πολίτες, επιχειρήσεις και συλλογικότητες,
γ. την ανάπτυξη, επεξεργασία, ανάλυση των δεδοµένων που συγκεντρώνονται κατά τις εργασίες της µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνο µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή και
εθνική νοµοθεσία,
δ. την υιοθέτηση προτύπων και τη διασφάλιση συµµόρφωσης µε την ελληνική και διεθνή µεθοδολογία και νοµοθεσία σχετικά µε την άντληση, επεξεργασία και διάθεση των δεδοµένων που αφορούν στην λειτουργία της
Δηµόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία µε τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Η Μονάδα Αναλύσεων και Επιστηµονικής Υποστήριξης είναι αρµόδια για:
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α. την επιστηµονική υποστήριξη της Ειδικής Γραµµατείας, καθώς και των εκπονούµενων από αυτήν προγραµµάτων και δράσεων,
β. τη διερεύνηση των αναγκών για την εκπόνηση των
µελετών και ερευνών που υλοποιούνται από το
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την υφιστάµενη κατάσταση ως προς την
αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των φορέων της
Δηµόσιας Διοίκησης, καθώς και για την ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού, την εισαγωγή οργανωτικών και
λειτουργικών αλλαγών, τις καινοτόµες µεθόδους, διαδικασίες και προσεγγίσεις στη Δηµόσια Διοίκηση και την
τοπική αυτοδιοίκηση,
γ. την επιστηµονική υποστήριξη και συνεργασία µε τις
Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε θέµατα βελτίωσης και αναβάθµισης της
Δηµόσιας Διοίκησης,
δ. τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου και
µεθοδολογίας αξιολόγησης σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών διοικητικής ανασυγκρότησης,
ε. την παρουσίαση των ευρηµάτων των µελετών και
των ερευνών σε περιοδικές εκθέσεις και την ενηµέρωση
των Γενικών Διευθύνσεων Δηµοσίων Οργανώσεων και
Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα για την εισήγηση σχετικών µέτρων βελτίωσης.
Άρθρο 20
Τοµέας Β΄ «Υποστήριξης Δράσεων
Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
1. Ο Τοµέας Β΄ «Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης», αποτελεί οργανική µονάδα επιπέδου
Διεύθυνσης, σκοπός της οποίας συνιστά η εκπόνηση και
υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικής βοήθειας και εµπειρογνωµοσύνης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των
φορέων της δηµόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του επιτελικού σχεδιασµού των Γενικών Διευθύνσεων Δηµόσιων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα. Ο Τοµέας διαρθρώνεται
στις εξής Μονάδες Εµπειρογνωµόνων επιπέδου Τµήµατος:
α. Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Α΄: Ενδυνάµωσης Στρατηγικής Ικανότητας και Στοχοθεσίας.
β. Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Β΄: Διοικητικής Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού.
γ. Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Γ΄: Απλοποίησης Διαδικασιών και Καταπολέµησης Γραφειοκρατίας.
2. Η Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Α΄: Ενδυνάµωσης
Στρατηγικής Ικανότητας και Στοχοθεσίας είναι αρµόδια
για:
α. την υποστήριξη των φορέων της δηµόσιας διοίκησης για την ανάπτυξη του στρατηγικού τους σχεδιασµού
και την υλοποίησή του,
β. την υποστήριξη των φορέων της δηµόσιας διοίκησης αναφορικά µε την ανάπτυξη µεθόδων και τεχνικών
συλλογής, παρακολούθησης και ανάλυσης δεδοµένων,
γ. την υποστήριξη των φορέων της δηµόσιας διοίκησης στην εφαρµογή προτύπων ποιότητας, λαµβάνοντας
υπόψη το σχεδιασµό και τις κατευθύνσεις της Γενικής
Διεύθυνσης Δηµόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
δ. την υποστήριξη των φορέων της δηµόσιας διοίκησης στη διαµόρφωση και εφαρµογή ενός λειτουργικού

συστήµατος διοίκησης µέσω στόχων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας, τις προδιαγραφές
των διαθέσιµων πληροφοριακών υποδοµών και εργαλείων, τις γενικές κατευθύνσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες εκάστου φορέα,
ε. τη συνδροµή των φορέων της δηµόσιας διοίκησης
στην ανάπτυξη ολοκληρωµένης στρατηγικής διάχυσης
των εκπονούµενων από αυτούς πρωτοβουλιών και δράσεων,
στ. την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο αναζήτησης και αξιοποίησης των διαθέσιµων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηµατοδοτικών µέσων
και εργαλείων,
ζ. την ενηµέρωση και συνεργασία µε τις Γενικές Διευθύνσεις Δηµόσιων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά µε την υλοποίηση των εκπονούµενων προγραµµάτων και δράσεων.
3. Η Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Β΄: Διοικητικής Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού είναι αρµόδια για:
α. την παροχή τεχνικών συµβουλών και εµπειρογνωµοσύνης σε θέµατα αναδιοργάνωσης δοµών και εσωτερικών οργανωσιακών αλλαγών,
β. την παροχή τεχνικών συµβουλών και εµπειρογνωµοσύνης σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού,
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
γ. την υποστήριξη των φορέων στην οργάνωση και
λειτουργία συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς της δηµόσιας διοίκησης,
δ. την υποστήριξη των φορέων για την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της διαφάνειας και λογοδοσίας τους,
ε. την ενηµέρωση και συνεργασία µε τις Γενικές Διευθύνσεις Δηµόσιων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά µε την υλοποίηση των εκπονούµενων προγραµµάτων και δράσεων.
4. Η Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Γ΄: Απλοποίησης Διαδικασιών και Καταπολέµησης Γραφειοκρατίας είναι αρµόδια για:
α. την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στους φορείς της δηµόσιας διοίκησης για τη
χαρτογράφηση των διοικητικών διαδικασιών τους, σύµφωνα µε τις αρχές και κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
β. την υποστήριξη των φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης για τη βελτίωση ή τον ανασχεδιασµό διαδικασιών
τους, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές και κατευθύνσεις
της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
γ. την επεξεργασία προτάσεων και εισηγήσεων στους
φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης για την αποµείωση του
γραφειοκρατικού βάρους των διοικητικών διαδικασιών,
δ. την ενηµέρωση και συνεργασία µε τις Γενικές Διευθύνσεις Δηµοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά µε την υλοποίηση των εκπονούµενων προγραµµάτων και δράσεων.
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Άρθρο 21
Οργανικές θέσεις προσωπικού

Άρθρο 24
Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Για τις ανάγκες της Ειδικής Γραµµατείας συστήνονται τριάντα (30) οργανικές θέσεις, ως ακολούθως:
α. Μόνιµο προσωπικό: δέκα (10) θέσεις
αα. ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού: πέντε (5) θέσεις
ββ. ΠΕ Πληροφορικής: τρείς (3) θέσεις
γγ. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: δύο (2) θέσεις
β. Θέσεις κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων : είκοσι (20) θέσεις.
2. Οι Τοµείς της Ειδικής Γραµµατείας στελεχώνονται
αποκλειστικά από υπαλλήλους του κλάδου Συµβούλων –
Εµπειρογνωµόνων.
3. Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές µονάδες διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά από εισήγηση του Ειδικού Τοµεακού
Γραµµατέα, µε βάση την αποστολή κάθε οργανικής µονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
4. Για την επιστηµονική υποστήριξη του έργου της Ειδικής Γραµµατείας συνιστώνται επιπλέον πέντε (5) θέσεις επιστηµονικών συνεργατών, οι οποίες καλύπτονται
από µέλη Δ.Ε.Π., µε συναφές µε την αποστολή και τις
αρµοδιότητες της Ειδικής Γραµµατείας αντικείµενο,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται µε την απόφαση
της παραγράφου 3 του άρθρου 24, για διάρκεια δύο (2)
ετών µε δυνατότητα ανανέωσης, µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά από σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του
άρθρου 24.

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρµόδια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού του Δηµοσίου που επιθυµεί να ενταχθεί στον κλάδο Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων και
την επιλογή των επιστηµονικών συνεργατών της Ειδικής
Γραµµατείας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 3.
2. Η επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
α. Ένα (1) µέλος του Α.Σ.Ε.Π. που υποδεικνύεται από
τον Πρόεδρό του, ως Πρόεδρο.
β. Έναν (1) Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό
του.
γ. Ένα (1) µέλος του Επιστηµονικού - Εκπαιδευτικού
Συµβουλίου ή έναν (1) Προϊστάµενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του.
δ. Τον Διοικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ε. Τον Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης.
Γραµµατέας της επιτροπής και νόµιµος αναπληρωτής
αυτού, ορίζονται, µε την ίδια απόφαση, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υπαλλήλων για την ένταξή τους
στον κλάδο Συµβούλων - Εµπειρογνωµόνων και των επιστηµονικών συνεργατών της Ειδικής Γραµµατείας, το
περιεχόµενο της ανακοίνωσης – πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων, η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων,
τα κριτήρια επιλογής, το πρότυπο του βιογραφικού σηµειώµατος και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 22
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Γραµµατείας, ενδεικτικά ο ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών
αυτής, η σύσταση ή κατάργηση µονάδων και οργανικών
θέσεων προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 23
Κλάδος Συµβούλων - Εµπειρογνωµόνων
1. Συστήνεται «Κλάδος Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων», ως ειδικός κλάδος προσωπικού, ο οποίος στελεχώνεται µε αποσπάσεις υπαλλήλων της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), κατόπιν εγγραφής τους στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών.
2. Οι αποσπάσεις της παραγράφου 1 διενεργούνται µε
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
µετά από σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 24, σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής που ορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου
3 του ίδιου άρθρου, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθµισης. Η διάρκεια των αποσπάσεων
της παραγράφου 1 είναι τριετής µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.

Άρθρο 25
Υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων που εντάσσονται
στον κλάδο Συµβούλων - Εµπειρογνωµόνων
1. Οι θέσεις του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων κατατάσσονται σε τρεις (3) βαθµούς, ανεξαρτήτως
κατηγορίας εκπαίδευσης, από τον ανώτερο στον κατώτερο ως ακολούθως:
α. Ειδικός Σύµβουλος – Εµπειρογνώµονας
β. Σύµβουλος
γ. Εµπειρογνώµονας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη βαθµολογική
κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων στους βαθµούς της παραγράφου 1.
3. Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της Ειδικής Γραµµατείας τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων –
Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα. Προϊστά-
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µενοι των Μονάδων, τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Συµβούλου και των Τοµέων, υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων
– Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Ειδικού ΣυµβούλουΕµπειρογνώµονα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών προβλέπεται η κατάταξη
των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων και των επιστηµονικών συνεργατών της Ειδικής
Γραµµατείας σε µισθολογικά κλιµάκια, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4354/2015, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα που αφορά τις αποδοχές του προσωπικού αυτού.
5. Για όσα θέµατα αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων και δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, όπως η επιλογή σε θέσεις ευθύνης και το σύστηµα αξιολόγησης προσωπικού, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 3528/2007 και του ν. 4369/2016.

φορέων σε πρόγραµµα υποστήριξης και αναβάθµισης διοικητικής ικανότητας. Η εισήγηση περιλαµβάνει για κάθε
φορέα τους τοµείς στους οποίους θα αναληφθούν δράσεις παροχής εµπειρογνωµοσύνης και υποστήριξης,
προτεινόµενο σχέδιο δράσεων, τις δαπάνες που ενδέχεται να απαιτηθούν για την υλοποίηση των δράσεων, καθώς και τρόπος κάλυψης αυτών. Εν συνεχεία, εκδίδεται
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
στην οποία αναφέρονται οι φορείς που εντάσσονται σε
πρόγραµµα υποστήριξης και αναβάθµισης διοικητικής ικανότητας. Σε περίπτωση που το αίτηµα αφορά Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού, ή εποπτευόµενους φορείς αυτών, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1. Τα προγράµµατα αναβάθµισης και υποστήριξης διοικητικής ικανότητας του Κεφαλαίου Β΄ χρηµατοδοτούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς.
2. Για την υλοποίηση των προγραµµάτων, η Ειδική
Γραµµατεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης αξιοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο είτε µόνη της είτε σε συνεργασία µε το δικαιούχο φορέα, όπως ιδίως τη σύσταση ή συµµετοχή σε οµάδες εργασίας, την υποστήριξη
στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη σύναψη προγραµµατικών συµφωνιών µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, επιστηµονικούς και ερευνητικούς φορείς, Νοµικά
Πρόσωπα Δηµοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή ανώνυµες εταιρίες του Δηµοσίου και τη συνεργασία µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Άρθρο 26
Ένταξη φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης
σε προγράµµατα υποστήριξης και αναβάθµισης
διοικητικής ικανότητας
1. Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται µετά από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και φορείς που εποπτεύονται από τα παραπάνω, καθώς και Ανεξάρτητες Αρχές, µπορούν να εντάσσονται
σε πρόγραµµα υποστήριξης και αναβάθµισης διοικητικής
ικανότητας που παρέχεται από τον Τοµέα Β΄ Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ειδικής
Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης, µε
αίτησή τους που υποβάλλεται στην υπηρεσία αυτή. Στο
αίτηµα αυτό αναφέρονται οι ειδικότερες ανάγκες και η
προτεινόµενη διάρκεια παροχής εµπειρογνωµοσύνης και
τεχνικής συνεργασίας σε θέµατα στρατηγικής διοίκησης, διοικητικής οργάνωσης, διαχείρισης ανθρώπινων
πόρων και χαρτογράφησης και απλοποίησης διαδικασιών.
2. Ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας της Ειδικής Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης παραλαµβάνει τα αιτήµατα των φορέων της παραγράφου1, τα
αξιολογεί, καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς τους και
προβαίνει σε σχετικές διαβουλεύσεις και συζητήσεις µε
τους αιτούντες φορείς για τον καθορισµό των ειδικότερων λεπτοµερειών εφαρµογής του κάθε προγράµµατος,
τη διάρκεια αυτού, τους απαιτούµενους πόρους και τις
δράσεις που θα αναληφθούν.
3. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των παραγράφων 1 και 2, ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας της Ειδικής Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης εισηγείται στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης τη λήψη απόφασης για ένταξη των ενδιαφεροµένων

Άρθρο 27
Μέσα υλοποίησης και χρηµατοδότησης προγραµµάτων
υποστήριξης και αναβάθµισης διοικητικής ικανότητας

Άρθρο 28
Συντονιστική Επιτροπή Προγραµµάτων Υποστήριξης
και Αναβάθµισης Διοικητικής Ικανότητας
1. Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή µε σκοπό την παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής, την αξιολόγηση,
την επικαιροποίηση και την εισήγηση σχετικών µέτρων
και δράσεων κάθε προγράµµατος, ο Πρόεδρος και τα µέλη της οποίας ορίζονται µε απόφαση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας Υποστήριξης
Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης, ως εξής :
α. Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Εµπειρογνωµόνων
Α΄ του Τοµέα Β΄ Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Πρόεδρος.
β. Οι Προϊστάµενοι των Μονάδων Εµπειρογνωµόνων
Β΄ και Γ΄ του Τοµέα Β΄ Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως µέλη.
γ. Δύο (2) εκπρόσωποι που υποδεικνύονται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του δικαιούχου του προγράµµατος του παρόντος Κεφαλαίου, ως µέλη.
2. Γραµµατέας της Συντονιστικής Επιτροπής κάθε προγράµµατος ορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 1
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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Άρθρο 29
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας
Για την υλοποίηση και τα αποτελέσµατα κάθε προγράµµατος, οι Μονάδες Εµπειρογνωµόνων της Ειδικής
Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης συντάσσουν ενδιάµεση και απολογιστική έκθεση, η οποία
υποβάλλεται στη Συντονιστική Επιτροπή του προηγούµενου άρθρου για τη διατύπωση των απόψεών της και
κοινοποιείται στον δικαιούχο φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
Μεταβατικές τοποθετήσεις Προϊστάµενων
1. Μέχρι την πλήρωση των οικείων θέσεων ευθύνης
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 25, ως Προϊστάµενοι θέσεων ευθύνης της Ειδικής Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της επιτροπής του
άρθρου 24.
2. Οι θέσεις, στις οποίες τοποθετούνται Προϊστάµενοι
σύµφωνα µε την παράγραφο1, προκηρύσσονται εντός
τριών (3) µηνών από την τοποθέτηση του εκάστοτε
Προϊσταµένου.
Άρθρο 31
1. Μέχρι την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα του άρθρου 16 σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ν. 4369/2016, της Ειδικής Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης προΐσταται Ειδικός
Γραµµατέας που διορίζεται και παύεται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της θέσης Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τον διορισµό του Ειδικού Γραµµατέα του παρόντος.
2. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων επιπέδου Διοικητικού και Τοµεακού Γραµµατέα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
του ν. 4369/2016, Πρόεδρος και µέλη του Γνωµοδοτικού
Συµβουλίου του άρθρου αυτού ορίζονται οι οικείοι Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς.
Άρθρο 32
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής του άρθρου 24, και µέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων
του µόνιµου προσωπικού της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21, είναι δυνατή η απόσπαση µέχρι δέκα (10) µονίµων, ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλων των φορέων της

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. Για τη διενέργεια
των αποσπάσεων του παρόντος άρθρου εκδίδεται ανακοίνωση - πρόσκληση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία αναφέρονται η προθεσµία και ο
τρόπος υποβολής αιτήσεων, καθώς και κάθε σχετικό θέµα µε τη διαδικασία διενέργειας των αποσπάσεων του
παρόντος. Η διάρκεια των αποσπάσεων της παρούσας
παραγράφου ανέρχεται σε δύο (2) έτη χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4369/2016 καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3584/2007 (Α΄ 143)
Άρθρο 33
Τροποποίηση των άρθρων 9 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
και 17 του ν. 3584/2007 (Α΄143)
1. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύµατος διορισµού
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόµενο,
το αληθές περιεχόµενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια υπηρεσία διορισµού µε βάση τα
στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δηµοσίου.»
2. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύµατος διορισµού
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόµενο,
το αληθές περιεχόµενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια υπηρεσία διορισµού µε βάση τα
στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δηµοσίου.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση των άρθρων 52 και 53 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26) και 59 και 60 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143)
1. Στο άρθρο 53 του ν. 3528/2007 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε
υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018
(Α΄ 85) πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών
µε πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαµήνου µετά
την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετηµένο ή το αναδεχόµενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας µήνας
από την άδεια αυτή µπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής
διάστηµα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας, κατά το άρθρο 1464
Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών µε
πλήρεις αποδοχές αµέσως µετά τη γέννηση του τέκνου.»
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2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53 του
ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους
δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος άρθρου, εκτός αν µε τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και µέσα στα χρονικά όρια της προηγούµενης παραγράφου.»
3. Στο άρθρο 60 του ν. 3584/2007 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε
υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι γονείς, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4538/2018
(Α΄ 85) πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών
µε πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαµήνου µετά
την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετηµένο ή το αναδεχόµενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας µήνας
από την άδεια αυτή µπορεί να καλύπτει απουσία του υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής
διάστηµα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας, κατά το άρθρο
1464 Α.Κ., πέραν των διευκολύνσεων της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών
µε πλήρεις αποδοχές αµέσως µετά τη γέννηση του τέκνου.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 60 του
ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους
δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος άρθρου, εκτός αν µε τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και µέσα στα χρονικά όρια της προηγούµενης παραγράφου.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007 και η παρ.
4 του άρθρου 59 του ν. 3584/2007 καταργούνται.
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
και 67 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άδεια εξετάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
δεκατέσσερις (14) εργάσιµες ηµέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τµηµατικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόµενος. Οι άδειες εξετάσεων
χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και µέχρι δύο (2) το
πολύ εξάµηνα µετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ηµερών.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άδεια εξετάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
δεκατέσσερις (14) εργάσιµες ηµέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τµηµατικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόµενος. Οι άδειες εξετάσεων
χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και µέχρι δύο (2) το
πολύ εξάµηνα µετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ηµερών.»

Άρθρο 36
Οι διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 60 του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) για τις άδειες υπηρεσιακής
εκπαίδευσης, τις άδειες για επιµορφωτικούς λόγους και
τις άδειες εξετάσεων εφαρµόζονται ανάλογα και στο
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου και των Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
Άρθρο 37
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του
ν. 1943/1991 (Α΄51) και η παρ. 1 του άρθρου 43 του
π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) καταργούνται.
2. Η συµµετοχή υπαλλήλων άνω των 45 ετών σε προγράµµατα µεταπτυχιακής εκπαίδευσης πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος θεωρείται νόµιµη για κάθε συνέπεια.
Άρθρο 38
Ειδικό πρόγραµµα διοικητικής επάρκειας
για υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ
1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 82 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ειδικό πρόγραµµα διοικητικής επάρκειας για τους µόνιµους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου κατηγορίας ΔΕ. Με την απόφαση αυτή, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζονται το περιεχόµενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία
παρακολούθησης, οι κλάδοι και ειδικότητες στις οποίες
ανήκουν οι συµµετέχοντες υπάλληλοι, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραµµα, ο τύπος του
πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα. Για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.»
2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 85 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26) προστίθεται περίπτωση θθ΄ ως εξής:
«θθ) Η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 82 µοριοδοτείται µε
30 µόρια.»
Άρθρο 39
Τροποποίηση άρθρων του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 85 του
ν. 3584/2007 (Α΄143) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνεται στο Εθνικό
Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ειδικό
πρόγραµµα διοικητικής επάρκειας για τους µόνιµους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ. Με
την απόφαση αυτή, που εκδίδεται µετά από εισήγηση
του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζονται το περιεχόµενο, ο
τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, οι
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κλάδοι/ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι συµµετέχοντες υπάλληλοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραµµα, ο τύπος του πιστοποιητικού που
χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα. Για
τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού ο χρόνος
που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.»
2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 88 του
ν. 3584/2007 (Α΄143) προστίθεται περίπτωση θθ΄ ως εξής:
«θθ) Η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της παραγράφου 4 του άρθρου 85 µοριοδοτείται µε
30 µόρια.»
Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄26), αντικαθίσταται
ως εξής:
«Γραµµατέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και νόµιµος αναπληρωτής
αυτού ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κατηγορίας ΠΕ µε Α΄ βαθµό. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά
από σύµφωνη γνώµη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., η
γραµµατειακή υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΙ.Σ.Ε.Π.
µπορεί να ανατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π.. Mε απόφαση του
Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να ορίζονται υπάλληλοι
του Α.Σ.Ε.Π. για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη
της λειτουργίας των ΕΙ.Σ.Ε.Π..»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 86 του
ν. 3528/2007 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τις υπηρεσίες που έχουν κοινό υπηρεσιακό συµβούλιο, αρµόδιο είναι το Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής. Σε περιπτώσεις αντικειµενικής αδυναµίας σύστασης
και συγκρότησης Σ.Ε.Π. που αιτιολογείται ειδικά από τον
οικείο φορέα, οι επιλογές διενεργούνται από τα Σ.Ε.Π.
της εποπτεύουσας αρχής του φορέα αυτού. Τα Σ.Ε.Π.
των ανεξάρτητων αρχών συγκροτούνται µε απόφαση
του Προέδρου ή Επικεφαλής της οικείας ανεξάρτητης
αρχής και αποτελούνται από έναν Αντιπρόεδρο ή έναν
εκ των Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη ή µέλος της οικείας αρχής ως Πρόεδρο, ένα (1) µέλος της οικείας αρχής ή έναν εκ των Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη ως µέλος, έναν Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και δύο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π..»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις Ανεξάρτητες Αρχές, αρµόδιο για την επιλογή Προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου
οργανικής µονάδας είναι το υπηρεσιακό συµβούλιο της
Αρχής.»
4. Οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παρ. 7 του άρθρου 86
του ν. 3528/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόµου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία µε απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι µοριοδοτούνται µε βάση τις οµάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 85 και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο.
Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π., µε βάση την ως άνω µοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Ο πίνα-

κας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόµενων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων
αυτών υποβάλλονται ενώπιον του ΕΙ.Σ.Ε.Π. ενστάσεις,
µέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Ενστάσεις που υποβάλλονται µετά το
πέρας της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
στ) Στη διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Για τη διενέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κάθε
υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού γίνει και η µοριοδότηση µε βάση το κριτήριο της δοµηµένης συνέντευξης,
εξάγεται η τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 85 και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση. Το όνοµα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.»
4. Οι περιπώσεις ε΄και στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 86
του ν. 3528/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόµου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία µε απόφαση του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και
συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι µοριοδοτούνται µε βάση τις οµάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 85 και σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε βάση την ως άνω µοριοδότηση
καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη
θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόµενων αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.
Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του
Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ενστάσεις, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Ενστάσεις που υποβάλλονται µετά το
πέρας της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, εάν επέλθουν µεταβολές στον
πίνακα κατάταξης, ο αναµορφωµένος πίνακας για κάθε
προκηρυσσόµενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του
οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι
υποψήφιοι προς συνέντευξη.
στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της συνέντευξης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 85 από το
Σ.Ε.Π.. Στη συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Αφού γίνει η µοριοδότηση µε βάση και το κριτήριο της δοµηµένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 85 και καταρτίζονται οι τελικοί
πίνακες κατάταξης.»
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 126 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 126 του
ν. 3528/2007 τροποποιείται ως εξής:
«2. Η ένορκη διοικητική εξέταση διατάσσεται από ο-
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ποιονδήποτε πειθαρχικώς Προϊστάµενο και ενεργείται
από µόνιµο υπάλληλο µε βαθµό Α΄ του ίδιου Υπουργείου
ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. Η ενέργεια της
ένορκης διοικητικής εξέτασης µπορεί να ανατίθεται και
σε µόνιµο δηµόσιο υπάλληλο µε βαθµό Α΄ άλλου Υπουργείου ή, προκειµένου για νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, του Υπουργείου που το εποπτεύει.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 126 του
ν. 3528/2007 τροποποιείται ως εξής:
«Εφόσον µε την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος από συγκεκριµένο υπάλληλο, ο
πειθαρχικώς Προϊστάµενος ασκεί την πειθαρχική δίωξη
εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της έκθεσης.»
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
Το άρθρο 162 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 162
Λειτουργία των Συµβουλίων
1. Κάθε Συµβούλιο αποτελεί διακριτή αρχή.
2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση µελών των Συµβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί, υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.
3. Το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης
Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων, τα Συµβούλια Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.) και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία
(3) τουλάχιστον µέλη τους. Σε κάθε περίπτωση, για την
ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή
του αναπληρωτή του.
4. Οι γνώµες και οι αποφάσεις όλων των Συµβουλίων
διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον
Πρόεδρο και τον γραµµατέα το συντοµότερο δυνατόν
και πάντως όχι πέραν του τριµήνου από την ηµεροµηνία
της συνεδρίασης, κατά την οποία διατυπώθηκε η γνώµη
ή λήφθηκε η απόφαση. Μέχρι την καθαρογραφή των
πρακτικών µπορεί να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία
βεβαίωση για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η οποία
υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου. Βάσει
της βεβαίωσης αυτής µπορεί να γίνονται από τη διοίκηση
οι απαιτούµενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση
των πράξεων-αποφάσεων των Συµβουλίων. Όµοια βεβαίωση µπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόµενους
υπαλλήλους, ύστερα από αίτησή τους. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η γνώµη όσων µειοψήφησαν.
5. Η ψηφοφορία των µελών των Συµβουλίων γίνεται
κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισµού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία
ή η λευκή ψήφος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου. Εάν σχηµατισθούν περισσότερες
από δύο γνώµες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστερες.
6. Η ιδιότητα του εισηγητή του Συµβουλίου δεν είναι
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους αυτού. Στο
ΕΙ.Σ.Ε.Π., στα Σ.Ε.Π. και στο Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων, µε απόφαση του Προέδρου, εισηγητές ορίζονται µέλη του.
7. Η λειτουργία όλων των Συµβουλίων διέπεται συ-

µπληρωµατικά από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4369/2016
(Α΄ 33) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
Άρθρο 43
1. Η παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4369/2016 (Α΄33) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρµοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούµενο έτος για έξι (6) τουλάχιστον µήνες, ανεξάρτητα
αν είχε τοποθετηθεί µε σχετική απόφαση ή όχι, έστω και
αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε
άλλη υπηρεσία, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους
αρµόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου
τετραµήνου κάθε έτους. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018, η αξιολόγηση διενεργείται από 1
Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2019.»
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η προθεσµία της περίπτωσης α΄ ισχύει και για
τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή
πριν από τις 30 Ιουνίου, λόγω τοποθέτησης, µετάθεσης,
µετακίνησης, απόσπασης, µετάταξης ή διορισµού σε άλλη υπηρεσία.»
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Αν ο προϊστάµενος άσκησε καθήκοντα για έξι (6)
τουλάχιστον µήνες αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε,
λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται µε µέριµνα της αρµόδιας µονάδας προσωπικού, πριν από την αποχώρησή του.»
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του
άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, σε καµία
περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των έξι (6) µηνών.»
6. Το δέκατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι φορείς που δεν διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό
Συµβούλιο υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται.»
Άρθρο 44
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 4440/2016 (Α΄224) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να µην είναι ο µοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.»
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 6
του ν. 4440/2016 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Τα αιτήµατα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το
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αίτηµα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούµενο κλάδο/ειδικότητα.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η πράξη απόσπασης ή µετάταξης υπαλλήλου για
αποδεδειγµένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας
του ιδίου, συζύγου ή συµβιούντος ή προσώπου µε α΄
βαθµό συγγένειας προς τον αιτούντα, εκδίδεται από το
αρµόδιο για διορισµό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής,
µετά από γνωµοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρµόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό
αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογηµένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσµος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή µετάταξη και των λόγων υγείας.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριµελές όργανο αποτελείται από τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής ή τον
Αντιπρόεδρο ή άλλο µέλος της Αρχής που ορίζεται από
τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής, ένα µέλος ή
βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής που ορίζεται από τον
Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής και τον Προϊστάµενο της οργανικής µονάδας που είναι αρµόδια για θέµατα προσωπικού. Στο τριµελές όργανο συµµετέχει ως
παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζοµένων. Προκειµένου για τα αυτοτελή Τµήµατα ή Διευθύνσεις, το τριµελές όργανο αποτελείται από: α) τον
Προϊστάµενο της οργανικής µονάδας που είναι αρµόδια
για θέµατα προσωπικού, β) τον Προϊστάµενο του αυτοτελούς Τµήµατος ή Διεύθυνσης στο οποίο ανήκει η προκηρυσσόµενη θέση και γ) τον αναπληρωτή του Προϊσταµένου του αυτοτελούς Τµήµατος ή Διεύθυνσης. Ειδικά
στην περίπτωση αυτοτελών Διευθύνσεων αρµοδίων για
θέµατα προσωπικού, το τριµελές όργανο αποτελείται από: α) τον Προϊστάµενο της οργανικής µονάδας που είναι αρµόδια για θέµατα προσωπικού, β) τον αναπληρωτή
Προϊστάµενο της οργανικής µονάδας που είναι αρµόδια
για θέµατα προσωπικού, γ) τον Προϊστάµενο του Τµήµατος που ανήκει η προκηρυσσόµενη θέση. Στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2 κατά το µέρος που αφορά στη συµµετοχή µε συµβουλευτικό ρόλο
του Προϊσταµένου του Τµήµατος στο οποίο ανήκει η
προκηρυσσόµενη θέση.»
5. Η παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση για
συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί σύζυγος ή
συµβιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015
(Α΄181) δηµόσιος υπάλληλος µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δηµόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού και Ν.Π.Ι.Δ. ή λειτουργός, κατά προτεραιότητα εκτός Νοµού Αττικής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωµοδοτεί
σχετικά. Η απόσπαση ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειµένου για απόσπαση µεταξύ Ο.Τ.Α., µε την έκδοση απόφασης από
τα αρµόδια για το διορισµό όργανα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 45
Σύσταση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού
Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστώνται, πλέον των υφισταµένων, τριάντα µία (31) οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Α. Κατηγορία Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Κλάδος Διοικητικής Οργάνωσης
Κλάδος Διοικητικού - Οικονοµικού
Κλάδος Νοµικών
Κλάδος Μεταφραστών - Διερµηνέων
Κλάδος Πληροφορικής

4
3
3
1
4

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού
Κλάδος Πληροφορικής

3
2

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού
Κλάδος Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων που
καθορίζονται κάθε φορά µε την προκήρυξη:
Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού διαφόρων
ειδικοτήτων που καθορίζονται κάθε φορά
µε την προκήρυξη

3
2

6

Άρθρο 46
Εθνικό Συµβούλιο για την Κωδικοποίηση
και Αναµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του
ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Εθνικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως Πρόεδρο, τον Γενικό
Γραµµατέα της Κυβέρνησης, τον Γενικό Γραµµατέα της
Βουλής των Ελλήνων, τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Γραµµατέα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, τον Ειδικό Γραµµατέα του Εθνικού
Τυπογραφείου, έναν Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,
τους Κοσµήτορες των νοµικών σχολών των πανεπιστηµίων της χώρας, τέσσερα (4) µέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε εξειδίκευση στους τοµείς
της καλής νοµοθέτησης και της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας, που ορίζονται από τον Υπουργό Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, και τον Πρόεδρο της Ολοµέλειας των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.»
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3469/2006
«ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α΄ 131)
Άρθρο 47
Αποστολή Εθνικού Τυπογραφείου
1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή:
α) την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία της «Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως», σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
και την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα
κείµενα που δηµοσιεύονται σε αυτήν,
β) τον σχεδιασµό, έντυπη και ψηφιακή έκδοση, διαχείριση, διάθεση και διανοµή εκδόσεων του Δηµοσίου και
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως ορίζεται από τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990
(Α΄101),
γ) τον σχεδιασµό, την εκτύπωση, διαχείριση, διάθεση
και διανοµή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα,
δ) την εκτύπωση µελετών επιστηµόνων, επιστηµονικών ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή άλλων φορέων, που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το κοινό και αναφέρονται σε θέµατα πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών
θεσµών,
ε) τον σχεδιασµό, την εκτύπωση, διαχείριση, διάθεση
και διανοµή εκδόσεων που εξυπηρετούν κοινωφελή σκοπό, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 2,
στ) τη συνεργασία µε το «Ευρωπαϊκό Φόρουµ Επίσηµων Εφηµερίδων των κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», µε την «Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή µε άλλους φορείς που έχουν
δραστηριότητες συναφείς µε αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου ή που µπορούν να του παρέχουν σχετική τεχνογνωσία, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.),
και
ζ) κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συναφής µε την αποστολή του και του έχει ανατεθεί µε ειδική
διάταξη νόµου.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3469/2006 καταργείται.
Άρθρο 48
Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3469/2006
Το άρθρο 2 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου
1. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει στις εγκαταστάσεις
του και µε χρήση ιδίων µέσων την «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». Το Εθνικό Τυπογραφείο αναλαµβάνει άλλες εκδόσεις, σε έντυπη και ψηφιακή µορφή, µόνο εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές του ανάγκες και οι τεχνικές του δυνατότητες.
2. Οι φορείς που αναθέτουν εκδοτικές και εκτυπωτικές
εργασίες στο Εθνικό Τυπογραφείο καταβάλλουν το αντίτιµο του κόστους ή παρέχουν τα χρησιµοποιούµενα ανα-

λώσιµα υλικά. Η κοστολόγηση γίνεται από τριµελή επιτροπή υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου που ορίζεται µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα αυτού.
3. Εάν φορείς του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα χαρακτηρίσουν, αιτιολογηµένα, ως επείγουσα
την έκδοση εντύπου τους, το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί να προµηθευτεί ή να διαθέσει από τις αποθήκες του
την αναγκαία ποσότητα χάρτου και εκτυπωτικών πλακών, µε χρέωση των φορέων αυτών.
4. Οι φορείς του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποβάλλουν στο Εθνικό Τυπογραφείο αίτηµα
για τον σχεδιασµό και την παραγωγή σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή των εκδόσεών τους, στις οποίες µπορεί να
περιλαµβάνονται, εκτός από κάθε είδους έντυπα, η δηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού, λογότυπων, ο σχεδιασµός ιστοσελίδων, καθώς και άλλες εφαρµογές και υπηρεσίες οπτικής επικοινωνίας. Το Εθνικό Τυπογραφείο
παράγει τις εργασίες αυτές σε συνεργασία µε τον οικείο
φορέα, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Οι Ανεξάρτητες Αρχές και τα ελεγκτικά σώµατα του
Δηµοσίου αναθέτουν στο Εθνικό Τυπογραφείο την έκδοση των ετήσιων εκθέσεών τους και άλλων ειδικών εκθέσεων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί να σχεδιάζει, να
εκτυπώνει και να διαθέτει εκδόσεις σε έντυπη και ψηφιακή µορφή χωρίς αντάλλαγµα και εφόσον εξυπηρετείται
κοινωφελής σκοπός. Στις εκδόσεις του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να περιλαµβάνονται, εκτός από κάθε είδους έντυπα, η δηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού και
λογότυπων, ο σχεδιασµός ιστοσελίδων, καθώς και άλλες
εφαρµογές και υπηρεσίες οπτικής επικοινωνίας.
6. Μετά από αίτηµα του φορέα που έχει αναθέσει κάθε
είδους εργασία, το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί να του
χορηγεί αντίγραφο της εργασίας σε ψηφιακή µορφή.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε τρίτους της µερικής ή
ολικής εκτύπωσης ή επανεκτύπωσης ή αναπαραγωγής
εκδόσεων που έχει επιµεληθεί γραφιστικά το Εθνικό Τυπογραφείο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ο φορέας επικαλείται αιτιολογηµένα επείγουσες εκδοτικές ή εκτυπωτικές
ανάγκες και το Εθνικό Τυπογραφείο δεν µπορεί να ανταποκριθεί, επιτρέπεται η ανάθεση της επανεκτύπωσης ή
εκτύπωσης ή αναπαραγωγής σε τρίτους µετά από άδεια
του Ειδικού Γραµµατέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Στην
περίπτωση αυτή αναγράφεται υποχρεωτικά ότι η πρώτη
έκδοση έγινε από το Εθνικό Τυπογραφείο.
7. Το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί να πραγµατοποιεί µε
ίδια µέσα έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις που στηρίζουν
την αποστολή και το έργο του.
8. Κάθε έκδοση που σχεδιάζεται και εκτυπώνεται ή εκδίδεται σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί να τιµολογηθεί από την τριµελή επιτροπή της παραγράφου 2 και να πωληθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο, µετά από έγκριση του φορέα έκδοσης.
Απαγορεύεται η διάθεση σε ιδιώτες, προς πώληση, εκδόσεων σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή, οι οποίες εκτυπώθηκαν ή σχεδιάστηκαν από το Εθνικό Τυπογραφείο.
9. Οι εκτυπωτικές ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας
του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης εξυπηρετούνται από το Εθνικό Τυπογραφείο
χωρίς επιβάρυνση.»
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Άρθρο 49
Τροποποίηση επιµέρους διατάξεων του άρθρου 3
του ν. 3469/2006
1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Εθνικό Τυπογραφείο τηρεί το αρχείο της προηγούµενης παραγράφου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η έντυπη µορφή του αρχείου τηρείται για ένα (1) ηµερολογιακό έτος και η ηλεκτρονική µορφή του για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερολογιακά έτη.»
2. Στο άρθρο 3 του ν. 3469/2006 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα λεπτοµερειακά θέµατα συναφή µε τις τεχνικές και τις µεθόδους
τήρησης των αρχείων, καθώς και να επιµηκύνονται οι
χρόνοι τήρησης του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 50
Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 3469/2006
Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται στα παρακάτω τεύχη:
α) Τεύχος Πρώτο (Α΄).
β) Τεύχος Δεύτερο (Β΄).
γ) Τεύχος Τρίτο (Γ΄).
δ) Τεύχος Τέταρτο (Δ΄).
ε) Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων
Διοίκησης Φορέων του Δηµόσιου και Ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα (Υ.Ο.Δ.Δ.).
στ) Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών Φορέων Δηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.).
ζ) Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).
η) Τεύχος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)
θ) Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων
(Δ.Δ.Σ.).»
Άρθρο 51
Τροποποίηση επιµέρους διατάξεων
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006
1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στο Τεύχος Δ΄ δηµοσιεύονται:
α) οι πράξεις για την κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, καθώς και οι πράξεις για την ολική ή µερική ανάκληση των πράξεων αυτών,
β) οι πράξεις παραχώρησης δηµόσιων κτηµάτων, καθορισµού χρήσης γης παραχωρούµενου δηµόσιου αγροκτήµατος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου αγροκτήµατος,
γ) οι πράξεις για τον καθορισµό του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και οι πράξεις καθορισµού όχθης λιµνών και ποταµών, καθορισµού οριογραµµών ρέµατος και χειµάρρων, των βιοµηχανικών ζωνών,

των εθνικών δρυµών, των δασών και των δασικών εκτάσεων,
δ) οι πράξεις που αφορούν καταφύγια άγριας ζωής και
εκτροφεία θηραµάτων,
ε) οι πράξεις που αφορούν τη διαχείριση λυµάτων,
στ) οι πράξεις για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, την
άρση και την επανεπιβολή τους και την παρακατάθεση
της αποζηµίωσης που ορίσθηκε,
ζ) οι πράξεις κίνησης διαδικασίας σύνταξης Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου, έγκρισης Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου, έγκρισης Πολεοδοµικής Μελέτης, τροποποίησης ρυµοτοµικών σχεδίων, έγκρισης τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου για τον καθορισµό κοινόχρηστων χώρων,
τροποποίησης ορίων οικισµού, µεταφοράς οικισµού, απόρριψης πρότασης τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου, αναστολής χορήγησης οικοδοµικών αδειών,
η) οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριµένων όρων δόµησης, οικοδόµησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάµενης του έτους 1923,
θ) οι πράξεις χαρακτηρισµών κτιρίων ως διατηρητέων,
µεταφοράς συντελεστή δόµησης από διατηρητέο κτίριο,
ι) οι πράξεις χωροθέτησης,
ια) κάθε άλλη πράξη συναφής µε αυτές των προηγούµενων περιπτώσεων.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στο Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. δηµοσιεύονται σε περίληψη:
α) οι πράξεις και τα στοιχεία ανωνύµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών που λειτουργούν µε µορφή ιδιωτικού δικαίου, η δηµοσίευση των οποίων στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,
β) οι ισολογισµοί φορέων που η δηµοσίευσή τους στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,
γ) οι ισολογισµοί φιλανθρωπικών σωµατείων, αλληλασφαλιστικών ταµείων και συνεταιρισµών, των οποίων η
δηµοσίευση προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,
δ) οι δικαστικές προσκλήσεις και τα λοιπά έγγραφα
σχετικά µε απώλειες τίτλων που η δηµοσίευσή τους προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,
ε) οι µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζικών
εταιρειών,
στ) τα, κατά το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, δηµοσιευτέα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
στοιχεία,
ζ) οι αποφάσεις της Εποπτικής Αρχής, σύµφωνα µε
τον ν. 4364/2016 (Α΄ 13),
η) οι εσωτερικοί κανονισµοί λειτουργίας των φορέων
του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).»
3. Η παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 επαναφέρεται σε ισχύ και αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. δηµοσιεύονται σε περίληψη οι
διακηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων, των οποίων η δηµοσίευση προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.»
4. Οι παράγραφοι 5, 8, και 12 του άρθρου 7 του
ν. 3469/2006 καταργούνται.
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Άρθρο 52
Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 3469/2006
Το άρθρο 9 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Σύνταξη, περιεχόµενο και αποστολή κειµένων
προς δηµοσίευση
1. Οι κανονιστικές και ατοµικές πράξεις και οι περιλήψεις που αποστέλλονται προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως διατυπώνονται µε σαφήνεια και
ακρίβεια και αναφέρουν τις εξουσιοδοτικές τους διατάξεις, βάσει των οποίων εκδίδονται.
2. Οι κανονιστικές πράξεις πρέπει να αναφέρουν τον
αριθµό, τον τόπο και την ηµεροµηνία έκδοσής τους, να
φέρουν θέµα προσδιοριστικό του διατακτικού τους και
να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του ν. 2690/1999
(Α΄ 45) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) περί Κώδικα Νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.
3. Οι πράξεις και περιλήψεις που αποστέλλονται προς
δηµοσίευση υπογράφονται από το αρµόδιο όργανο, µε
µνεία της ιδιότητας του υπογράφοντος, του ονόµατος
και του επωνύµου του. Στις περιπτώσεις συναρµοδιότητας Υπουργών τηρείται στις υπογραφές η σειρά τάξης Υυπουργείων, όπως κάθε φορά ορίζεται µε απόφαση του
Πρωθυπουργού.
4. Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 54 του
π.δ. 63/2005 και της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν. 2690/1999, στο προοίµιο των δηµοσιευτέων διοικητικών πράξεων αναφέρονται, κατά περίπτωση, η πράξη
της µεταβίβασης της αρµοδιότητας στο όργανο που εκδίδει την πράξη ή η πράξη της εξουσιοδότησης προς υπογραφή.
Για πράξεις που εκδίδονται σε περίπτωση αναπλήρωσης, αναγράφεται η ιδιότητα του οργάνου που αναπληρώνει εκείνο που απουσιάζει ή κωλύεται.
5. Κάθε περίληψη που δηµοσιεύεται στο Τεύχος Γ΄ περιλαµβάνει υποχρεωτικά τον πλήρη τίτλο του οργάνου
που εκδίδει την πράξη, τον αριθµό και την ηµεροµηνία
έκδοσής της, τη διάταξη βάσει της οποίας εκδίδεται, το
διατακτικό της, το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο
αυτού στον οποίο αφορά, τον χρόνο στον οποίο ανατρέχει, εφόσον προβλέπεται ειδικά ότι είναι διαφορετικός
από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
και την υπογραφή του οργάνου που εκδίδει την πράξη. Η
περίληψη περιέχει, κατά περίπτωση, το κύριο περιεχόµενο της πράξης, καθώς επίσης βεβαιώσεις και αναφορές
στοιχείων απαραίτητων για την έκδοσή της. Αν µε την ατοµική πράξη προκαλείται δαπάνη, πριν από την υπογραφή του αρµόδιου οργάνου µνηµονεύεται ο αριθµός, η ηµεροµηνία και η υπηρεσία βεβαίωσης της ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον οικείο προϋπολογισµό.
6. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.
περιέχουν υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των αναφερόµενων προσώπων και ιδίως το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, τον αριθµό αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και το επάγγελµα του κάθε προσώπου. Αν η κείµενη νοµοθεσία απαιτεί συγκεκριµένα προσόντα για τον
διορισµό, οι πράξεις και οι περιλήψεις αναφέρουν υποχρεωτικά και τους σχετικούς µε τον διορισµό τίτλους
που τα αποδεικνύουν.

7. Οι πράξεις που δηµοσιεύονται στο Τεύχος
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. και οι περιλήψεις διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων που δηµοσιεύονται στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. περιέχουν όλα τα στοιχεία που υπόκεινται σε δηµοσιότητα,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
8. Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του Εθνικού
Τυπογραφείου µπορεί να εξειδικεύονται οι ρυθµίσεις
που αφορούν στη µορφή των δηµοσιευτέων περιλήψεων
και να καθορίζονται, µετά από γνώµη του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, τα ενδεικτικά υποδείγµατα κανονιστικών και ατοµικών πράξεων που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Η σύνταξη και αποστολή κάθε κειµένου γίνεται µε
µέριµνα και ευθύνη του φορέα αποστολής. Το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει στους φορείς αποστολής αδηµοσίευτα τα κείµενα που είναι προδήλως ελλιπή ή δυσανάγνωστα, επισηµαίνοντας τις ελλείψεις και τα σηµεία που
δεν µπορούν να αναγνωσθούν. Αν ο υπογράφων το προς
δηµοσίευση κείµενο έπαυσε να είναι αρµόδιος κατά τον
χρόνο δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει στον φορέα αποστολής αδηµοσίευτο το κείµενο.
10. Οι φορείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο Εθνικό
Τυπογραφείο τα προς δηµοσίευση κείµενα µαζί µε το σύνολο των εγγράφων που είναι στοιχεία του κειµένου και
δηµοσιεύονται, όπως παραρτήµατα, πίνακες και σχεδιαγράµµατα, υπό την προϋπόθεση ότι στο σύνολό τους φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί η προϋπόθεση του προηγούµενου εδαφίου, οι φορείς µπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να καταθέτουν ή να αποστέλλουν ταχυδροµικά
στο Εθνικό Τυπογραφείο, µετά από άδεια του Ειδικού
Γραµµατέα, τα προς δηµοσίευση κείµενα και τα ανωτέρω
έγγραφα, τα οποία κατατίθενται ή αποστέλλονται υποχρεωτικά και σε ψηφιακή µορφή µαζί µε βεβαίωση του
αρµόδιου φορέα αποστολής ότι το ηλεκτρονικό αρχείο
αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης. Σε περίπτωση που το προς δηµοσίευση κείµενο δεν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο ή από βεβαίωση του αρµόδιου φορέα αποστολής ότι το ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης, επιστρέφεται στον φορέα αποστολής αδηµοσίευτο.
11. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει Κ.Α.Δ. για κάθε κείµενο που λαµβάνει προς δηµοσίευση. Ο αποστολέας του
κειµένου φροντίζει για τη λήψη του Κ.Α.Δ. από το Εθνικό
Τυπογραφείο.
12. Τα κείµενα που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως καταχωρούνται σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα σειρά τάξης των Υπουργείων.»
Άρθρο 53
Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 10
του ν. 3469/2006
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης µπορεί να ανατίθεται η άσκηση της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρµοδιότητάς του ως
προς τα Τεύχη ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ., Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. και
Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων (Δ.Δ.Σ.) στον Ειδικό
Γραµµατέα του Εθνικού Τυπογραφείου.»
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Άρθρο 54
Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 12
του ν. 3469/2006

Άρθρο 57
Τροποποιήσεις επιµέρους διατάξεων
του άρθρου 18 του ν. 3469/2006

Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» εκδίδεται κάθε
εργάσιµη ηµέρα. Μετά από απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» µπορεί να εκδίδεται και σε ηµέρα αργίας. Η «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» εκδίδεται σε αυτοτελή
φύλλα, τα οποία φέρουν την ηµεροµηνία, δικό τους αύξοντα αριθµό και συνεχή για όλα τα εντός του ίδιου έτους εκδιδόµενα φύλλα αρίθµηση των σελίδων. Ειδικά
το Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. αριθµείται µόνο ως προς τον αριθµό φύλλων, ενώ οι σελίδες αριθµούνται ανά φύλλο.»

1. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κάθε πολίτης έχει δωρεάν πρόσβαση, µέσω διαδικτύου, στα δηµοσιεύµατα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006 καταργείται.

Άρθρο 55
Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 13
του ν. 3469/2006
Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Έννοµες συνέπειες επέρχονται από την καταχώριση των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η καταχώριση
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, για λόγους
τεχνικούς ή ανωτέρας βίας, οι έννοµες συνέπειες επέρχονται από τη δηµοσίευση των φύλλων της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως σε έντυπη µορφή.»
Άρθρο 56
Αντικατάσταση του άρθρου 15 του ν. 3469/2006
Το άρθρο 15 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Διάθεση της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
1. Τα Φ.Ε.Κ. σε έντυπη µορφή διατίθενται στους ενδιαφεροµένους από το Εθνικό Τυπογραφείο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) έναντι ανταλλάγµατος, το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 18.
2. Τα φύλλα των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως σε µέσα ψηφιακής αποθήκευσης έναντι καταβολής του σχετικού αντιτίµου, το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 18.
3. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται η διάθεση του περιεχοµένου των Τευχών των Φ.Ε.Κ., κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση του περιεχοµένου τους και η πρόσβαση σε αυτό.»

Άρθρο 58
Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου
Στο άρθρο 10 του π.δ. 29/2018 (Α΄58) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του Εθνικού
Τυπογραφείου δύναται να θεσπίζεται εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Τµήµατος Δ4 Μουσείου.»
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 59
Η παρ. 1γ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010
(Α΄65) και η ΕΑΠ2002440ΕΞ2012/24.12.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών
(Β΄3429) καταργούνται.
Άρθρο 60
Η παρ. 9 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄74), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Καθιερώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 η υποχρέωση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού
των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009,
τήρησης των στοιχείων για τον διορισµό ή την πρόσληψη προσωπικού, καθώς και την αποχώρηση, µόνιµου, µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον παρέχεται
δυνατότητα ανανέωσης, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου.
Τα στοιχεία της απόφασης διορισµού, πρόσληψης ή αποχώρησης του προσωπικού αυτού καταγράφονται υποχρεωτικά µε ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού
Προσωπικού στο ηλεκτρονικό προσωπικό µητρώο της
βάσης δεδοµένων της παρούσας παραγράφου, πριν από
τη δηµοσίευση της σχετικής πράξης ή από την έκδοσή
της, αν πρόκειται για µη δηµοσιευτέα πράξη.
Για την καταγραφή του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται σχετική βεβαίωση, η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο
της διαδικασίας διορισµού, πρόσληψης ή αποχώρησης
του προσωπικού αυτού.
Η παράλειψη τήρησης της διαδικασίας του δευτέρου
εδαφίου στοιχειοθετεί την αντικειµενική υπόσταση του
πειθαρχικού παραπτώµατος της περίπτωσης β΄ της πα-
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ραγράφου 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007 (Α΄26).»
Άρθρο 61
Αποδοχές και αποζηµίωση πρόσθετης κατά χρόνο
απασχόλησης για αποσπασµένους, βάσει
ειδικών διατάξεων, υπαλλήλων Ο.Τ.Α.
1. Οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές και η αποζηµίωση για
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των
υπαλλήλων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δευτέρου βαθµού (Ο.Τ.Α.) και νοµικών προσώπων αυτών, που αποσπώνται, βάσει των διατάξεων των άρθρων
6 του ν. 1878/1990 (Α΄33) και 2 και 3 του ν. 1895/1990
(Α΄116), στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
για να διατεθούν σε γραφεία βουλευτών και Ελλήνων
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κοµµάτων
που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στο γραφείο του εκάστοτε Έλληνα
Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Δαπάνες που αφορούν στην αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων της παραγράφου 1 και εκκρεµεί η καταβολή
τους, λόγω µη θεώρησης των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων για τον λόγο της καταβολής τους από τους
Ο.Τ.Α., στους οποίους οργανικά ανήκουν, θεωρούνται
σύννοµες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισµού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 62
Τα άτοµα µε κώφωση ή βαρηκοΐα µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν τη Βεβαίωση
Επάρκειας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας της παρ.
3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α΄199), διορίζονται ή
προσλαµβάνονται στις προκηρυσσόµενες θέσεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
(Α΄28), χωρίς να απαιτείται η απόδειξη γνώσης ξένης
γλώσσας, εκτός εάν η γνώση ξένης γλώσσας καθορίζεται ως απαιτούµενο τυπικό προσόν για την οικεία θέση
από τον οργανισµό του φορέα.
Άρθρο 63
Γενική Γραµµατεία Συντονισµού
1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3
του άρθρου 17 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων αποστέλλονται
στους Τοµείς το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου κάθε
έτους, ή µε την κατάθεση του προσχεδίου του Κρατικού
Προϋπολογισµού.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 17 του ν. 4109/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραµµα διαβιβάζεται
στους Τοµείς και στα Υπουργεία για εφαρµογή, το αργότερο έως το τέλος Δεκεµβρίου κάθε έτους ή µε την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισµού.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 20 του
ν. 4109/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού καλύπτονται είτε
µε µετάταξη είτε µε απόσπαση µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθµισης.»
4. Μόνιµοι υπάλληλοι και υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατά τις 15.9.2017, ήταν αποσπασµένοι σε οργανικές θέσεις της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, µπορούν να µεταταγούν σε οργανικές θέσεις αυτής και, εν ελλείψει αυτών, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, µε αίτησή τους που υποβάλλεται εντός ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.
Άρθρο 64
Όπου στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αναφέρεται η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα και η ιδιότητα τέκνου
τρίτεκνης οικογένειας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη
γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο
ή διαφορετικούς γάµους ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή
υιοθετηµένων ή εκτός γάµου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σε αναγνωρισµένα ως οµοταγή εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συµπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο
τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του
προηγούµενου εδαφίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
Άρθρο 65
1. Στις περιπτώσεις που η προθεσµία της παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) λήγει από τις
15.1.2019 έως και τις 6.3.2019, η προθεσµία αυτή παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της µέχρι τις 29
Μαρτίου 2019. Η ίδια καταληκτική προθεσµία ισχύει και
για τους κατοίκους του εξωτερικού.
2. Η δωδεκάµηνη προθεσµία για την ολοκλήρωση της
εξέτασης των αντιρρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 43
του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), παρατείνεται για έξι (6) µήνες
από τη λήξη της.
Άρθρο 66
Το προσωπικό της ειδικότητας ΔΕ1/Τεχνικών Υπαλλήλων Υδρονοµέων που περιλαµβάνεται στους οριστικούς
πίνακες προσληπτέων της µε αριθµ. 1/366Μ/2009
(ΦΕΚ ΑΣΕΠ/235/3.6.2009) προκήρυξης, επιτρέπεται να
συνάψει σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου µε την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., κατόπιν της έκδοσης αιτιολογηµένης απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου
της εταιρίας, εφόσον συµπληρώνεται χρόνος υπηρεσίας
στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. συνολικής διάρκειας επτά (7) µη-
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νών από τις 16.9.2009. Για την έκδοση της ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου συντάσσονται τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθµ. Δ16γ/06/258/Γ (Β΄ 877/2007) φύλλα αξιολόγησης προσωπικού.
Άρθρο 67
1. Το διοικητικό προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους εξαιρείται από τις διατάξεις του
ν. 4440/ 2016 (Α΄ 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Στο χρονικό διάστηµα της παραγράφου 1 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), όπως ισχύουν, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παρ. 15
του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31), όπως ισχύουν.
Άρθρο 68
Νοµικοί συνεργάτες της παρ. 3 του άρθρου 6
του ν.δ. 3980/1959 (Α΄ 194)
Η περίπτωση α΄ του άρθρου 8 του ν. 4194/2013
(Α΄208) περί Κώδικα Δικηγόρων ισχύει και για τους νοµικούς συνεργάτες της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν.δ. 3980/1959, των οποίων το έργο δεν είναι ασυµβίβαστο, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος, λογίζεται δε ως άσκηση αυτού. Η ισχύς
της παρούσας διάταξης αρχίζει από τις 27.9.2013.
Άρθρο 69
1. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραµµατείς της Βουλής και
της Γενικής Κυβέρνησης, οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τοµεακοί και ειδικοί τοµεακοί γραµµατείς του
άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), οι υπάλληλοι ή σύµβουλοι ειδικών θέσεων και οι µετακλητοί υπάλληλοι, οι
οποίοι τοποθετούνται από µονοµελές ή συλλογικό
κυβερνητικό όργανο, καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται, βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 του
ν. 1878/ 1990 (Α΄ 33) και 2 και 3 του ν. 1895/1990
(Α΄116), στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και διατίθενται σε βουλευτές και κόµµατα της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο
γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
2. Η δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003
υποβάλλεται από τους διοικητικούς, αναπληρωτές διοικητικούς, τοµεακούς και ειδικούς τοµεακούς γραµµατείς
του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση).
Οι υπάλληλοι του άρθρου 6 του ν. 1878/1990 και των
άρθρων 2 και 3 του ν. 1895/1990, για τους οποίους επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης µε το παρόν άρθρο, υποβάλλουν τη δήλωση της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 µέσα σε ενενήντα
(90) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 70
1. Το διοικητικό προσωπικό της Γραµµατείας του
Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης
(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/
2016 (Α΄ 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας µέχρι την έκδοση του νέου οργανογράµµατός
του και σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέχρι την 31η Ιουλίου 2019.
2. Στο χρονικό διάστηµα της παραγράφου 1 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της
παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296).
Άρθρο 71
Το άρθρο 11 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Οι δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών του παρόντος νόµου για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη
προσωπικού καταβάλλονται από τον προϋπολογισµό του
Α.Σ.Ε.Π. και ακολούθως βαρύνουν τους φορείς υπέρ των
οποίων εκδίδονται οι προκηρύξεις.
2. Οι φορείς αναλαµβάνουν ρητά την κάλυψη των σχετικών δαπανών κατά τη διαδικασία έκδοσης των προκηρύξεων.
3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής
των αιτήσεων των συµµετεχόντων της οικείας προκήρυξης, και µετά από αίτηµα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., οι
φορείς της παραγράφου 1 µεταφέρουν τουλάχιστον το
τριάντα τοις εκατό (30%) των αναγκαίων πιστώσεων για
τη διεξαγωγή των διαδικασιών του κάθε διαγωνισµού. Η
οριστικοποίηση του ποσού που βαρύνει τον εκάστοτε
φορέα πραγµατοποιείται µε την έκδοση των οριστικών
αποτελεσµάτων και το υπολειπόµενο ποσό µεταφέρεται, µετά από αίτηµα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. που απευθύνεται στον οικείο φορέα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα και κάθε περαιτέρω θέµα
σχετικά µε την απόδοση των δαπανών στο Α.Σ.Ε.Π..
5. Τον προϋπολογισµό του Α.Σ.Ε.Π. εισηγείται ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»
Άρθρο 72
Στο άρθρο 14Α του ν. 2190/1994, όπως προστέθηκε µε
το άρθρο 11 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Από 1.1.2020, για τη συµµετοχή των υποψηφίων
σε όλες τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού που υλοποιούνται από το Α.Σ.Ε.Π. κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος νόµου, η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους. Με αιτιολογηµένη απόφαση της µείζονος Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π., µπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις
για συγκεκριµένες διαδικασίες πλήρωσης θέσεων.»
Άρθρο 73
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του
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ν. 4314/2014 (Α΄ 265) καταργείται.
2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει από 1.1.2019.
Άρθρο 74
Στο άρθρο 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µπορούν να µετέχουν στη διαδικασία
κάλυψης οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µέσω
του ΕΣΚ. Εφόσον για προκηρυσσόµενη θέση µόνιµου
προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από µόνιµους υπαλλήλους ή οι αιτούντες µόνιµοι υπάλληλοι δεν έχουν
τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος κρίνεται κατάλληλος
για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης αυτής από το
αρµόδιο τριµελές όργανο της παραγράφου 1. Ο υπάλληλος που επιλέγεται µετατάσσεται σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µε
παράλληλη δέσµευση της κενής οργανικής θέσης µόνιµου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως µε την µε οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.»
Άρθρο 75
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 του
ν. 3051/2002 (Α΄ 220) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αρµοδιότητες υπηρεσιακού συµβουλίου που αφορούν το Ειδικευµένο Επιστηµονικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
του Α.Σ.Ε.Π. ασκούνται από ειδικό πενταµελές Τµήµα
του Α.Σ.Ε.Π., το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του
Προέδρου του και αποτελείται από:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο, µε
τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται µε κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., µεταξύ
των Αντιπροέδρων του Α.Σ.Ε.Π.,
β) δύο (2) συµβούλους του Α.Σ.Ε.Π., ως µέλη, µε τους
αναπληρωτές τους, που επιλέγονται µε κλήρωση, η οποία διεξάγεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., µεταξύ
των συµβούλων του Α.Σ.Ε.Π. και
γ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους του ΕΕΠ που εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των υπηρετούντων ως ΕΕΠ υπαλλήλων, ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους.»
2. Μέχρι τη συγκρότηση του Τµήµατος της παραγράφου 1, οι αρµοδιότητες Υπηρεσιακού Συµβουλίου για το
προσωπικό ΕΕΠ του Α.Σ.Ε.Π. εξακολουθούν να ασκούνται από την Ολοµέλεια του Α.Σ.Ε.Π..
Άρθρο 76
Η παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και η
παρ. 8 του άρθρου 60 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίστανται ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια µε αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες
για κάθε ηµερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας
των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιµες η-

µέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι µονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες για
κάθε ηµερολογιακό έτος.»
Άρθρο 77
1. Για τη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων που διορίστηκαν, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 38 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), αναγνωρίζεται χρονικό διάστηµα έξι (6) ετών, πέραν των
οριζοµένων στις κείµενες διατάξεις.
2. Για τους υπαλλήλους της προηγούµενης παραγράφου, οι οποίοι, κατά την αρχική ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για διορισµό, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 8/1997 προκήρυξη του
Α.Σ.Ε.Π., κατείχαν τίτλο σπουδών που αντιστοιχεί σε ανώτερη κατηγορία, το χρονικό διάστηµα των οκτώ (8) ετών, που απαιτείται για τη µετάταξη σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας µειώνεται κατά έξι (6) έτη.
Άρθρο 78
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, σε όλους τους
µόνιµους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν
µεταταχθεί ή µετατάσσονται στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού χορηγείται η προσωπική διαφορά της παρ. 1
του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως έχει διαµορφωθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
2. Για τους σκοπούς του παρόντος και για τον υπολογισµό της προσωπικής διαφοράς εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4024/2011,
όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους, καθώς και των
άρθρων 26 και 27 του ν. 4354/2015, χωρίς να είναι δυνατός ο υπολογισµός τυχόν πλασµατικού χρόνου για την
περαιτέρω µισθολογική εξέλιξη των ως άνω υπαλλήλων
και χωρίς να είναι δυνατή η αναδροµική λήψη διαφοράς
αποδοχών για το χρονικό διάστηµα πραγµατικής υπηρεσίας πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Η παραπάνω προσωπική διαφορά συµψηφίζεται µε
κάθε άλλη προσωπική διαφορά που είχε χορηγηθεί
στους εν λόγω υπαλλήλους δυνάµει άλλων διατάξεων.
Άρθρο 79
Τροποποίηση των άρθρων 65 και 66 του ν. 4427/2016
(Α΄ 188) και του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16)
1. Το άρθρο 65 του ν. 4427/2016 (A΄ 188) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 65
Διαχείριση των ποσών που αποδίδονται από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την ασφάλεια
των πτήσεων (EUROCONTROL)
1. Αρµόδιος φορέας για τη διαχείριση, κατανοµή και
πίστωση στους λογαριασµούς των δικαιούχων φορέων
των ποσών από τα τέλη διαδροµής και τερµατικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για
την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) είναι η
Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η κατανοµή και πίστωση
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των ποσών γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας, προσωπικού και επενδύσεων της Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας και των πιστοποιηµένων και ορισµένων από
την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και µετεωρολογίας, σύµφωνα µε
τις προβλέψεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισµών.
2. Συνιστάται ειδικός λογαριασµός για τις ανάγκες της
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ο οποίος πιστώνεται µε το σύνολο των ποσών που προέρχονται από τα τέλη διαδροµής και τερµατικής περιοχής και αποδίδονται
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια των
Πτήσεων (EUROCONTROL). Η ΑΠΑ διαχειρίζεται τον ειδικό αυτό λογαριασµό στον οποίο διατηρεί για τις ανάγκες λειτουργίας, προσωπικού και επενδύσεων της ΑΠΑ
το είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών ποσών που αποδίδονται µηνιαίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για
την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL), καθώς
και το ποσό που αντιστοιχεί στη συνδροµή στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια των Πτήσεων
(EUROCONTROL) και διανέµει το υπόλοιπο στους πιστοποιηµένους και ορισµένους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, µετεωρολογίας, πιστώνοντας µε εντολή της τους ειδικούς λογαριασµούς των φορέων αυτών. Κάθε θέµα σχετικό µε το άνοιγµα, τη διαχείριση, κατανοµή και απόδοση των παραπάνω ποσών, καθώς και
την κίνηση του ειδικού λογαριασµού της ΑΠΑ ρυθµίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή
της ΑΠΑ ή του εκτελούντος χρέη Διοικητή της ΑΠΑ. Με
την απόφαση αυτή ρυθµίζονται ειδικότερα:
α) η διαδικασία πίστωσης των ποσών από τέλη διαδροµής και τερµατικής περιοχής, σύµφωνα µε τα άρθρα 34
και 34Α του ν. 2682/1999 (Α΄16) στον ειδικό λογαριασµό
της ΑΠΑ και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), κάθε θέµα σχετικό µε τη διάθεση, τη διαχείριση, την
κατανοµή, την απόδοση των ποσών και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε τη χρήση των παραπάνω ποσών και υπολοίπων,
β) θέµατα κατανοµής, διαχείρισης και απόδοσης των
επιδοµάτων και των αποζηµιώσεων που προβλέπονται
στα άρθρα 34 και 34Α του ν. 2682/1999 ως προς το προσωπικό της ΑΠΑ και της ΥΠΑ.
3. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) είναι ο αρµόδιος φορέας για τη διαχείριση:
α) του Ειδικού Λογαριασµού 234378/8 µε τίτλο «Ε.Δ. Λογαριασµός τελών διαδροµής που αποδίδονται από
τον Eurocontrol» (GR 9401000230000000002343788),
στον οποίο θα πιστώνεται µε εντολή της ΑΠΑ το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ποσών που αντιστοιχούν στην
ΥΠΑ από τα τέλη διαδροµής και τερµατικής περιοχής, όπως έχουν εγκριθεί από την ΑΠΑ και προκύπτουν µετά
από την αφαίρεση του είκοσι τοις εκατό (20%) το οποίο
διατηρείται στον ειδικό λογαριασµό της ΑΠΑ, καθώς και
µετά από την αφαίρεση του ποσού της συνδροµής στον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια των Πτήσεων
(EUROCONTROL) που αντιστοιχεί στην ΥΠΑ και υπολογίζεται ως το κλάσµα που προκύπτει από το ποσό που αποδίδεται στην ΥΠΑ προς το σύνολο του ποσού που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL),
β) του Ειδικού λογαριασµού 234379/6 µε τίτλο «Ελληνικό Δηµόσιο - Προϊόν από τη µεταβίβαση µελλοντικών
εσόδων του Ελληνικού Δηµοσίου από τον Eurocontrol»,
(IBAN GR 72010002300 000000002343796). Από τους

ως άνω ειδικούς λογαριασµούς που διαχειρίζεται η ΥΠΑ
θα χρηµατοδοτείται το σύνολο των αποζηµιώσεων των
άρθρων 34 και 34Α του ν. 2682/1999 του προσωπικού της
ΥΠΑ.
4. Συνιστάται ειδικός λογαριασµός για τις ανάγκες της
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) στον οποίο
θα πιστώνεται µε εντολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) το ποσό που αντιστοιχεί στην ΕΜΥ από τα
τέλη διαδροµής και τερµατικής περιοχής που αποδίδονται µηνιαίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL), όπως αυτό έχει εγκριθεί από την ΑΠΑ, µετά από την αφαίρεση του είκοσι τοις εκατό (20%) το οποίο διατηρείται στον ειδικό
λογαριασµό της ΑΠΑ, καθώς και µετά από την αφαίρεση
του ποσού της συνδροµής στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) που
αντιστοιχεί στην ΕΜΥ και υπολογίζεται ως το κλάσµα
που προκύπτει από το ποσό που αποδίδεται στην ΕΜΥ
προς το σύνολο του ποσού που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια των Πτήσεων
(EUROCONTROL). Η ΕΜΥ είναι ο υπεύθυνος φορέας για
τη διαχείριση του ειδικού αυτού λογαριασµού. Η ΑΠΑ είναι ο αρµόδιος φορέας για τον καθορισµό και την έγκριση των ποσών που αντιστοιχούν στην ΕΜΥ, καθώς και
για την πίστωση του ειδικού λογαριασµού της.
5. Κάθε θέµα σχετικό µε το άνοιγµα, τη διαχείριση, κατανοµή και απόδοση των ποσών, καθώς και την κίνηση
του ειδικού λογαριασµού της ΕΜΥ ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών
και Υποδοµών και Μεταφορών, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.
6. Η παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 και η
παρ. 5 του άρθρου 34Α του ν. 2682/1999, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 73 του ν. 3431/2006 (Α΄ 13), καταργούνται µετά τη σύσταση του ειδικού λογαριασµού για
τις ανάγκες της ΑΠΑ. Τυχόν υπόλοιπα της ως άνω διαχείρισης διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες της ΑΠΑ.»
2. Οι περιπτώσεις ζ΄ και η΄ του άρθρου 66 του
ν. 4427/2016 (Α΄ 188) καταργούνται και οι επόµενες περιπτώσεις θ΄ έως ια΄ αναριθµούνται σε ζ΄ έως θ΄ αντίστοιχα.
3. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 2682/1999 (Α΄ 16), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον εκσυγχρονισµό, ανάπτυξη και λειτουργία του
συστήµατος εναέριας κυκλοφορίας και της µείωσης των
καθυστερήσεων, λόγω της εναέριας κυκλοφορίας στην
Ελλάδα, συνιστάται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός
λογαριασµός για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας ΥΠΑ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Στον ειδικό αυτό λογαριασµό πιστώνεται µηνιαία από
την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας το αποδιδόµενο από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) ποσό που έχει εγκριθεί για την
ΥΠΑ, µετά από την αφαίρεση του είκοσι τοις εκατό
(20%) το οποίο διατηρείται στον ειδικό λογαριασµό που
έχει συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για τις ανάγκες της ΑΠΑ, καθώς και µετά από την αφαίρεση του ποσού της συνδροµής στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την
Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) που αντιστοιχεί στην ΥΠΑ και υπολογίζεται ως το κλάσµα που προκύπτει από το ποσό που αποδίδεται στην ΥΠΑ προς το σύνολο του ποσού που αποδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Ορ-
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β. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3
του άρθρου 34 του ν. 2682/1999, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3913/2011 (Α΄ 18), οι λέξεις «Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας».
γ. Στην παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 οι λέξεις «του εν λόγω λογαριασµού» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «των λογαριασµών της παραγράφου 1».
4. α. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188), όπως αυτό τροποποιείται µε την παράγραφο 1 του παρόντος, µε τις οποίες ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε το
άνοιγµα, διαχείριση, κατανοµή και απόδοση των εσόδων
των ειδικών λογαριασµών των ΑΠΑ και ΕΜΥ αντίστοιχα,
εκδίδονται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
β. Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων του προηγούµενου εδαφίου, συνεχίζουν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 34 και 34Α
του ν. 2682/1999 και του άρθρου 35 του ν. 2912/2001
(Α΄94) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για το προσωπικό της ΑΠΑ και της ΥΠΑ.
5. Έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η 1η
Μαϊου 2019. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου τυχόν διαχειριστικά έξοδα που προκύπτουν σε
εφαρµογή της Απόφασης 2/73348/0049/12.12.2001
(ΦΕΚ Β/1660) «Τιτλοποίηση µελλοντικών εσόδων του
Ελληνικού Δηµοσίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για
την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL)»
συνεχίζουν να εξοφλούνται σε χρέωση του Ειδικού Λογαριασµού 234378/8 µε τίτλο «Ε.Δ. - Λογαριασµός τε-

λών διαδροµής που αποδίδονται από τον Eurocontrol»
(GR 9401000230000000002343788) µε αναλογική επιβάρυνση των ΑΠΑ, ΥΠΑ και ΕΜΥ.
Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 3429/2005
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 19 του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου
Α΄ του νόµου αυτού και το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Προγραµµατισµού και
Οικονοµικών Ερευνών» (ΚΕΠΕ).»
Άρθρο 81
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133) οι λέξεις «εντός του µηνός Ιανουαρίου» αντικαθίσταται από τις λέξεις «µέχρι τη 15η
Μαΐου».
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 άρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Άρθρο 82
1. To διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας για ένα (1)
έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Στο χρονικό διάστηµα της παραγράφου 1 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12
του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59).
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Άρθρο 83
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2019
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