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Κινητήριος δύναµη για την ενδυνάµωση, την αναβάθ-
µιση και την ανασυγκρότηση της δηµόσιας διοίκησης εί-
ναι οι άνθρωποί της. Μέσα από την ανάπτυξη και λει-
τουργία ενός ολοκληρωµένου πλαισίου διαχείρισης αν-
θρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης, τίθενται οι
ισχυρότερες βάσεις για την πραγµατοποίηση οργανω-
σιακών και λειτουργικών αλλαγών, αλλά και η ανανέωση
της αντιλήψης της δηµόσιας διοίκησης, µε την εισροή
και αξιοποίηση νέας γνώσης, στην κατεύθυνση της ενί-
σχυσης της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότη-
τας, της καινοτοµίας και υψηλής προστιθέµενης αξίας
της δράσης της. 
Ανάµεσα στα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµε-

τώπισε η Ελλάδα στη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης,
συγκαταλέγεται η δραστική µείωση του ανθρώπινου δυ-
ναµικού, η γήρανση αυτού, αλλά και η αδυναµία εισροής
νέου προσωπικού στη δηµόσια διοίκηση. Από το 2009
µέχρι το 2018 η δηµόσια διοίκηση της χώρας συρρικνώ-
θηκε κατά 126.396 τακτικούς υπαλλήλους, ενώ σηµαντι-
κοί τοµείς, όπως η υγεία, η παιδεία, καθώς και οι ακριτι-
κές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αντιµετωπίζουν
σηµαντικό πρόβληµα υποστελέχωσης. Παράλληλα, από
το 2015, τέθηκαν σε εφαρµογή κρίσιµες διαρθρωτικές
αλλαγές, που επί σειρά ετών ήταν αναγκαίες για την ελ-
ληνική δηµόσια διοίκηση, όπως η θέσπιση και εφαρµογή
ενός νέου συστήµατος επιλογής στελεχών σε θέσεις ευ-
θύνης (ν. 4369/2016), καθώς και ενός νέου συστήµατος
για την κινητικότητα του προσωπικού της δηµόσιας διοί-
κησης (ν. 4440/2016). Όλες αυτές τις διαδικασίες, οι ο-
ποίες εξελίσσονται σε ένα διοικητικό περιβάλλον µε πε-
ριορισµένους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους και ελ-
λείψεις σε ανθρώπινο δυναµικό, πλαισιώθηκαν µε την
εγγύηση της αξιοκρατικής και αµερόληπτης λειτουργίας
της συνταγµατικά κατοχυρωµένης Ανεξάρτητης Αρχής
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), εκπρόσωποι της οποί-
ας µετέχουν στα αρµόδια συµβούλια επιλογής. 
Υπό το πρίσµα αυτό, η διεύρυνση της αποστολής του

Α.Σ.Ε.Π. και η συνεπαγόµενη αύξηση των ευθυνών και
του φόρτου εργασιών της Αρχής, καθιστά απαραίτητη τη
λήψη µέτρων τόσο για τον αποτελεσµατικότερο σχεδια-
σµό και εφαρµογή της πολιτικής προσλήψεων στο δηµό-
σιο, όσο και της ενίσχυσης αυτής για την εκπλήρωση ε-
νός εξόχως σηµαντικού για το δηµόσιο συµφέρον και
τους πολίτες της χώρας καθήκοντος: την εγγύηση της α-
κοµµάτιστης, αµερόληπτης και αξιοκρατικής εφαρµογής
των διαρθρωτικών αλλαγών για τη διαχείριση τ0υ αν-
θρώπινου δυναµικού του Δηµοσίου. Παράλληλα, οι αδυ-
ναµίες στο στρατηγικό σχεδιασµό διαχείρισης του αν-
θρώπινου δυναµικού, ως αποτέλεσµα του υφιστάµενου
κατακερµατισµού στη συλλογή αιτηµάτων φορέων για

τη διενέργεια προσλήψεων τακτικού και εποχικού προ-
σωπικού, καθιστούν επιβεβληµένη την υλοποίηση διαρ-
θρωτικών αλλαγών στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του
προγραµµατισµού, του εξορθολογισµού, της αποµείω-
σης των γραφειοκρατικών βαρών, της αποτελεσµατικό-
τερης και έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρό-
σληψης προσωπικού, εντός των δηµοσιονοµικών περι-
θωρίων.
Κατόπιν αυτών, µε τις προτεινόµενες διατάξεις του

παρόντος Μέρους, οι οποίες εφαρµόζουν τις στρατηγι-
κές προτεραιότητες που τέθηκαν στην Εθνική Στρατηγι-
κή για τη Διοικητική Μεταρρύθµιση 2017-2019, εγκαθι-
δρύεται σύστηµα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού
σχεδιασµού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσω-
πικού, πλήρως εναρµονισµένου µε το δηµοσιονοµικό κύ-
κλο, για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των φορέ-
ων της δηµόσιας διοίκησης, αλλά και τη λειτουργική δια-
σύνδεση µε τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστηµα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού του δη-
µοσίου, όπως το ενιαίο σύστηµα κινητικότητας, η κατάρ-
τιση περιγραµµάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφια-
κού οργανογράµµατος της δηµόσιας διοίκησης. Περαιτέ-
ρω, εισάγονται ρυθµίσεις για την αναβάθµιση του
Α.Σ.Ε.Π., µε γνώµονα τη διασφάλιση της αποτελεσµατι-
κής λειτουργίας αυτού, την εγγύηση της συνταγµατικά
κατοχυρωµένης προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτη-
σίας των µελών του, αλλά και την απλοποίηση των διαδι-
κασιών που υλοποιούνται από αυτό, προς όφελος των
πολιτών και του δηµοσίου συµφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζεται
σύστηµα στρατηγικού προγραµµατισµού διενέργειας
προσλήψεων για το τακτικό και εποχικό προσωπικό της
δηµόσιας διοίκησης, µε σκοπό τον καλύτερο προγραµ-
µατισµό, την αναβάθµιση, την επιτάχυνση και απλοποίη-
ση της διαδικασίας έγκρισης αιτηµάτων πρόσληψης προ-
σωπικού στους φορείς του Δηµοσίου.

Άρθρο 1
Στρατηγικός προγραµµατισµός διενέργειας 

προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

Με σκοπό την αναβάθµιση του συστήµατος προγραµ-
µατισµού και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού των
δηµοσίων φορέων, µε τις διατάξεις του πρώτου άρθρου
προβλέπεται ότι, από 1.1.2019, για τις προσλήψεις του
πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού θα
διενεργείται πολυετής και ετήσιος στρατηγικός προ-
γραµµατισµός. Ο πολυετής και ετήσιος στρατηγικός
προγραµµατισµός προσλήψεων αφορά το σύνολο φορέ-
ων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετεί-
ται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φο-
ρέων Γενικής Κυβέρνησης, ενώ για τις λοιπές περιπτώ-
σεις έκτακτου, πλην εποχικού, προσωπικού, εφαρµόζε-
ται η ισχύουσα διαδικασία έγκρισης από την επιτροπή
της Π.Υ.Σ. µε αριθµ. 33/2006 (Α΄ 280), λόγω της εξαιρε-
τικής, έκτακτης και απρόβλεπτης φύσης των αναγκών
που καλούνται να καλύψουν οι προσλήψεις του προσω-
πικού αυτού. 



Άρθρο 2
Ένταξη στο Ψηφιακό Οργανόγραµµα του άρθρου 16 

του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού και της αναβάθµισης
της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και σε ευθυ-
γράµµιση µε τις ρυθµίσεις του ν. 4440/2016, στο άρθρο
16 του οποίου προβλέφθηκε η λειτουργία του Ψηφιακού
Οργανογράµµατος της Δηµόσιας Διοίκησης, ορίζεται
στην παράγραφο 1 ότι από 1.1.2020, για την έγκριση οι-
ουδήποτε αιτήµατος πρόσληψης τακτικού προσωπικού
από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής του άρθρου αυτού, απαιτείται η προη-
γούµενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφια-
κό Οργανόγραµµα. 
Για όλως εξαιρετικούς λόγους, οι οποίοι συνίστανται

στην ύπαρξη αντικειµενικής αδυναµίας πλήρωσης των
προϋποθέσεων της παραγράφου1, όπως ιδίως για τεχνι-
κούς λόγους, προβλέπεται µε την παράγραφο 2 του προ-
τεινόµενου άρθρου, ότι είναι δυνατή η έγκριση του αιτή-
µατος από την επιτροπή του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. µε α-
ριθµ. 33/2006 (Α΄ 280), κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγη-
σης του αρµόδιου Υπουργού. Πρόκειται για ρύθµιση ανα-
γκαία, η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση των δυνατο-
τήτων των φορέων της δηµόσιας διοίκησης να προσλαµ-
βάνουν το αναγκαίο προσωπικό, εφόσον αποδεικνύουν
αιτιολογηµένα ότι ήταν αντικειµενικά αδύνατο να εντα-
χθούν στο Ψηφιακό Οργανόγραµµα του άρθρου 16 του
ν. 4440/2016.

Άρθρο 3
Πολυετής προγραµµατισµός προσλήψεων 

τακτικού προσωπικού

Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου εξειδικεύ-
ονται οι διαδικασίες του πολυετούς προγραµµατισµού
προσλήψεων τακτικού προσωπικού. Συγκεκριµένα, σε ε-
ναρµόνιση µε τον πολυετή δηµοσιονοµικό προγραµµατι-
σµό, προβλέπεται ότι µέχρι το πέρας του µηνός Ιανουα-
ρίου κάθε έτους, τα Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουρ-
γείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιηµένα τε-
τραετή σχέδια προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων,
στα οποία περιλαµβάνονται για κάθε έτος της επόµενης
τετραετίας οι εκτιµήσεις των αποχωρήσεων προσωπι-
κού, το σύνολο των υφιστάµενων και των εκτιµώµενων
κενών θέσεων προσωπικού, οι στρατηγικές προτεραιό-
τητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυ-
ναµικού του, οι εκτιµώµενες ανάγκες σε προσωπικό κα-
τά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα και οι τρόποι κάλυ-
ψης αυτών µέσω µετατάξεων ή προσλήψεων, σύµφωνα
µε την υφιστάµενη νοµοθεσία. 
Αντίστοιχες αναφορές θα περιλαµβάνονται στο ίδιο

σχέδιο του κάθε Υπουργείου, για τους εποπτευόµενους
φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Εποπτευόµε-
νοι φορείς των Υπουργείων και Ανεξάρτητες Αρχές, υ-
ποβάλλουν τα τετραετή σχέδια της προηγούµενης πα-
ραγράφου στα οικεία Υπουργεία µέχρι τις 30 Δεκεµβρί-
ου 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 σχέ-
διο, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Κατόπιν, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

λαµβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραµµατισµό κάθε
φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο
προγραµµατισµού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται
στο Υπουργείο Οικονοµικών και λαµβάνεται υπόψη για
την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.

Άρθρο 4
Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού 

και εποχικού προσωπικού

Η πρόβλεψη για την κατάρτιση και έγκριση του συνο-
λικού ετήσιου σχεδίου προγραµµατισµού προσλήψεων
τακτικού και εποχικού προσωπικού για τους φορείς του
Δηµοσίου αποσκοπεί στην εξειδίκευση του πολυετούς
προγραµµατισµού σε ετήσια βάση, στην απλοποίηση της
διαδικασίας έγκρισης προσλήψεων τακτικού και εποχι-
κού προσωπικού, αλλά και στην ταχύτερη υλοποίηση
των προσλήψεων από τις αρµόδιες αρχές. Η συµπερίλη-
ψη του εποχικού προσωπικού στον ετήσιο προγραµµατι-
σµό κρίνεται αναγκαία, καθ’ ότι πρόκειται για προσωπικό
το οποίο εξυπηρετεί κατ’ αρχήν ανάγκες σε περιοδική
βάση και για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα του έ-
τους. Κατ’ επέκταση, η ένταξη των αιτηµάτων των φορέ-
ων του Δηµοσίου για προσλήψεις εποχικού προσωπικού
στην αρχή του έτους, θα επιτρέψει τον προγραµµατισµό,
την έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών κα-
θώς και την αποφυγή σηµαντικού γραφειοκρατικού βά-
ρους και καθυστερήσεων.
Συγκεκριµένα, µε την παράγραφο 1, προβλέπεται ότι

µέχρι το τέλος του µηνός Σεπτεµβρίου κάθε έτους, τα
αρµόδια Υπουργεία, µε βάση τον πολυετή προγραµµατι-
σµό του άρθρου 3, καταρτίζουν καταστάσεις µε το αιτού-
µενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προ-
σωπικό για το επόµενο έτος, κατά κατηγορία και κλά-
δο/ειδικότητα. Στις εν λόγω καταστάσεις συµπεριλαµβά-
νεται και το αιτούµενο προσωπικό για τους εποπτευόµε-
νους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτη-
τες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τους ε-
ποπτευόµενους φορείς αυτών (Υποτοµέαs S1313 του
Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτηµα
το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Τα αιτήµατα κάθε Υπουργείου συνοδεύονται από συ-

νοπτική έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τεκµηρίωση ανα-
γκαιότητας βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και
αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασµού, τον α-
ριθµό των κενών θέσεων του φορέα, τον αναγκαίο χρό-
νο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, εφόσον πρόκει-
ται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απα-
σχόλησης, το ύψος των προκαλούµενων δαπανών για το
έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και επιπλέ-
ον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολι-
κή προκαλούµενη επιβάρυνση για κάθε επόµενο έτος.
Κατόπιν, στο πλαίσιο της απλοποίησης και εξορθολο-

γισµού της διαδικασίας έγκρισης των προσλήψεων
στους φορείς του Δηµοσίου, µε την παράγραφο 2 του
προτεινόµενου άρθρου προβλέπεται η κατάρτιση από το
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενός συνολικού
σχεδίου προγραµµατισµού για τις προσλήψεις του επό-
µενου έτους. Το σχέδιο θα διαµορφώνεται λαµβάνοντας
υπόψη τα αιτήµατα των φορέων, σε συνδυασµό µε τις
στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του αν-
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θρώπινου δυναµικού του δηµοσίου συνολικά. Εν συνε-
χεία, προβλέπεται η έκδοση µιας και µόνον εγκριτικής
πράξης για τα αιτήµατα που περιλαµβάνονται στο ετήσιο
σχέδιο, το αργότερο µέχρι τέλος Οκτωβρίου, από την ε-
πιτροπή του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. µε αριθµ. 33/2006. 
Με την παράγραφο 3 εισάγεται εξαίρεση για τα αιτή-

µατα προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού
που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραµµατισµό ε-
φόσον έχουν όλως επείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι
διαθέσιµες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιο-
λογηµένο αίτηµα του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ-
γού. Πρόκειται για µια αναγκαία ασφαλιστική δικλείδα, η
οποία θα επιτρέψει την έγκριση αιτηµάτων από την επι-
τροπή του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. µε αριθµ. 33/2006, σύµ-
φωνα µε την προβλεπόµενη σε αυτή διαδικασία, εφόσον
αποδεικνύεται ο επείγον και αναγκαίος χαρακτήρας των
σχετικών προσλήψεων. 

Άρθρο 5
Υλοποίηση προσλήψεων από το Α.Σ.Ε.Π.

Οι διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου επιδιώκουν τη
βελτίωση της διασύνδεσης του σταδίου της διαµόρφω-
σης του στρατηγικού προγραµµατισµού προσλήψεων µε
το στάδιο της υλοποίησης αυτού, στο πλαίσιο της έγκαι-
ρης και ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρό-
σληψης από το Α.Σ.Ε.Π.. 
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι ο ε-

γκεκριµένος ετήσιος προγραµµατισµός αποστέλλεται α-
µελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειµένου να διαµορφώσει τον
προγραµµατισµό του για τις προσλήψεις τακτικού και ε-
ποχικού προσωπικού που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά
του, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Σε
περίπτωση που εγκεκριµένα αιτήµατα φορέων του ετή-
σιου προγραµµατισµού υλοποιούνται µε την ίδια διαδικα-
σία πρόσληψης προσωπικού, όπως ορίζεται από τις εκά-
στοτε ισχύουσες διατάξεις, µε την παράγραφο 2 προ-
βλέπεται ότι το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί στα αρµό-
δια όργανα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)
την κατά περίπτωση ενοποίηση αιτηµάτων σε µία ενιαία
κατά κλάδους και ειδικότητες προκήρυξη, στην οποία
σωρεύονται οι αιτούµενες από τους οικείους φορείς θέ-
σεις. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρ-
θρων 15 έως 18 του ν. 2190/1994 για το τακτικό προσω-
πικό και 21 του ν. 2190/1994 για το εποχικό προσωπικό.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανωτέρω ευχέρειας του

Α.Σ.Ε.Π., διευρύνεται η δυνατότητα προκήρυξης περισ-
σοτέρων γραπτών πανελλαδικών διαγωνισµών στη διάρ-
κεια του έτους.

Άρθρο 6 
Ειδικές εγκρίσεις διετούς διάρκειας

Με σκοπό τον καλύτερο προγραµµατισµό προσλήψε-
ων στο πλαίσιο του πολυετούς προγραµµατισµού, αλλά
και την αποφυγή περαιτέρω γραφειοκρατικού βάρους,
στο παρόν άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα φορέων
που έχουν συµπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές
σχέδιο προγραµµατισµού προσλήψεων της παραγράφου
3 του άρθρου 3 του παρόντος, µε το αίτηµα της παρα-
γράφου1 του άρθρου 4, να ζητήσουν την έγκριση των
θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαµβάνονται στα
δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου. Η δυνατότη-
τα αυτή προβλέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικα-

σία πρόσληψης διενεργείται βάσει προτεραιότητας, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 18 του ν. 2190/1994. Στην περίπτωση
αυτή το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαµ-
βάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, τη συνάφεια των
κλάδων/ειδικοτήτων του αιτούµενου προσωπικού, αλλά
και την ανάγκη ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικα-
σιών πρόσληψης και αποφυγής γραφειοκρατικού βά-
ρους, δύναται να εισηγηθεί στην επιτροπή του άρθρου 2
της Π.Υ.Σ. µε 33/2006 που εγκρίνει τον ετήσιο προγραµ-
µατισµό προσλήψεων σύµφωνα µε τη διαδικασία της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 4, την έγκριση θέσεων που πε-
ριλαµβάνονται και στο δεύτερο κατά σειρά έτος του συ-
γκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου. 
Επιπλέον, µε την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι θέσεις

προς κάλυψη που εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
της παραγράφου 1, συµπεριλαµβάνονται τόσο στον επι-
καιροποιηµένο πολυετή, όσο και στον ετήσιο προγραµ-
µατισµό προσλήψεων του επόµενου έτους, ενώ οι φο-
ρείς των οποίων τα αιτήµατα έχουν εγκριθεί για τα δύο
(2) πρώτα έτη του πολυετούς προγραµµατισµού, δεν υ-
ποβάλλουν νέο αίτηµα για τις εγκριθείσες θέσεις του ε-
πόµενου έτους. 
Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι ειδικά για την κάλυ-

ψη των θέσεων που εγκρίνονται σύµφωνα µε τις παρα-
γράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η δυνατότητα
της παραγράφου 2 του άρθρου 5, για την έκδοση ενιαίων
κατά κλάδους/ειδικότητες προκηρύξεων εξετάζεται υπο-
χρεωτικά από το Α.Σ.Ε.Π.. Οι θέσεις που εγκρίνονται για
το επόµενο, µετά το έτος της έγκρισης, έτος σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καλύ-
πτονται από τους επόµενους κατά σειρά επιτυχόντες
των οικείων οριστικών πινάκων προσληπτέων, εφόσον α-
φορούν τον ίδιο φορέα, και την ίδια κατηγορία και κλάδο
και ειδικότητα.
Τέλος, µε την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι µε κοινή

απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Οικονοµικών, επιτρέπεται η εξειδίκευση της εφαρµο-
γής του παρόντος άρθρου σε συγκεκριµένες κατηγορίες
και κλάδους/ειδικότητες προσωπικού, η πρόβλεψη ειδι-
κών όρων και προϋποθέσεων για την εφαρµογή του πα-
ρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 7

Με τις διατάξεις της παραγράφου1 του προτεινόµενου
άρθρου αποσαφηνίζεται ότι στο πεδίο εφαρµογής των
άρθρων 4 και επόµενα περιλαµβάνονται και φορείς ε-
κτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθε-
τείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι εντάσσονται στο
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006. Πε-
ραιτέρω, µε την ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι από το
πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Κεφα-
λαίου εξαιρούνται διαδικασίες πρόσληψης τακτικού και
εποχικού προσωπικού, οι οποίες εξαιρούνται από την υ-
ποχρέωση έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006. Επιπλέον, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδι-
ου Υπουργού, επιτρέπεται η υπαγωγή φορέων του προη-
γουµένου εδαφίου στις διατάξεις του παρόντος Κεφα-
λαίου. 
Για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποτελεσµατικής

λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, µε την παράγραφο
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2 προβλέπεται ότι για τον πρώτο, µετά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, πολυετή προγραµµατισµό προσλή-
ψεων 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. Τέλος, µε την παράγραφο 3 προς διασφάλιση της
οµαλής διενέργειας των προσλήψεων τακτικού και επο-
χικού προσωπικού που αφορούν το έτος 2019 ορίζεται
ρητά, ότι εγκρίσεις της Π.Υ.Σ. 33/2006 που εκδίδονται
για το προσωπικό αυτό, δεν θίγονται από την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)

Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ενισχύεται
και αναβαθµίζεται το Α.Σ.Ε.Π. για την επίτευξη της σηµα-
ντικής για το δηµόσιο συµφέρον και τους πολίτες απο-
στολής του, στο πλαίσιο της συνταγµατικά κατοχυρωµέ-
νης προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των µε-
λών του.

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων 

προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας

Οι διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου εισάγονται
χάριν του εκσυγχρονισµού και της απλοποίησης της δια-
δικασίας υλοποίησης προσλήψεων προσωπικού µε σειρά
προτεραιότητας, της µείωσης του γραφειοκρατικού βά-
ρους και της ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών
πρόσληψης. 
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι από

1.1.2019, σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσω-
πικού σε φορείς του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994
µε σειρά προτεραιότητας, η οποία διενεργείται από το
Α.Σ.Ε.Π. ή εποπτεύεται από αυτό, δεν υποβάλλονται δι-
καιολογητικά µε την αίτηση συµµετοχής του υποψηφίου,
η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία
που αναφέρονται σε αυτήν. Με την παράγραφο 2 προ-
βλέπεται ότι η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες
προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώ-
νουν στην αίτησή τους. Κατόπιν, εντός προθεσµίας δέκα
(10) εργασίµων ηµερών που τάσσεται από το Α.Σ.Ε.Π.,
προ της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσµάτων,
δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλλουν υποψήφιοι
που αντιστοιχούν στον αριθµό του συνόλου των θέσεων
που προκηρύχθηκαν, προσαυξηµένο κατά το ήµισυ
(50%). Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι υποψήφιος
που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επι-
καλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν
για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφε-
ται από αυτούς. Επιπλέον, µε την παράγραφο 4 προβλέ-
πεται η κατάργηση των εδαφίων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, για λόγους
ασφάλειας δικαίου.

Άρθρο 9
Θέµατα προσωπικού Α.Σ.Ε.Π. 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Α.Σ.Ε.Π. για την έγκαι-

ρη εκπλήρωση της απαιτητικής και εξέχουσας για το κοι-
νωνικό σύνολο και την προάσπιση του δηµοσίου συµφέ-
ροντος αποστολής του, και λαµβάνοντας υπόψη τον αυ-
ξηµένο φόρτο εργασιών λόγω, µεταξύ άλλων, των διαδι-
κασιών επιλογής και τοποθέτησης επιτελικών στελεχών
και στελεχών σε θέσεις ευθύνης που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη, προβλέπεται ειδική ρύθµιση για αποσπάσεις προ-
σωπικού της δηµόσιας διοίκησης στο Α.Σ.Ε.Π.. Συγκεκρι-
µένα, ορίζεται ότι για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσια-
κών αναγκών της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π., επιτρέπεται
η διενέργεια αποσπάσεων µόνιµων ή µε σύµβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από
φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται στην πε-
ρίπτωση στ΄ παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (143
Α΄) κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η διάρ-
κεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε ένα (1) έτος µε δυ-
νατότητα ισόχρονης ανανέωσης για µία φορά. Η από-
σπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Προέδρου
του Α.Σ.Ε.Π., και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ-
γού, χωρίς να απαιτείται γνώµη των οικείων Υπηρεσια-
κών Συµβουλίων.
Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι για την επιλογή των προϊ-

σταµένων οργανικών µονάδων του Α.Σ.Ε.Π., εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26). Λαµβάνοντας υπόψη τη συνταγµατικά κατοχυ-
ρωµένη αυτοτέλεια και την προσωπική και λειτουργική
ανεξαρτησία των µελών της εν λόγω Αρχής, προβλέπε-
ται ειδική ρύθµιση για τη σύνθεση των αρµοδίων συµ-
βουλίων επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων
αυτής.

Άρθρο 10
Λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π.

Με την προτεινόµενη διάταξη, η οποία εισάγεται
για την ενιαία ερµηνεία και εφαρµογή της σχετικής νο-
µοθεσίας, καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, ίσης
µεταχείρισης και δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των
πολιτών, αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 2190/1994. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι οι αποφά-
σεις της Ολοµέλειας και της Ελάσσονος Ολοµέλειας εί-
ναι δεσµευτικές για τα µέλη της. Επιπρόσθετα, ορίζεται
ότι στις Ελάσσονες συνθέσεις της Ολοµέλειας τοποθε-
τούνται ως µέλη όλοι οι Αντιπρόεδροι του Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 11
Συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων 

στο δηµόσιο τοµέα 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του παρόντος άρθρου,
αντικαθίστανται διατάξεις του ν. 2190/1994, µε σκοπό
την πληρέστερη και σαφέστερη ρύθµιση των περιπτώσε-
ων µη αποδοχής διορισµού από υποψηφίους και επιλα-
χόντες υποψηφίους. 
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 αντικαθίστανται το

τέταρτο, πέµπτο και έκτο της παρ. 9 του άρθρου 15 του
ν. 2190/1994 και προβλέπεται ότι οι επιλαχόντες υποψή-
φιοι σε περίπτωση που η κάλυψη θέσεων αφορά σε ίδι-
ους φορείς, ή µέρος αυτών, µε την αυτή έδρα, εφόσον
δεν αποδεχθούν το διορισµό τους, διαγράφονται από
τους πίνακες των επιλαχόντων και από τους πίνακες κα-
τάταξης του προηγούµενου διαγωνισµού. Σε περίπτωση
που οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν άλλους φο-
ρείς ή τους ίδιους φορείς άλλης περιφερειακής ενότη-
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τας, προβλέπεται ότι οι επιλαχόντες υποψήφιοι καλού-
νται µε κάθε πρόσφορο τρόπο, περιλαµβανοµένων των
ηλεκτρονικών µέσων, από το Α.Σ.Ε.Π. να δηλώσουν, ε-
ντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, τις προτιµήσεις τους
για τις νέες θέσεις. Αν δεν υποβληθούν οι ως άνω δηλώ-
σεις των προτιµήσεών τους, τεκµαίρεται η µη συµµετοχή
τους στην παρούσα διαδικασία, χωρίς όµως οι υποψήφι-
οι να διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάτα-
ξης του προηγούµενου διαγωνισµού.
Περαιτέρω, µε την παράγραφο 2 αντικαθίσταται το δ΄

εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 17 ν. 2190/1994 και προ-
βλέπεται ότι ο υποψήφιος καλείται από το Α.Σ.Ε.Π. µε
κάθε πρόσφορο τρόπο, περιλαµβανοµένων των ηλε-
κτρονικών µέσων, να δηλώσει, εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, αν αποδέχεται την κενή θέση. Σε περίπτω-
ση µη αποδοχής της θέσης, ορίζεται ότι πρέπει να υπο-
βάλει στο Α.Σ.Ε.Π. υπεύθυνη δήλωση. Επιπλέον, ορίζε-
ται ρητά ότι 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 το διορισµό του ή κωλύεται ο διορισµός
του λόγω έλλειψης νόµιµης προϋποθέσεως.

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.

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αποστολή του
Α.Σ.Ε.Π. διευρύνεται συνεχώς µε καινούργιες αρµοδιό-
τητες και δράσεις, προς διασφάλιση του δηµοσίου συµ-
φέροντος, µε την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται ό-
τι, για τα έτη 2019 και 2020, για τους υπαλλήλους της
Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π. και το Ειδικευµένο Επιστηµο-
νικό Προσωπικό αυτού, ο αριθµός των ωρών απογευµα-
τινής υπερωριακής εργασίας, καθώς και υπερωριακής
εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέ-
σιµες ηµέρες και πέραν του πενθηµέρου καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης καθ’ υπέρβαση των ανωτάτων ο-
ρίων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176). Επιπλέον, ορίζεται ρητά το ωροµίσθιο της υπε-
ρωριακής εργασίας για τους ανωτέρω υπαλλήλους κα-
θορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 4354/2015. Οι
ανωτέρω ρυθµίσεις προβλέπονται και για 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.), α-
νεξάρτητα αν πρόκειται για υπαλλήλους του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή του Α.Σ.Ε.Π.. Ειδικά για
το προσωπικό αυτό, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υ-
περωριακής απασχόλησής τους µέσα στα όρια των πι-
στώσεων του Προϋπολογισµού του Φορέα από τον ο-
ποίο προέρχεται ο κάθε υπάλληλος, εγκρίνεται µε από-
φαση του Προέδρου του οικείου συµβουλίου και η απο-
ζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίο ανή-
κει οργανικά ο υπάλληλος.

Άρθρο 13
Αποδοχές Προέδρου, Αντιπροέδρων και µελών 

του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Με την προτεινόµενη διάταξη, λαµβάνοντας υπόψη
την αύξηση των ευθυνών, των αρµοδιοτήτων και του
φόρτου εργασίας του Α.Σ.Ε.Π. προβλέπεται ο προσδιορι-
σµός των αποδοχών τoυ Προέδρου, των Αντιπροέδρων
και των µελών του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προ-
σωπικού µε βάση τις αντίστοιχες αποδοχές του Προέ-
δρου, Αντιπροέδρου και Συµβούλου του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους, στο πλαίσιο της προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας που απολαµβάνουν τα µέλη
του Α.Σ.Ε.Π. σύµφωνα µε ρητή διατύπωση του άρθρου
101Α του Συντάγµατος (άρθρο 88 παράγραφος 2). 
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι οι α-

ποδοχές τoυ Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των µε-
λών του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού ο-
ρίζονται σε ύψος εβδοµήντα τοις εκατό (70%) των πά-
σης φύσεως αποδοχών του Προέδρου, Αντιπροέδρου
και Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους α-
ντιστοίχως, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32
και 33 του ν. 3205/2003 και της παρ. 10 του άρθρου 10
του ν. 2521/1997, όπως ισχύουν και δεν µπορούν να υ-
περβαίνουν το ύψος των αποδοχών που ορίζονται για
τους δικαστικούς λειτουργούς στο άρθρο 28 παρ. 3 εδά-
φιο α΄ του ν. 4354/2015 και στο οποίο υπάγονται. Για τον
υπολογισµό του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας της παρ.
Α.1 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003 προσµετράται ο
χρόνος της προηγούµενης απασχόλησης. Επίσης, προ-
βλέπεται ρητά ότι η ισχύς του άρθρου 53 του
ν. 4456/2017 (Α΄ 24) διατηρείται.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι για την εφαρµογή

της παραγράφου 1 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

Με την προτεινόµενη διάταξη, η οποία αφορά την ε-
σωτερική λειτουργία των συµβουλίων στα οποία ορίζο-
νται ως πρόεδροι και µέλη εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π.,
προβλέπεται ότι τον πρόεδρο αναπληρώνει το ανώτερο
κατά διαβάθµιση µέλος του Α.Σ.Ε.Π. και µεταξύ πλειό-
νων µελών της ίδιας βαθµίδας το αρχαιότερο κατά τα ο-
ριζόµενα στον ισχύοντα Κανονισµό Λειτουργίας του
Α.Σ.Ε.Π.. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η αποτελεσµατική υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών
και µεταρρυθµίσεων στη δηµόσια διοίκηση στηρίζεται
στην αποτελεσµατική οργάνωση και λειτουργία δοµών
και διαδικασιών για τον επιτελικό σχεδιασµό, την παρα-
κολούθηση και την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης
στρατηγικής διοικητικής ανασυγκρότησης. 
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Τόσο σε σχέση µε τις θεσµικά κατοχυρωµένες αρµο-
διότητές του, όσο και στο πλαίσιο της τρέχουσας Εθνι-
κής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθµιση 2017-
2019 που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης και της Ολιστικής Αναπτυξιακής Στρατη-
γικής της Ελληνικής Κυβέρνησης, το Υπουργείο Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης αποτελεί το βασικό πυλώνα ορι-
ζόντιου σχεδιασµού και συντονισµού της εφαρµογής
δράσεων διοικητικής ανασυγκρότησης που οργανώνο-
νται σε συγκεκριµένους άξονες και τοµείς. Ειδικότερα,
για την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων
του, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνερ-
γάζεται µε τα συναρµόδια Υπουργεία και τους λοιπούς
φορείς της δηµόσιας διοίκησης, µε στόχο την υλοποίηση
οριζόντιων και τοµεακών παρεµβάσεων σε θέµατα δια-
χείρισης ανθρώπινου δυναµικού, οργάνωσης δοµών, δι-
οίκησης µέσω στόχων, απλοποίησης διαδικασιών, διοίκη-
σης ποιότητας, καινοτόµων εφαρµογών, διαφάνειας και
λογοδοσίας της δηµόσιας διοίκησης.
Αναφορικά µε τις παραπάνω λειτουργίες και διαδικα-

σίες του φορέα, µε στόχο την αναβάθµιση του σχεδια-
σµού και της υλοποίησης της πολιτικής για την εφαρµο-
γή διαρθρωτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων στη δη-
µόσια διοίκηση, και σε άµεση συνέργεια και συµπληρω-
µατικότητα µε τις αρµοδιότητες των Γενικών Διευθύνσε-
ων Δηµοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναµικού
Δηµοσίου Τοµέα, κρίνεται επιβεβληµένη η δηµιουργία ε-
νός µηχανισµού συνολικής παρακολούθησης και αξιολό-
γησης της αποτελεσµατικότητας των παραγόµενων και
εφαρµοζόµενων πολιτικών σε όλο το φάσµα δράσεων
και παρεµβάσεων για τη διοικητική ανασυγκρότηση. Ε-
νός µηχανισµού, που ήδη αποτελεί βέλτιστη πρακτική
στα ευρωπαϊκά κράτη στο πλαίσιο της εφαρµογής των
αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, και που µε τη µέτρη-
ση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των πολιτικών
διοικητικής ανασυγκρότησης, θα εξάγει χρήσιµα συµπε-
ράσµατα προκειµένου να ανατροφοδοτήσει τον επιτελι-
κό σχεδιασµό του Υπουργείου για την επίτευξη της απο-
στολής του.
Επιπλέον, µε στόχο την ενδυνάµωση της επιτελικής

λειτουργίας των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων του Υ-
πουργείου, τις ανάγκες και τα αιτήµατα των φορέων του
Δηµοσίου, ανεξαρτήτως νοµικής φύσης αυτών, προς υ-
ποστήριξη µε εξειδικευµένο προσωπικό σε επιµέρους
δράσεις για την βελτιστοποίηση της διοικητικής τους ι-
κανότητας, κρίνεται απαραίτητη η εδραίωση ενός εκτε-
λεστικού βραχίονα του Υπουργείου µε αποστολή την πα-
ροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών εµπειρογνωµοσύνης
και τεχνικής υποστήριξης στους φορείς αυτούς. Σε άµε-
ση, κατά συνέπεια, συνέργεια µε τις αρµοδιότητες, το
σχεδιασµό και τις κατευθύνσεις των υπηρεσιών του Υ-
πουργείου, και λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες διε-
θνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές (π.χ. εθνικοί οργανισµοί
και φορείς παροχής τεχνικής υποστήριξης), προβλέπεται
η οργάνωση και λειτουργία ενός µηχανισµού διάχυσης
και εφαρµογής της πολιτικής του για τη διοικητική ανα-
συγκρότηση, ενίσχυσης των φορέων της δηµόσιας διοί-
κησης µε τα αναγκαία µέσα και εργαλεία για την καλύτε-
ρη επίτευξη της αποστολής τους (όπως ιδίως εργαλεία
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού, χαρτογρά-
φησης και απλοποίησης διαδικασιών, καθώς και διαχείρι-
σης ανθρώπινου δυναµικού), και κατά συνέπεια αύξησης
της προστιθέµενης αξίας των υπηρεσιών τους για τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Κατόπιν αυτών, µε τις προτεινόµενες διατάξεις του
παρόντος Μέρους, προβλέπεται η σύσταση στο Υπουρ-
γείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ειδικής Γραµµατείας
για την Υποστήριξη Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης. Πρόκειται
για έναν αναγκαίο υποστηρικτικό µηχανισµό που στηρί-
ζεται στην ευρωπαϊκή και διεθνή εµπειρία και θα παρα-
κολουθεί ολιστικά το βαθµό διάχυσης και τα αποτελέ-
σµατα των διοικητικών µεταρρυθµίσεων. Επιπρόσθετα,
έχοντας ως έρεισµα το γενικότερο σχεδιασµό των υπη-
ρεσιών του Υπουργείου, ο µηχανισµός αυτός θα αντιµε-
τωπίσει χρόνιες παθογένειες της διοικητικής λειτουρ-
γίας των δηµοσίων φορέων και θα επιτρέψει την έλευσή
τους σε έναν ενάρετο κύκλο συνεχούς βελτίωσης και
πολλαπλασιασµού της κοινωνικής και οικονοµικής τους
ωφέλειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Παράλ-
ληλα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις, διασφαλίζεται η
συνεκτικότητα και ο αρµονικός συντονισµός του νέου, ο-
λοκληρωµένου συστήµατος σχεδιασµού, υλοποίησης και
παρακολούθησης πολιτικών διοικητικής ανασυγκρότη-
σης, µέσα από τη λειτουργία Γνωµοδοτικού Συµβουλίου
για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση στο Υπουργείο Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο µετέχουν οι βασικοί ε-
µπλεκόµενοι φορείς για την ανασυγκρότηση της δηµό-
σιας διοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 
ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του παρόντος Κεφα-
λαίου, προβλέπεται η οργάνωση νέων δοµών και διαδι-
κασιών για τον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό, την υ-
λοποίηση και παρακολούθηση της Στρατηγικής για τη Δι-
οικητική Ανασυγκρότηση. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η
σύσταση Γνωµοδοτικού Συµβουλίου για τη Διοικητική Α-
νασυγκρότηση, καθώς και η σύσταση Ειδικής Γραµµατεί-
ας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 15
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο 

για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση

Με γνώµονα την ενδυνάµωση των διαδικασιών δια-
µόρφωσης και υλοποίησης των στρατηγικών προτεραιο-
τήτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα-
θώς και την ενεργό συµµετοχή των κρίσιµων εµπλεκοµέ-
νων φορέων, µε την παράγραφο 1 του προτεινόµενου
άρθρου συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης γνωµοδοτικό συµβούλιο µε αρµοδιότητα τη
διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων στον Υπουργό Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά µε τις στρατηγι-
κές προτεραιότητες του Υπουργείου για την ενδυνάµω-
ση και αναβάθµιση της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκη-
σης, τις προτεινόµενες δράσεις για την υλοποίηση των
στρατηγικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου, το βαθµό
επίτευξης των τεθέντων στρατηγικών στόχων για τη δι-
οικητική ανασυγκρότηση, καθώς και κάθε συναφές θέµα
το οποίο τίθεται σε αυτό από τον Υπουργό Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ως πρόεδρος του γνω-

µοδοτικού συµβουλίου της παραγράφου 1 ορίζεται µε α-
πόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ο
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Διοικητικός Γραµµατέας του Υπουργείου αυτού. Με την
ίδια απόφαση, µέλη του γνωµοδοτικού συµβουλίου ορί-
ζονται ο Διοικητικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσω-
τερικών, ο Διοικητικός ή ένας Τοµεακός Γραµµατέας του
Υπουργείου Οικονοµίας, ο Τοµεακός Γραµµατέας Ψη-
φιακής Πολιτικής, ο Τοµεακός Γραµµατέας Δηµοσιονοµι-
κής Πολιτικής, ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού, ο Ει-
δικός Τοµεακός Γραµµατέας της Ειδικής Γραµµατείας Υ-
ποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης, ο Πρόεδρος του
Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης, οι τρεις (3) Γενι-
κοί Διευθυντές του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. εγνωσµένου κύρους και
επιστηµονικής ενασχόλησης µε τα θέµατα της δηµόσιας
διοίκησης.
Περαιτέρω, µε την παράγραφο 3, ορίζεται ότι το γνω-

µοδοτικό συµβούλιο του παρόντος συνεδριάζει τουλάχι-
στον 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

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του προτεινόµε-
νου άρθρου προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης Ειδικής Γραµµατείας Υποστή-
ριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρα-
τηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης, υπαγόµενης στον Υ-
πουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και θέσης
Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα, µε βαθµό 1ο της κατηγο-
ρίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), ως προϊσταµένου αυτή. Επι-
πλέον, καθορίζεται η αποστολή της, η οποία συνίσταται
στην επιστηµονική παρακολούθηση της διοικητικής λει-
τουργίας και το συντονισµός των διαδικασιών αξιολόγη-
σης και κοινωνικού ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης, την
παραγωγή γνώσης µε στόχο την ενδυνάµωση της δηµό-
σιας διοίκησης µέσω της παροχής χρήσιµης, έγκαιρης
και αξιόπιστης πληροφορίας σχετικά µε δηµόσιες πολιτι-
κές και µεταρρυθµίσεις, καθώς και την παροχή υπηρε-
σιών υποστήριξης και εµπειρογνωµοσύνης σε φορείς
της δηµόσιας διοίκησης, µε σκοπό την αναβάθµιση της
λειτουργίας τους µέσα από το σχεδιασµό και την υλο-
ποίηση προγραµµάτων και δράσεων βελτιστοποίησης δι-
οικητικής ικανότητας. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται
η διάρθρωση της Ειδικής Γραµµατείας σε δύο Τµήµατα
και δυο Τοµείς επιπέδου Διεύθυνσης (Τοµέας Α΄ Παρα-
τηρητήριο Δηµόσιας Διοίκησης και Τοµέας Β΄ Υποστήρι-
ξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης). 

Άρθρα 17-18

Με τις προτεινόµενες διατάξεις καθορίζονται οι αρµο-
διότητες του Τµήµατος Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνερ-
γασίας, οι οποίες συνίστανται στην εν γένει διεθνή εκ-
προσώπηση και συνεργασία της Ειδικής Γραµµατείας,
καθώς και οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Διοίκησης,
Προγραµµάτων και Οικονοµικής Διαχείρισης, οι οποίες
συνίστανται στην εν γένει διοικητική και οικονοµική υπο-
στήριξή της.

Άρθρο 19
Τοµέας Α΄ «Παρατηρητήριο Δηµόσιας Διοίκησης»

Με τις διατάξεις του εν λόγω προτεινόµενου άρθρου,
καθορίζονται η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπη-
ρεσιών του Τοµέα Α΄ «Παρατηρητήριο Πολιτικών Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης», ο οποίος αποτελεί οργανική
µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης. Βασικός στόχος του Το-
µέα συνιστά η ανάπτυξη ολοκληρωµένου πλαισίου παρα-
κολούθησης και αξιολόγησης των δηµοσίων πολιτικών
και µεταρρυθµίσεων για την ανασυγκρότηση της δηµό-
σιας διοίκησης. Συνιστώνται, περαιτέρω, δύο µονάδες
σε επίπεδο Τµήµατος (Μονάδα Συλλογής Δεδοµένων και
Παρακολούθησης Διοικητικής Λειτουργίας και Μονάδα
Αναλύσεων και Επιστηµονικής Υποστήριξης) και κατανέ-
µονται οι αρµοδιότητες µεταξύ αυτών.

Άρθρο 20
Τοµέας Β΄ «Υποστήριξης Δράσεων 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου καθορίζε-
ται η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών του
Τοµέα Β΄ «Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης», ο οποίος αποτελεί οργανική µονάδα επιπέ-
δου Διεύθυνσης. Στόχος του Τοµέα αυτού είναι η εκπό-
νηση και υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικής βοήθειας και ε-
µπειρογνωµοσύνης για τη βελτίωση της διοικητικής ικα-
νότητας των φορέων της δηµόσιας διοίκησης, στο πλαί-
σιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του επιτελικού σχεδια-
σµού των Γενικών Διευθύνσεων Δηµοσίων Οργανώσεων
και Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα. Ο Τοµέας
διαρθρώνεται σε τρεις Μονάδες Εµπειρογνωµόνων επι-
πέδου Τµήµατος (Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Α΄: Ενδυ-
νάµωσης Στρατηγικής Ικανότητας και Στοχοθεσίας, Μο-
νάδα Εµπειρογνωµόνων Β΄: Διοικητικής Οργάνωσης και
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού και Μονάδα Εµπει-
ρογνωµόνων Γ΄: Απλοποίησης Διαδικασιών και Καταπο-
λέµησης Γραφειοκρατίας) και καθορίζονται οι αρµοδιό-
τητές τους.

Άρθρο 21
Οργανικές θέσεις προσωπικού

Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου προβλέ-
πεται η σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού της Ει-
δικής Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκη-
σης. Επιπλέον προβλέπεται ρητά ότι οι Τοµείς της Ειδι-
κής Γραµµατείας στελεχώνονται αποκλειστικά από υ-
παλλήλους του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων
του άρθρου 23. Ακόµη, σε ευθυγράµµιση µε τις διατάξεις
για τα µέλη Δ.Ε.Π. του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄
195) για την επιστηµονική υποστήριξη του έργου της Ει-
δικής Γραµµατείας, συνιστώνται πέντε (5) θέσεις επιστη-
µονικών συνεργατών, οι οποίες καλύπτονται από µέλη
Δ.Ε.Π. µε συναφές µε την αποστολή και τις αρµοδιότη-
τες της Ειδικής Γραµµατείας αντικείµενο. 
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Άρθρο 22
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται η ειδική ε-
ξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγµατος
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, µε το οποίο καθορίζονται οι ειδικότερες λε-
πτοµέρειες για την οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής
Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης, ό-
πως ενδεικτικά ο ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των
υπηρεσιών αυτής, η σύσταση ή κατάργηση µονάδων και
οργανικών θέσεων προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 23
Κλάδος Συµβούλων - Εµπειρογνωµόνων

Με τις διατάξεις του εν λόγω προτεινόµενου άρθρου
προβλέπεται η σύσταση «Κλάδου Συµβούλων – Εµπειρο-
γνωµόνων» ως ειδικού κλάδου προσωπικού, ο οποίος
στελεχώνεται µε αποσπάσεις υπαλλήλων της περίπτω-
σης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016, κατό-
πιν εγγραφής τους στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών. Η
σύσταση του κλάδου αυτού αποσκοπεί στη στελέχωση
των Τοµέων Α΄ και Β΄ της Ειδικής Γραµµατείας Υποστή-
ριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρα-
τηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης µε αυξηµένων τυπικών
προσόντων και εµπειρίας προσωπικό, κατόπιν ειδικής
διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής αυτού προς στε-
λέχωση του κλάδου. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται
ότι οι αποσπάσεις της παραγράφου 1 διενεργούνται µε
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η
οποία λαµβάνεται κατόπιν της σύµφωνης γνώµης της
Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 24 και
της τήρησης της διαδικασίας επιλογής που ορίζεται µε
την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου
αυτού, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδι-
κής ρύθµισης. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων εί-
ναι τριετής µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης. 

Άρθρο 24
Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης

Με το προτεινόµενο άρθρο προβλέπεται η σύσταση
στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κεντρικής
Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία είναι αρµόδια για την
αξιολόγηση της καταλληλότητας και επάρκειας του προ-
σωπικού του δηµοσίου που επιθυµεί να ενταχθεί στον
κλάδο Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων, καθώς και την ε-
πιλογή των επιστηµονικών συνεργατών της Ειδικής
Γραµµατείας. Επιπλέον, προβλέπεται εξουσιοδοτική διά-
ταξη για τη ρύθµιση κάθε σχετικού θέµατος µε τη διαδι-
κασία επιλογής των υποψηφίων υπαλλήλων για ένταξη
στον κλάδο Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων, καθώς και
την επιλογή των επιστηµονικών συνεργατών της Ειδικής
Γραµµατείας, όπως ιδίως η προθεσµία υποβολής των αι-
τήσεων, τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότησή τους,
το πρότυπο του βιογραφικού σηµειώµατος και τα απαι-
τούµενα δικαιολογητικά. 

Άρθρο 25
Υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων που εντάσσονται

στον κλάδο Συµβούλων - Εµπειρογνωµόνων

Με την παράγραφο 1 της προτεινόµενης ρύθµισης ορί-
ζεται ότι οι θέσεις του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρο-
γνωµόνων κατατάσσονται σε τρεις (3) βαθµούς, ανεξαρ-
τήτως κατηγορίας εκπαίδευσης. Πρόκειται για ρύθµιση
αναγκαία, η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσµατικότερη
διαχείριση του εν λόγω προσωπικού. Περαιτέρω, µε την
παράγραφο 2 προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουρ-
γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε τη βαθµολογική κατάταξη και εξέλιξη των υ-
παλλήλων του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων
στους βαθµούς της παραγράφου 1.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ειδική ρύθµιση για

την τοποθέτηση προϊσταµένων των Τµηµάτων, των Το-
µέων και των Μονάδων της Ειδικής Γραµµατείας. Επι-
πρόσθετα, µε την παράγραφο 4 προβλέπεται η έκδοση
κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και Οικονοµικών για την κατάταξη των υπαλ-
λήλων του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων και
των επιστηµονικών συνεργατών της Ειδικής Γραµµατεί-
ας σε µισθολογικά κλιµάκια σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4354/2015, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα που
αφορά τις αποδοχές του προσωπικού αυτού. Τέλος, για
όσα θέµατα αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υ-
παλλήλων του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων,
ιδίως η επιλογή σε θέσεις ευθύνης και το σύστηµα αξιο-
λόγησης και τα οποία δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις
του παρόντος, προβλέπεται µε την παράγραφο 5 η ε-
φαρµογή του ν. 3528/2007 και του ν. 4369/2016.

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

Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου προβλέπε-
ται η οργάνωση και υλοποίηση στοχευµένων προγραµ-
µάτων υποστήριξης και αναβάθµισης διοικητικής ικανό-
τητας φορέων της δηµόσιας διοίκησης. Τα προγράµµατα
αυτά στηρίζονται στο γενικότερο σχεδιασµό και τις κα-
τευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων Δηµοσίων Οργα-
νώσεων και Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υλοποιού-
νται από τις Μονάδες Εµπειρογνωµόνων του Τοµέα Β΄
«Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
σε συνεργασία µε τους αιτούντες φορείς της δηµόσιας
διοίκησης. Κατ’ επέκταση διαµορφώνεται ένα ολοκληρω-
µένο, λειτουργικό και αποτελεσµατικό σύστηµα παρο-
χής εµπειρογνωµοσύνης σε δηµόσιους φορείς, µε γνώ-
µονα την υλοποίηση και διάχυση των δράσεων διοικητι-
κής ανασυγκρότησης, που θα προσαρµόζονται στις ειδι-
κότερες ανάγκες του εκάστοτε αιτούντος φορέα.

Άρθρο 26
Ένταξη φορέων της δηµόσιας διοίκησης 

σε προγράµµατα υποστήριξης και αναβάθµισης 
διοικητικής ικανότητας

Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου προσδιο-
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ρίζονται οι δικαιούχοι φορείς των προγραµµάτων υπο-
στήριξης και αναβάθµισης διοικητικής ικανότητας, καθο-
ρίζεται η διαδικασία υποβολής και ιεράρχησης προτεραι-
οτήτων των αιτηµάτων των φορέων βάσει των ειδικότε-
ρων αναγκών αυτών, καθώς και η λήψη απόφασης έντα-
ξης των αιτούντων φορέων στα προγράµµατα αυτά.

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

Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου, προβλέ-
πονται τα µέσα υλοποίησης και χρηµατοδότησης των
προγραµµάτων αναβάθµισης και υποστήριξης διοικητι-
κής ικανότητας. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι τα προ-
γράµµατα αυτά µπορούν να χρηµατοδοτούνται από εθνι-
κούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους, ιδίως διαθέσιµους
πόρους του Κρατικού Προϋπολογισµού, περιλαµβανοµέ-
νου του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, διαθέσι-
µους πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταµεία και χρηµατοδο-
τικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πό-
ρους διεθνών οργανισµών. Περαιτέρω, για την υλοποίη-
ση των προγραµµάτων, προβλέπεται ότι η Ειδική Γραµ-
µατεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης δύναται να
αξιοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο σύµφωνα µε τις διαδικα-
σίες της κείµενης νοµοθεσίας είτε µόνη της, είτε σε συ-
νεργασία µε τον δικαιούχο φορέα, όπως ιδίως η σύστα-
ση ή συµµετοχή σε οµάδες εργασίας, η υποστήριξη στη
σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, η σύναψη προγραµµα-
τικών συµφωνιών µε ακαδηµαϊκούς, επιστηµονικούς, ε-
ρευνητικούς φορείς, Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου και Ι-
διωτικού Δικαίου ή εταιρίες του Δηµοσίου για την υπο-
στήριξη των προγραµµάτων υποστήριξης και αναβάθµι-
σης διοικητικής ικανότητας και η συνεργασία µε ευρω-
παϊκούς και διεθνείς φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνι-
κής υποστήριξης.

Άρθρα 28 έως 29

Με γνώµονα την ενίσχυση του συντονισµού, την πα-
ρακολούθηση της πορείας εφαρµογής, την αξιολόγησης,
την επικαιροποίηση και την εισήγηση σχετικών µέτρων
και δράσεων κάθε προγράµµατος, µε τις διατάξεις του
προτεινόµενου άρθρου 28 συνιστάται Συντονιστική Επι-
τροπή, πρόεδρος και µέλη της οποίας ορίζονται µε από-
φαση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα της Ειδικής
Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης, οι
προϊστάµενοι των Μονάδων Εµπειρογνωµόνων του Το-
µέα Β΄ της Ειδικής Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εκπρόσωποι των δικαι-
ούχων φορέων. Επιπλέον, µε τις προτεινόµενες ρυθµί-
σεις του άρθρου 29, προβλέπεται ότι για την υλοποίηση
και τα αποτελέσµατα κάθε προγράµµατος, οι Μονάδες
Εµπειρογνωµόνων της Ειδικής Γραµµατείας Υποστήρι-
ξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατη-
ρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης συντάσσουν ενδιάµεση
και απολογιστική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στη Συ-
ντονιστική Επιτροπή του προηγούµενου άρθρου για τη
διατύπωση των απόψεών της και κοινοποιείται στον δι-
καιούχο φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Μεταβατικές τοποθετήσεις Προϊσταµένων 

Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου, οι οποίες
εισάγονται προς διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελε-
σµατικής λειτουργίας της Ειδικής Γραµµατείας Υποστή-
ριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρα-
τηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης, προβλέπεται ότι µέχρι
την πλήρωση των οικείων θέσεων ευθύνης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 25, προϊ-
στάµενοι θέσεων ευθύνης της Ειδικής Γραµµατείας το-
ποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων – Εµπει-
ρογνωµόνων, µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της
επιτροπής του άρθρου 24. Επιπλέον, ορίζεται ρητά ότι
θέσεις στις οποίες τοποθετούνται προϊστάµενοι σύµφω-
να µε την εξαιρετική διαδικασία του παρόντος, προκη-
ρύσσονται εντός τριών (3) µηνών από την τοποθέτηση
του εκάστοτε προϊσταµένου. 

Άρθρο 31

Με τη µεταβατική διάταξη του παρόντος άρθρου, προ-
βλέπεται ότι µέχρι την πλήρωση της οικείας θέσης Ειδι-
κού Τοµεακού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας Υπο-
στήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πα-
ρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης σύµφωνα µε τις δια-
δικασίες του ν. 4369/2016, προΐσταται Ειδικός Γραµµα-
τέας που διορίζεται και παύεται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Επιπλέον προβλέπεται η
έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
τη στελέχωση της θέσης Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα,
εντός τριών (3) µηνών από το διορισµό του Ειδικού
Γραµµατέα του παρόντος. Επιπλέον, προβλέπεται ότι µέ-
χρι 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 συµ-
βουλίου του άρθρου αυτού ορίζονται οι οικείοι Γενικοί
και Ειδικοί Γραµµατείς.

Άρθρο 32

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εισάγονται χάριν
της ασφάλειας δικαίου, της έγκαιρης και της αποτελε-
σµατικής λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης. Συγκεκρι-
µένα, µε την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου,
προβλέπεται ότι για την πρώτη κάλυψη αναγκών προσω-
πικού µέχρι τη στελέχωση των οργανικών θέσεων του
µόνιµου προσωπικού της περιπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 21 σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις, επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων µέχρι δέκα
(10) µονίµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου υπαλλήλων των φορέων της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994, µε απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ει-
δικής ρύθµισης. Ρητά προβλέπεται αποκλειστική προθε-
σµία αιτήσεων των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων για τις
εν λόγω αποσπάσεις, η οποία ανέρχεται σε ένα (1) µήνα
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από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Επιπλέον, ορίζε-
ται ότι η διάρκεια των αποσπάσεων της παρούσας παρα-
γράφου ανέρχεται δύο (2) έτη, χωρίς δυνατότητα ανανέ-
ωσης. Με την παράγραφο 2, για λόγους ασφάλειας δι-
καίου και καλής νοµοθέτησης, ορίζεται ρητά ότι 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)

Με το τρίτο µέρος του παρόντος σχεδίου νόµου, εισά-
γονται επιµέρους τροποποιήσεις σε διατάξεις του ισχύο-
ντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007), του ν. 4369/2016 και του ν. 4440/2016, µε
στόχο την ενίσχυση και αναβάθµιση της δηµόσιας διοί-
κησης µέσω της εύρυθµης λειτουργίας των αρµόδιων
συµβουλίων για την επιλογή προϊσταµένων οργανικών
µονάδων, του εξορθολογισµού του συστήµατος της κι-
νητικότητας, της διαρκούς επιµόρφωσης και εκπαίδευ-
σης των δηµοσίων υπαλλήλων, καθώς και µέσω της προ-
σαρµογής των διατάξεων για τις άδειες των δηµοσίων υ-
παλλήλων στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές
ανάγκες.

Άρθρο 33

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Υπαλληλικού Κώδικα
(Υ.Κ.), η απόλυση από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή
Ο.Τ.Α. ή άλλου νοµικού προσώπου του δηµοσίου τοµέα,
λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για
σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του υπαλλή-
λου, συνιστά κώλυµα για τον εκ νέου διορισµό ή πρό-
σληψή του. Με το άρθρο 33 του σχεδίου νόµου και στο
πνεύµα των διατάξεων του άρθρου 8 του Υ.Κ., του άρ-
θρου 28 του                ν. 4305/2014 και του άρθρου 26 του
ν. 4440/2016, προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 9 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα καθώς και στο άρθρο 17 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, µε το
οποίο προβλέπεται αυτεπάγγελτος έλεγχος του ως άνω
κωλύµατος διορισµού ή πρόσληψης µέσω του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου (Απογρα-
φή) που τηρείται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης. Η διάταξη σκοπεί στην ενίσχυση του ελέγχου και
της διαφάνειας, καθώς και στον εξορθολογισµό και την
επιτάχυνση των διαδικασιών του διορισµού ή της πρό-
σληψης των υπαλλήλων. 

Άρθρο 34

Σύµφωνα µε το γράµµα της ισχύουσας διάταξης της
παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007, οι µητέρες, οι ο-
ποίες αποκτούν τέκνο µε υιοθεσία, δικαιούνται τρίµηνη
άδεια µητρότητας, κατ’ αντιστοιχία µε το χρονικό διά-
στηµα των τριών (3) µηνών της άδειας λοχείας, το οποίο
χορηγείται µετά τον τοκετό στις φυσικές µητέρες. Στην
ισχύουσα διάταξη, δεν γίνεται αναφορά στον θετό πατέ-
ρα, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η χορήγηση της

άδειας αυτής στον υπάλληλο που αποκτά τέκνο µε τη
διαδικασία της υιοθεσίας. Με την προτεινόµενη διάταξη,
η τρίµηνη άδεια χορηγείται και στον θετό πατέρα, κατ’ ε-
πιταγή της συνταγµατικά κατοχυρωµένης αρχής της ισό-
τητας των φύλων, των αρχών του ενωσιακού δικαίου πε-
ρί ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά
και της εναρµόνισης µεταξύ επαγγελµατικής και οικογε-
νειακής ζωής. 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του

ν. 4538/2018 (Α΄ 85) «Μέτρα για την προώθηση των Θε-
σµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
οι ανάδοχοι γονείς δικαιούνται τις ίδιες άδειες, που αφο-
ρούν στην φροντίδα και την ανατροφή του ανηλίκου, µε
τους φυσικούς γονείς καθ’ όλη τη διάρκεια της αναδο-
χής. Με την προτεινόµενη διάταξη και σε εναρµόνιση µε
τα προβλεπόµενα στο ν. 4538/2018, προβλέπεται ρητά
ότι η τρίµηνη άδεια χορηγείται και στους ανάδοχους γο-
νείς. 
Τέλος, η τρίµηνη άδεια για την φροντίδα και ανατροφή

του ανηλίκου επεκτείνεται ρητά και στους γονείς που α-
ποκτούν τέκνο µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρό-
τητας κατά το άρθρο 1464 ΑΚ.

Άρθρο 35

Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του
π.δ. 410/1988, οι υπηρετούντες στο Δηµόσιο, στους
Ο.Τ.Α. ή σε Ν.Π.Δ.Δ. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου, δικαιούνται 14 ηµέρες άδεια εξετάσεων, έναντι των
10 ηµερών που δικαιούνται οι µόνιµοι υπάλληλοι. Για λό-
γους ίσης µεταχείρισης µεταξύ των µονίµων υπαλλήλων
και των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
µε την προτεινόµενη διάταξη οι ηµέρες της άδειας εξε-
τάσεων για τους µόνιµους υπαλλήλους του Δηµοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού αυξάνονται από
τις 10 στις 14 ηµέρες. 

Άρθρο 36

Με τη διάταξη του άρθρου 36 και στο πλαίσιο της ίσης
µεταχείρισης σε ζητήµατα µετεκπαίδευσης και επιµόρ-
φωσης των υπαλλήλων, ορίζεται ρητά ότι οι υπάλληλοι
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., απολαµβάνουν τα ίδια
δικαιώµατα µε τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας δη-
µοσίου δικαίου, δεδοµένου ότι ήδη για τις περισσότερες
άδειες εφαρµόζονται για αυτούς οι διατάξεις του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 2839/2000 και άρ-
θρο 12 παρ. 6 και 7 του ν. 3230/2004).

Άρθρο 37
Κατάργηση ορίου ηλικίας για τη µεταπτυχιακή 

εκπαίδευση υπαλλήλων

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.1943/1991,
όριζε ότι για τη συµµετοχή υπαλλήλου σε προγράµµατα
µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, δεν πρέπει αυτός να έχει
υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του. Εν συνεχεία, µε
τον προϊσχύσαντα Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 2683/1999 (Α΄
19) το όριο αυτό ανήλθε στα 50 έτη. Το θέµα ρυθµίστηκε
εκ νέου µε τον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα
(ν. 3528/2007), στο άρθρο 58 παράγραφο 1 του οποίου
δεν τέθηκε όριο ηλικίας για τη συµµετοχή υπαλλήλου σε
προγράµµατα µεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Ωστόσο, η
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διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 1943/1991 κωδι-
κοποιήθηκε σε νεότερο νοµοθέτηµα και συγκεκριµένα
στην παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποί-
ηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµο-
θεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄ 59), µε αποτέ-
λεσµα να ανακύπτουν ερµηνευτικά ζητήµατα αναφορικά
µε την ισχύ του εν λόγω ορίου ηλικίας. 
Με το άρθρο 37 του σχεδίου νόµου, προτείνεται η ρη-

τή κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 1943/1991
και της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 57/2007, προκειµέ-
νου να επιλυθούν τα ερµηνευτικά ζητήµατα και να κατα-
στεί σαφές ότι, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για την συµµετοχή των υ-
παλλήλων σε προγράµµατα µεταπτυχιακής εκπαίδευ-
σης. Προβλέπεται, επίσης, ρητά ότι η συµµετοχή υπαλ-
λήλων άνω των 45 ετών σε προγράµµατα µεταπτυχιακής
εκπαίδευσης πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 37 του
παρόντος νόµου θεωρείται νόµιµη για κάθε συνέπεια.

Άρθρα 38 και 39
Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας 

για Υπάλληλους Κατηγορίας ΔΕ

Με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 προστίθενται ε-
δάφια στην παράγραφο 4 του άρθρου 82 του ΥΚ και στην
παράγραφο 4 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων αντίστοιχα και
θεσπίζεται νοµοθετικά το Πιστοποιητικό Διοικητικής Ε-
πάρκειας για δηµοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους
που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, µόνιµους και µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ανήκουν στην κα-
τηγορία ΔΕ. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι µε απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής και µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
εφόσον το πρόγραµµα αφορά υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού, οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοί-
κησης το ειδικό πρόγραµµα διοικητικής επάρκειας για
τους υπαλλήλους ΔΕ και ορίζεται το περιεχόµενο, ο τρό-
πος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, οι κλά-
δοι/ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι συµµετέχοντες
υπάλληλοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής
στο πρόγραµµα, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορη-
γείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα. Επίσης, προ-
βλέπεται ρητά ότι για τους κατόχους του παραπάνω πι-
στοποιητικού, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογι-
κή εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά ένα έτος και η κατο-
χή του πιστοποιητικού µοριοδοτείται µε 30 µόρια, κατά
τις διαδικασίες επιλογής προϊσταµένων τµηµάτων. 
Με τη νοµοθετική πρόβλεψη του πιστοποιητικού διοι-

κητικής επάρκειας για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ
και της µοριοδότησης αυτού κατά τις διαδικασίες επιλο-
γής προϊσταµένων οργανικών µονάδων, παρέχεται ένα
κίνητρο και οργανώνεται το πλαίσιο για την διαρκή επαγ-
γελµατική εκπαίδευση και επιµόρφωση των υπαλλήλων
της κατηγορίας αυτής, προς όφελος τόσο των ίδιων των
υπαλλήλων, όσο και των δηµόσιων υπηρεσιών στις οποί-
ες εργάζονται. 

Άρθρο 40
Ρυθµίσεις για ΕΙ.Σ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π. 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται το άρθρο
86 του ν. 3528/2007 µε στόχο την εύρυθµη και αποτελε-

σµατική λειτουργία των Ειδικών Συµβουλίων Επιλογής
Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) (άρθρο 86 παρ.1 του
ν. 3528/2007) και των Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµέ-
νων ( Σ.Ε.Π. άρθρο 86 παρ. 2 του ν. 3528/2007) ΕΙ.Σ.Ε.Π.
και Σ.Ε.Π.) κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταµένων
οργανικών µονάδων. 
Ειδικότερα: 
α) Δεδοµένου ότι τα Ειδικά Συµβούλια Επιλογής Προϊ-

σταµένων δύνανται να συνεδριάζουν και στην έδρα του
Α.Σ.Ε.Π., προκύπτει η ανάγκη ρητής πρόβλεψης της δυ-
νατότητας των υπαλλήλων του Α.Σ.Ε.Π. να υποβοηθούν
τα αρµόδια συµβούλια, στο πλαίσιο των διαδικασιών επι-
λογής προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων. Ως εκ τού-
του, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22 ορίζεται ότι η
γραµµατειακή, διοικητική και τεχνική υποστήριξη του
ΕΙ.Σ.Ε.Π. µπορεί να ανατίθεται σε υπαλλήλους του
Α.Σ.Ε.Π.. 
β) Με την παράγραφο 2 διευκολύνεται και επιταχύνε-

ται η διαδικασία επιλογής προϊσταµένων διευθύνσεων
σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και σε υπηρεσίες
που βρίσκονται ανά την Επικράτεια και για τα οποία η συ-
γκρότηση διακριτών ΣΕΠ, σύµφωνα µε την ισχύουσα
διάταξη, είναι ιδιαιτέρως δυσχερής ή αδύνατη. Συγκεκρι-
µένα, προβλέπεται ότι για τις υπηρεσίες που έχουν κοι-
νό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αρµόδιο είναι το Σ.Ε.Π. της ε-
ποπτεύουσας αρχής. Επίσης, οι φορείς, που αδυνατούν
για αντικειµενικούς λόγους να συγκροτήσουν Σ.Ε.Π., υ-
πάγονται και αυτοί στο Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής.
Περαιτέρω, ρυθµίζεται το θέµα συγκρότησης Σ.Ε.Π. στις
ανεξάρτητες αρχές. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στα
Σ.Ε.Π. των ανεξαρτήτων αρχών που υπάγονται στο πε-
δίο εφαρµογής του ν. 4369/2016 και συγκροτούνται σύµ-
φωνα µε την παράγραφο2 του άρθρου 86 αυτού, θα µε-
τέχει, αντί του Γενικού Γραµµατέα ή του Αναπληρωτή Γε-
νικού Γραµµατέα του οικείου Υπουργείου, ο Πρόεδρος ή
ο Επικεφαλής της Αρχής. 
γ) Με τις παραγράφους 4 και 5 της προτεινόµενης

ρύθµισης ρυθµίζονται, αναλυτικά και κατά τρόπο ενιαίο,
τα στάδια επιλογής και η διαδικασία γνωστοποίησης των
αποτελεσµάτων µοριοδότησης των υποψηφίων που µε-
τέχουν στις διαδικασίες επιλογής προϊσταµένων Γενι-
κών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων. Ειδικότε-
ρα, σύµφωνα µε την αρχή της διαφάνειας, που διέπει τις
ως άνω διαδικασίες, προβλέπεται ότι τα αρµόδια Συµ-
βούλια αναρτούν στους οικείους ιστοτόπους, τους προ-
σωρινούς πίνακες κατάταξης, καθώς και τους πίνακες
των αποκλειοµένων. Κατά των αναρτηθέντων πινάκων,
παρέχεται ρητά δικαίωµα ένστασης, η οποία, για λόγους
επιτάχυνσης της διαδικασίας, ασκείται εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας 3 ηµερών από την εποµένη της ανάρ-
τησης.

Άρθρο 41

Με την παράγραφο 1 της προτεινόµενης ρύθµισης,
τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου
126 του ΥΚ, προκειµένου αυτή να εναρµονιστεί µε τις
αλλαγές που επέφερε ο ν. 4369/2016 στο σύστηµα βαθ-
µολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων. Ειδικότερα, ορίζε-
ται ότι ο υπάλληλος που διενεργεί την ένορκη διοικητική
εξέταση (ΕΔΕ), πρέπει να έχει το βαθµό Α΄, αντί του
προβλεπόµενου σήµερα βαθµού Γ΄, ούτως ώστε να δια-
σφαλιστεί ότι οι διενεργούντες την ΕΔΕ υπάλληλοι έ-
χουν την απαιτούµενη εµπειρία να φέρουν εις πέρας τις
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υποχρεώσεις τους, στο πλαίσιο της ΕΔΕ. 
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παράγραφος 4

του άρθρου 126 και θεσπίζεται ενδεικτική προθεσµία
τριών (3) µηνών για την υποχρέωση άσκησης πειθαρχι-
κής δίωξης, σε περίπτωση που το πόρισµα από τη διε-
νεργηθείσα ΕΔΕ διαπιστώνει τη διάπραξη πειθαρχικού
παραπτώµατος από συγκεκριµένο υπάλληλο. Η ρητή νο-
µοθετική πρόβλεψη προθεσµίας αποβλέπει τόσο στην ε-
πιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας, όσο και στον έ-
µπρακτο σεβασµό του τεκµηρίου αθωότητας, που ενδε-
χοµένως προσβάλλεται σε περιπτώσεις που ο αρµόδιος
πειθαρχικός προϊστάµενος, παρά την προβλεπόµενη υ-
ποχρέωσή του, δεν προβαίνει άµεσα στις απαιτούµενες
ενέργειες για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, µε αποτέ-
λεσµα την οµηρία του διωκόµενου εµπλεκόµενου υπαλ-
λήλου και την ενδεχόµενη παραγραφή του αδικήµατος.

Άρθρο 42
Τροποποίηση άρθρου 162 ΥΚ 

Με την διάταξη του άρθρου 42 του Σχεδίου Νόµου
τροποποιείται το άρθρο 162 του ΥΚ, το οποίο διέπει τη
λειτουργία των Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων και
εναρµονίζεται µε τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υ-
παλληλικού Κώδικα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις
διατάξεις του ν. 4369/2016. Περαιτέρω, µε τη διάταξη
της παραγράφου 6 του προτεινόµενου άρθρου ρυθµίζε-
ται ειδικά ο τρόπος ορισµού του εισηγητή κατά τη διαδι-
κασία επιλογής προϊσταµένων και προβλέπεται ρητά ότι
ως εισηγητές σε κάθε συµβούλιο, ορίζονται ένα ή περισ-
σότερα εκ των µελών αυτού, µε απόφαση του Προέδρου
του συµβουλίου. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία όλων των
Συµβουλίων διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για τη λειτουργία των
συλλογικών οργάνων της Διοίκησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΤΟΥ Ν. 4369/2016 (Α΄ 33) ΤΟΥ Ν. 4440/2016 (Α΄ 224)

Άρθρο 43
Τροποποίηση άρθρων του ν. 4369/2016

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 τροποποιούνται επιµέ-
ρους ρυθµίσεις του συστήµατος αξιολόγησης του υπαλ-
ληλικού προσωπικού που εισήγαγε ο ν. 4369/2016
(Α΄ 33). Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις λαµβάνουν υπ’ όψιν
την εµπειρία της πρώτης εφαρµογής του συστήµατος α-
ξιολόγησης και έχουν σκοπό να το καταστήσουν ακόµη
πιο συνεκτικό και αξιοκρατικό.
Ειδικότερα:
α) Αυξάνεται από πέντε (5) σε έξι (6) µήνες το χρονικό

διάστηµα, που πρέπει να υφίσταται η ιεραρχική σχέση α-
ξιολογούµενου και αξιολογητή, προκειµένου να είναι δυ-
νατή η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης. Παρέχεται µε τον
τρόπο αυτό περισσότερος χρόνος, προκειµένου ο ιεραρ-
χικά προϊστάµενος να σχηµατίσει ασφαλή και αντικειµε-
νική κρίση για τον υφιστάµενο του. 
β) Αυξάνεται κατά ένα µήνα η προθεσµία για την υπο-

βολή των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων από
τους ρητά προβλεπόµενους αξιολογητές. Ειδικότερα,

προβλέπεται ότι η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να υπο-
βάλλεται υποχρεωτικά εντός του πρώτου τετραµήνου
κάθε έτους που ακολουθεί την αξιολογική περίοδο, αντί
του µέχρι σήµερα προβλεπόµενου τριµήνου. Στόχος εί-
ναι να δοθεί στον αξιολογητή επαρκής χρόνος, προκει-
µένου να ασκήσει µε εγκυρότητα και αξιοπιστία τη θεµε-
λιώδη αυτή υποχρέωσή του. 
γ) Τέλος, για λόγους αποσαφήνισης των αρµοδιοτή-

των στο πλαίσιο του συστήµατος αξιολόγησης, προβλέ-
πεται ρητά ότι οι φορείς που δε διαθέτουν δικό τους Υ-
πηρεσιακό Συµβούλιο, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται. 

Άρθρο 44
Τροποποιήσεις του ν. 4440/2016

Με το ν. 4440/2016 καθιερώθηκε το Ενιαίο Σύστηµα Κι-
νητικότητας (ΕΣΚ) για τους πολιτικούς διοικητικούς υ-
παλλήλους, µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου. Σκοπός του νόµου είναι η βέλ-
τιστη αξιοποίηση και ορθολογική κατανοµή του ανθρώπι-
νου δυναµικού στις δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και η ενί-
σχυση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των υπαλλήλων,
µέσω της απόκτησης εµπειρίας σε θέσεις διαφόρων υπη-
ρεσιών. 
Με τις διατάξεις του άρθρου 44 επιλύονται επιµέρους

ζητήµατα, που έχουν ανακύψει κατά την πρώτη εφαρµο-
γή του ΕΣΚ, µε στόχο να καταστεί αυτό πιο λειτουργικό,
προς διευκόλυνση τόσο των υπαλλήλων, όσο και των δη-
µοσίων υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του. 
Ειδικότερα: 
α) Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρ-

θρου 4 του ν. 4440/2016 για λόγους αποτελεσµατικότε-
ρης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού και εύρυθ-
µης λειτουργίας των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. 

β) Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 4440/2016 και ορίζεται ότι τα αιτήµατα που αποστέλ-
λουν οι φορείς στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας,
για την κάλυψη θέσεων µε µετάταξη ή απόσπαση, θα
πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων
για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτηµα, καθώς
και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούµενο κλά-
δο/ειδικότητα. Με τον τρόπο αυτό, οι φορείς παρέχουν
πλήρη και εµπεριστατωµένη θεµελίωση των αιτηµάτων
τους, διευκολύνοντας το έργο της αρµόδιας για την ε-
φαρµογή του ΕΣΚ επιτροπής.
γ) Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα απόσπασης ή µε-

τάταξης του υπαλλήλου για λόγους υγείας, που αφο-
ρούν είτε τον ίδιο τον υπάλληλο, είτε µέλη της οικογέ-
νειας του, και συγκεκριµένα τον σύζυγο ή συµβιούντα ή
πρόσωπο µε α΄ βαθµό συγγένειας προς τον αιτούντα.
Ειδικά, στην περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν
γονέα υπαλλήλου, απαιτείται βεβαίωση από το αρµόδιο
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας να πιστοποιεί ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω. Με τον τρόπο αυτόν, διευκολύ-
νεται και στο πλαίσιο της εφαρµογής του ΕΣΚ, η εναρ-
µόνιση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή του
υπαλλήλου, σύµφωνα και µε το άρθρο 21 του Συντάγµα-
τος, που κατοχυρώνει συνταγµατικά την προστασία της
οικογένειας. 
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δ) Ρυθµίζεται ειδικά η σύνθεση του αρµόδιου τριµε-
λούς οργάνου αξιολόγησης των υποψηφίων για κάλυψη
θέσης µε µετάταξη ή απόσπαση στις ανεξάρτητες αρ-
χές. Η προτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία λόγω
της ιδιαίτερης διαρθρωτικής δοµής των Ανεξάρτητων
Αρχών και έχει σκοπό τη διασφάλιση της ακώλυτης λει-
τουργίας των τριµελών οργάνων, την επιτάχυνση της α-
ξιολόγησης των υποψηφίων και την ολοκλήρωση των κύ-
κλων κινητικότητας µέσα στις οριζόµενες από το νόµο
προθεσµίες. Για τους ίδιους λόγους ρυθµίζεται ειδικά η
σύνθεση του αρµόδιου τριµελούς οργάνου αξιολόγησης
των υποψηφίων για κάλυψη θέσης µε µετάταξη ή από-
σπαση σε περιπτώσεις που η προς κάλυψη θέση ανήκει
σε Αυτοτελές Τµήµα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 45

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠ.Δ.Α.),
στο πλαίσιο της διεύρυνσης των αρµοδιοτήτων του υλο-
ποιεί µεταρρυθµιστικές πολιτικές που αφορούν στην ορ-
γάνωση, λειτουργία και αναβάθµιση της Δηµόσιας Διοί-
κησης, στον ψηφιακό µετασχηµατισµό αυτής, καθώς και
στην βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών και την απο-
τελεσµατική διαχείριση και ενδυνάµωση του ανθρώπινου
δυναµικού, µε στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και
την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους πο-
λίτες. 
Οι ως άνω δηµόσιες πολιτικές, απαιτούν την στελέχω-

ση του ΥΠ.Δ.Α µε εξειδικευµένο προσωπικό και γνώσεις
στον τοµέα της Δηµόσιας Διοίκησης, γνώσεις οικονοµι-
κού και δηµοσιονοµικού περιεχοµένου, νοµικές γνώσεις
και γνώσεις Πληροφορικής. Επιπλέον, αναγκαία κρίνεται
η ενδυνάµωση του στελεχιακού δυναµικού του ΥΠ.Δ.Α.,
στον τοµέα που αφορά στη διοικητική µέριµνα του κτιρί-
ου της Υπηρεσίας και στην κάλυψη αναγκών υπηρεσια-
κών παραγόντων στις µετακινήσεις τους από οδηγούς
κρατικών οχηµάτων. 
Για τους λόγους αυτούς, µε την προτεινόµενη ρύθµιση

συστήνονται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης τριάντα µία (31) νέες οργανικές θέσεις, µε σχέση
εργασίας δηµοσίου δικαίου. 

Άρθρο 46
Εθνικό Συµβούλιο για την Κωδικοποίηση 

και Αναµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας

Με την προτεινόµενη ρύθµιση αυξάνεται η σύνθεση
του Εθνικού Συµβουλίου για την Κωδικοποίηση και Ανα-
µόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ε.Σ.Κ.Α.Ε.Ν.) κα-
τά δύο µέλη, µε την προσθήκη του Προέδρου της Κεντρι-
κής Επιτροπής Κωδικοποίησης και του Ειδικού Γραµµα-
τέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Η συντονισµένη δράση
για την καλή νοµοθέτηση, η συστηµατοποίηση της συ-
νεργασίας των άµεσα ενδιαφεροµένων δοµών, η θεσµι-
κή αποστολή της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης

στα πεδία της νοµοθετικής κωδικοποίησης και της κα-
τάρτισης κωδίκων, καθώς και ο ρόλος του Εθνικού Τυπο-
γραφείου, ως βασικού παρόχου πρωτογενούς νοµικής
πληροφορίας, επιτάσσουν την ένταξη των επικεφαλής
των ανωτέρω φορέων στη σύνθεση του Ε.Σ.Κ.Α.Ε.Ν.. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3469/2006 

«ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α΄ 131)

Το τέταρτο µέρος του παρόντος σχεδίου νόµου απο-
σκοπεί στην αναβάθµιση του γενικού ρυθµιστικού πλαι-
σίου (ν. 3469/2006, Α΄ 131) που διέπει την έκδοση της Ε-
φηµερίδας της Κυβερνήσεως και την εν γένει λειτουργία
του Εθνικού Τυπογραφείου. Επιδιώκει την προσαρµογή
του Εθνικού Τυπογραφείου, ως ενιαίου διοικητικού το-
µέα, στις σύγχρονες εκδοτικές και εκτυπωτικές ανάγκες
των φορέων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, καθώς και την ενίσχυση της λειτουργικής του
δράσης επί ζητηµάτων παραγωγής, έκδοσης, κυκλοφο-
ρίας και διαχείρισης των τευχών του Φύλλου της Εφηµε-
ρίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.). 

Άρθρο 47
Αποστολή Εθνικού Τυπογραφείου

Με τις προτεινόµενες διατάξεις σκοπούνται:
α. η σαφέστερη οριοθέτηση και διεύρυνση της απο-

στολής του Εθνικού Τυπογραφείου και η προσαρµογή
αυτής στις σύγχρονες ανάγκες και καταστάσεις της ψη-
φιακής εποχής, 
β. η ενίσχυση της κοινωφελούς, πολιτιστικής και εκ-

παιδευτικής δράσης του Εθνικού Τυπογραφείου, ιδίως
µε την αναδιοργάνωση του Μουσείου του, τις εκπαιδευ-
τικές επισκέψεις µαθητών και σπουδαστών, τη λειτουρ-
γία βιβλιοθήκης παλαιών τόµων ΦΕΚ και παλαιών εκδό-
σεων του Εθνικού Τυπογραφείου και τη διοργάνωση συ-
νεδρίων, σεµιναρίων, εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων
συναφών µε την αποστολή του,
γ. η διεύρυνση των φορέων, µε τους οποίους το Εθνι-

κό Τυπογραφείο δύναται, στο πλαίσιο της αποστολής
του, να συνεργαστεί επί θεµάτων παροχής τεχνογνω-
σίας, όπως ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύ-
µατα, άλλες εκτυπωτικές µονάδες του Δηµοσίου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ακόµη και του ιδιωτικού το-
µέα. 
Επιπλέον, η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3469/2006 δεν

είναι πλέον απαραίτητη, διότι µε την έκδοση του
π.δ. 29/2018 (Α΄ 58) επέρχονται οι απαιτούµενες µετα-
βολές στον Οργανισµό του Εθνικού Τυπογραφείου. 

Άρθρο 48
Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3469/2006

Με την προτεινόµενη ρύθµιση αντικαθίσταται το άρ-
θρο 2 του ν. 3469/2006 για λόγους σαφήνειας και πληρό-
τητας της διαδικασίας εκδόσεων. Ο επιδιωκόµενος σκο-
πός έγκειται στην ανάληψη από το Εθνικό Τυπογραφείο
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εργασιών, σε έντυπη και ψηφιακή µορφή, φορέων του
Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Αποσαφη-
νίζεται ότι οι φορείς του Δηµοσίου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα αναθέτουν εκδοτικές εργασίες στο Ε-
θνικό Τυπογραφείο και προβλέπεται ότι, οι Ανεξάρτητες
Αρχές και τα Ελεγκτικά Σώµατα του Δηµοσίου αναθέ-
τουν προς έκδοση στο Εθνικό Τυπογραφείο κάθε είδους
έκθεση που προσιδιάζει στον τοµέα αρµοδιότητάς τους.
Ενισχύεται η σαφήνεια επί του ζητήµατος των εκδόσε-
ων, έντυπων και ψηφιακών, που διενεργούνται από το Ε-
θνικό Τυπογραφείο άνευ ανταλλάγµατος και για λόγους
αµιγώς κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως είναι η κοινωνική
αλληλεγγύη και η εξυπηρέτηση αναγκών ευάλωτων κοι-
νωνικών οµάδων. Με σκοπό τη διασφάλιση του δηµόσιου
συµφέροντος, προβλέπεται ότι, η χορήγηση ψηφιακών
αντιγράφων εκδόσεων που έχει επιµεληθεί γραφιστικά
το Εθνικό Τυπογραφείο σε αναθέτοντες φορείς επιτρέ-
πεται εφόσον δεν αναθέτουν σε τρίτους την εκτύπωση,
επανεκτύπωση ή αναπαραγωγή των ανωτέρω εκδόσεων.
Η εκτύπωση, επανεκτύπωση ή αναπαραγωγή εργασίας
από τρίτους είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
µετά από ειδική άδεια του Ειδικού Γραµµατέα, εφόσον ο
οικείος φορέας επικαλείται αιτιολογηµένα επείγουσες
ανάγκες έκδοσης ή εκτύπωσης υλικού και το Εθνικό Τυ-
πογραφείο δεν µπορεί να ανταποκριθεί. Επιπροσθέτως,
το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί να προβαίνει σε έντυπες
και ψηφιακές εκδόσεις, οι οποίες προβάλουν την απο-
στολή και το έργο του για την προσέλκυση εκδοτικών
εργασιών. 

Άρθρο 49
Τροποποίηση επιµέρους διατάξεων 
του άρθρου 3 του ν. 3469/2006

Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 3
του άρθρου 3 του ν. 3469/2006 και προβλέπεται η υπο-
χρεωτική τήρηση, πέρα της έντυπης µορφής, και ηλε-
κτρονικού αρχείου. Επίσης, υπερδιπλασιάζεται ο χρόνος
διατήρησης του ηλεκτρονικού αρχείου από τέσσερα (4)
σε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη και δίδεται η δυνατό-
τητα στην κανονιστικώς δρώσα διοίκηση να παρατείνει
τους ανωτέρω χρόνους. 

Άρθρο 50
Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 

του ν. 3469/2006

Η προτεινόµενη ρύθµιση αποσκοπεί στην ενσωµάτωση
των αποσπασµατικών και διάσπαρτων τροποποιήσεων
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ιδρυτικού νόµου
του Εθνικού Τυπογραφείου, µε τις οποίες έχουν επί της
ουσίας καταργηθεί δύο τεύχη και έχει µετονοµαστεί και
αλλάξει περιεχόµενο ένα τεύχος. Ειδικότερα, µε τον
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) άλλαξε περιεχόµενο το «Τεύχος Α-
νωνύµων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης
και Γενικού Εµπορικού Μητρώου» και µετονοµάσθηκε σε
«Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοιπών
Φορέων Δηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα, (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.)». Με
τον ν. 4072/2012 (Α΄ 86) καταργήθηκε το τεύχος Εµπορι-
κής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.) και µε το άρθρο
20 του ν. 4304/2014 (Α΄ 234) καταργήθηκε το τεύχος Οι-

κονοµικών των Πολιτικών Κοµµάτων και Συνασπισµών Πο-
λιτικών Κοµµάτων. Επιπλέον, µε την περίπτωση 37 της
παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σε συν-
δυασµό µε την έκδοση της 57654/22.5.2017 (Β΄1781) από-
φασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά
µε το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσε-
ων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στερήθηκε σε µεγάλο βαθµό του περιε-
χοµένου του και µάλιστα καταργήθηκε η παρ. 10 του άρ-
θρου 7 του ν. 3469/2006, η οποία καθορίζει τη δηµοσιευτέα
ύλη του τεύχους Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων
(Δ.Δ.Σ.). Ωστόσο, επειδή µε τις ειδικές διατάξεις της παρ.
1α του άρθρου 23 του ν. 3433/2006 «Προµήθειες Αµυντι-
κού Υλικού των Ενόπλων Δυνάµεων», (Α΄20) και της παρ.
1 του άρθρου 60 του ν. 3978/2011 «Δηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών στους τοµείς της Άµυ-
νας και της Ασφάλειας - Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2009/81/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Ά-
µυνας» (Α΄137), προβλέπεται η δηµοσίευση προκηρύξεων
δηµοσίων συµβάσεων στο τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων
Συµβάσεων, το τεύχος αυτό µε την προτεινόµενη διάταξη
διατηρείται. Τέλος, µε την προτεινόµενη ρύθµιση καταρ-
γείται το τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Α.ΑΠ.),
λόγω συνάφειας της ύλης του µε την ύλη του τεύχους Δ΄,
στο οποίο πλέον θα δηµοσιεύεται και η ύλη του τεύχους
Α.ΑΠ..

Άρθρο 51
Τροποποίηση επιµέρους διατάξεων 
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006

Με την προτεινόµενη διάταξη επέρχονται τροποποιή-
σεις του άρθρου 7 του ν. 3469/2006, προκειµένου στο
τεύχος Δ΄ να περιλαµβάνεται και η ύλη του τεύχους Α-
ναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Α.ΑΠ.), το οποίο καταρ-
γείται. Παράλληλα, το «Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών -
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και Γενικού Εµπορι-
κού Μητρώου» έχει αλλάξει περιεχόµενο και έχει µετο-
νοµαστεί σε «Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχεί-
ων Λοιπών Φορέων Δηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα»
(ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.). Επιπλέον, η προτεινόµενη κατάργηση της
παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 αποσκοπεί στην
προωθούµενη συγχώνευση του τεύχους Α.ΑΠ. µε το
τεύχος Δ΄. Περαιτέρω, επανέρχεται σε ισχύ, αλλά τρο-
ποποιούµενη, η παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006,
για τη διευθέτηση ζητηµάτων ειδικών κατηγοριών διακη-
ρύξεων δηµοσίων συµβάσεων. Τέλος, καταργούνται οι
παράγραφοι 8 και 12 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 που
ορίζουν το περιεχόµενο των τευχών, Εµπορικής και Βιο-
µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.) και Οικονοµικών των Πολι-
τικών Κοµµάτων και Συνασπισµών Πολιτικών Κοµµάτων,
διότι τα τεύχη αυτά έχουν επί της ουσίας καταργηθεί. 

Άρθρο 52
Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 3469/2006

Επιδιωκόµενος σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης
είναι η νοµική και νοµοτεχνική διασφάλιση των πράξεων
και των περιλήψεων που αποστέλλουν οι φορείς προς
δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ.. Ρυθµίζεται ο τρόπος σύνταξης
και οργάνωσης του περιεχοµένου των προς δηµοσίευση
στο Φ.Ε.Κ. κειµένων, προκειµένου να αποτρέπονται

14



σφάλµατα και ελλείψεις που συνεπάγονται καθυστέρη-
ση στη διαδικασία δηµοσίευσης. Με επιδιωκόµενο σκοπό
την απλούστευση της ως άνω διαδικασίας, η αρµοδιότη-
τα εξειδίκευσης των ρυθµίσεων που αφορούν τη µορφή
των δηµοσιευτέων περιλήψεων και ο καθορισµός, µετά
από γνώµη του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης, εν-
δεικτικών υποδειγµάτων κανονιστικών και ατοµικών
πράξεων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, µεταφέρεται στον Ειδικό Γραµµατέα, επειδή
πρόκειται για ζήτηµα ιδιαιτέρως τεχνικού και λεπτοµε-
ρειακού χαρακτήρα. Παράλληλα, το Εθνικό Τυπογρα-
φείο υποχρεούται να επιστρέφει αδηµοσίευτες πράξεις
στους φορείς αποστολής, εφόσον τα προς δηµοσίευση
κείµενα είναι δυσανάγνωστα ή εµφανώς ελλιπή, ήτοι
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του
ν. 3469/2006 ή τίθεται ζήτηµα νόµιµης υπόστασης του
οργάνου που εκδίδει την υπό δηµοσίευση πράξη. Τέλος,
διευκρινίζεται ότι η αποστολή κειµένων προς δηµοσίευ-
ση σε έγχαρτη µορφή, αντί της υποχρεωτικής ηλεκτρο-
νικής αποστολής, είναι δυνατή, εφόσον εξαιρετικοί τε-
χνικοί λόγοι δεν επιτρέπουν στον φορέα να αποστείλει
ψηφιακά υπογεγραµµένο το κείµενο ή στο Εθνικό Τυπο-
γραφείο να το παραλάβει. Κατά τα λοιπά, όλα τα προς
δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. κείµενα αποστέλλονται από τους
φορείς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε χρονοσή-
µανση και ψηφιακή υπογραφή. 

Άρθρο 53
Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 10 

του ν. 3469/2006

Με την προτεινόµενη διάταξη το πρώτο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3469/2006 αναδιατυπώνε-
ται, προκειµένου να ανταποκρίνεται στα ισχύοντα σχετι-
κά µε τα τεύχη των Φ.Ε.Κ., δηλ. στη µετονοµασία του
τεύχους «Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.» σε «ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.».

Άρθρο 54
Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 12 

του ν. 3469/2006

Η προτεινόµενη διάταξη επιχειρεί την αντικατάσταση
των αρκτικόλεξων «Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.» µε το αρ-
κτικόλεξο «ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.», που αντιστοιχεί στη νέα ονοµα-
σία του συγκεκριµένου τεύχους και την απάλειψη της α-
ναφοράς στο τεύχος Ε.Β.Ι. που έχει καταργηθεί. 

Άρθρο 55
Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 13 

του ν. 3469/2006

Με την προτεινόµενη διάταξη διευκρινίζεται ότι οι έν-
νοµες συνέπειες, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανώτε-
ρης βίας, παράγονται από την καταχώριση των Φύλλων
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στην ιστοσελίδα του Ε-
θνικού Τυπογραφείου. Με την καταχώριση στην ως άνω
ιστοσελίδα, η δηµοσιευµένη πράξη καθίσταται και ηλε-
κτρονικώς προσιτή στους πολίτες και δηµιουργείται τεκ-
µήριο γνώσης αυτής. 

Άρθρο 56
Αντικατάσταση του άρθρου 15 του ν. 3469/2006

Με τις προτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζονται ζητήµατα
διάθεσης των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσε-
ων, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

Άρθρο 57
Τροποποιήσεις επιµέρους διατάξεων 

του άρθρου 18 του ν. 3469/2006

Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιβεβαιώνεται το δικαί-
ωµα της δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης κάθε πολίτη
στα τεύχη της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 58
Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιδιώκεται η εξασφάλι-
ση ενός σύγχρονου και ασφαλούς περιβάλλοντος για
τους επισκέπτες του Μουσείου του Εθνικού Τυπογρα-
φείου µέσω της αναδιοργάνωσής του ως προς το ζήτηµα
των επισκέψεων µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα. Η
ανωτέρω οργανική µονάδα είναι αρµόδια για τη φύλαξη,
ανάδειξη και συντήρηση της ιστορικής συλλογής του Ε-
θνικού Τυπογραφείου, η οποία περιλαµβάνει µηχανολο-
γικό εξοπλισµό τυπογραφίας, συλλογή Φύλλων Εφηµε-
ρίδας της Κυβερνήσεως από το 1833 έτος ίδρυσης και
ποικίλες εκτυπωτικές εργασίες. Η ιδιαίτερη πολιτιστική
και ιστορική φύση του αντικειµένου της ανωτέρω οργα-
νικής µονάδας και οι ανάγκες προβολής αυτού στην κοι-
νωνία επιβάλλουν την καθιέρωση κανονισµού λειτουρ-
γίας. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 59

Με την προτεινόµενη διάταξη καταργείται ρητά η διά-
ταξη της παρ. 1γ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010
µε την οποία προβλέπεται ο έλεγχος, από το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Ενιαία Αρχή Πλη-
ρωµών, της περικοπής των αποδοχών των υπαλλήλων
που τελούν σε καθεστώς αργίας και διαθεσιµότητας κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Δε-
δοµένου ότι πλέον δεν υφίσταται η ανάγκη ελέγχου ε-
φαρµογής της διαθεσιµότητας του ν. 4093/2012 και επί-
σης, ο έλεγχος της περικοπής των αποδοχών αργίας
διενεργείται στο πλαίσιο των γενικότερων ελέγχων κα-
ταβολής αποδοχών από τις αρµόδιες υπηρεσίες, η κα-
ταργούµενη ρύθµιση δηµιουργεί περιττό διοικητικό βά-
ρος στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
στην Ενιαία Αρχή Πληρωµών.

Με την παράγραφο 2 καταργείται η υπ’αριθµ.
ΕΑΠ2002440ΕΞ2012/24.12.2012 (Β΄ 3429) Κοινή Υ-
πουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ε-
σωτερικών «Διασταύρωση µισθολογικών στοιχείων Μη-
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τρώου Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου, η ο-
ποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3845/2010 και
η οποία περιγράφει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της µε
την προηγούµενη παράγραφο καταργούµενης διάταξης,
δηλαδή της παρ. 1γ του άρθρου 2 του ν. 3845/2010
(Α΄65), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 3 της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 12ης Δεκεµβρίου 2012
και κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (Α΄18). 

Άρθρο 60

Με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 49 του
ν. 3943/2011 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 37 του
ν. 4250/2014 προβλέφθηκε η υποχρέωση έκδοσης βεβαί-
ωσης εισαγωγής υπαλλήλων στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου, όχι µόνο στις περιπτώ-
σεις πρόσληψης/διορισµού και αποχώρησης, αλλά και
στις περιπτώσεις µεταφοράς υπαλλήλων από τους φο-
ρείς των περιπτώσεων στ΄ έως θ΄ της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3812/2009, δηλαδή από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτι-
κού Δικαίου και ΔΕΚΟ, καθώς και από Δηµοτικές Επιχει-
ρήσεις προς τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3812/2009. 
Η διάταξη αυτή ήταν απαραίτητη για να εξασφαλιστεί

η απογραφή των υπαλλήλων που προέρχονταν
από Ν.Π.Ι.Δ. και Δηµοσίων ή Δηµοτικών Επιχειρήσεων,
τα οποία κατά το χρόνο εκείνο δεν είχαν ακόµα απογρα-
φεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δη-
µοσίου. Στο χρονικό διάστηµα που ακολούθησε έγινε η
απογραφή και του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕ-
ΚΟ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ΔΙΔΑΔ/Φ.21/28/οικ.
22624/28.9.2012 (Β΄ 2658) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης και Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε και ι-
σχύει, καθώς επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 101 του
ν. 4380/2016 (Α΄ 64), ως εκ τούτου το προσωπικό αυτών
των φορέων είναι πλέον εγγεγραµµένο στο Μητρώο. 
Ενόψει των ανωτέρω, η διάταξη που προβλέπει την έκ-

δοση βεβαίωσης κατά τη µεταφορά υπαλλήλων από
Ν.Π.Ι.Δ. προς το Δηµόσιο κατέστη ανεπίκαιρη, δηµιουρ-
γεί περιττό διοικητικό βάρος και κρίνεται απαραίτητο να
τροποποιηθεί, ούτως ώστε να προβλέπεται βεβαίωση ει-
σαγωγής µόνο στις περιπτώσεις πρόσληψης/διορισµού
καθώς και αποχώρησης υπαλλήλων. 

Άρθρο 61
Αποδοχές και αποζηµίωση πρόσθετης κατά χρόνο 
απασχόλησης για αποσπασµένους, βάσει ειδικών 

διατάξεων, υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

Από το συνδυασµό των ειδικών διατάξεων των
άρθρων 6 του ν. 1878/1990 (Α΄ 33 και 2 και 3 του
ν. 1895/1990 (Α΄ 116), όπως ισχύουν, προκύπτει ότι για
τη στελέχωση και τη γραµµατειακή υποστήριξη του έρ-
γου των γραφείων των βουλευτών και των Ελλήνων
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και
των γραφείων των κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη
Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκδίδεται απόφα-
ση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία
προβλέπει την απόσπαση υπαλλήλων του Δηµοσίου, των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέ-
ρου βαθµού (Ο.Τ.Α.), των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στο
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για περαιτέρω

διάθεσή τους στα ως άνω γραφεία. Περαιτέρω, οι προ-
µνησθείσες ειδικές περί αποσπάσεων διατάξεις εφαρµό-
ζονταν, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 2266/1994 (Α΄ 218) και την παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 3013/2002 (Α΄ 102), πριν τη συµπλήρωση της τελευ-
ταίας µε το άρθρο 147 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), και για
την απόσπαση µε επικείµενη διάθεση υπαλλήλων στο
γραφείο στην Ελλάδα του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Για τη συγκεκριµένη διαδικασία της απόσπασης και

διάθεσης υπαλλήλων στα ανωτέρω γραφεία και ειδικό-
τερα για το ζήτηµα της µισθοδοσίας αυτών και των πι-
στώσεων για την παρακολουθηµατική του τακτικού µι-
σθού αποζηµίωση λόγω πρόσθετης κατά χρόνο απασχό-
λησης έχει επιλεγεί ο κανόνας της επιβάρυνσης του φο-
ρέα της οργανικής θέσης του υπαλλήλου. Σύµφωνα µε
την προτεινόµενη ρύθµιση, προβλέπεται ότι οι δαπάνες
για τη µισθοδοσία και την πρόσθετη κατά χρόνο απασχό-
ληση υπαλλήλων που αποσπώνται από Ο.Τ.Α. ή νοµικά
πρόσωπα αυτών µε επικείµενη διάθεση σε γραφεία βου-
λευτών κ.λπ. βαρύνουν το Υπουργείο Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης. Η µερική αλλαγή του κανόνα επιβάρυνσης
ως προς τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των νοµικών
προσώπων τους γίνεται για λόγους απρόσκοπτης κατα-
βολής των αποδοχών της συγκεκριµένης κατηγορίας υ-
παλλήλων. Περαιτέρω, η ανωτέρω τροποποίηση του κα-
νόνα συνάδει προς την ειδική λειτουργία και αποστολή
των Ο.Τ.Α. που συνίστανται στη διοίκηση των τοπικών
τους υποθέσεων, για τις οποίες οφείλουν να διαθέτουν
τους πόρους τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 5
του άρθρου 102 του Συντάγµατος. Εν προκειµένω, η α-
πόσπαση υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή νοµικών προσώπων αυτών
και η περαιτέρω διάθεσή του στα γραφεία των άρθρων 6
του ν. 1878/1990 και 2 και 3 του ν. 1895/1990 αποσκοπεί
στη διευκόλυνση και προαγωγή της κοινοβουλευτικής
λειτουργίας, δεν συνδέεται µε τη διοίκηση τοπικών υπο-
θέσεων και δε δικαιολογείται, συνεπώς, η δηµοσιονοµι-
κή επιβάρυνση του φορέα προέλευσης, δηλαδή των
Ο.Τ.Α. και των νοµικών προσώπων αυτών. 

Άρθρο 62

Η αδυναµία χρήσης της ακοής καθιστά την εκµάθηση
ξένων γλωσσών εξαιρετικά δυσχερή για τα άτοµα µε κώ-
φωση ή βαρηκοΐα. Ακόµη και όταν ένα κωφό ή βαρήκοο
άτοµο γνωρίζει µια ξένη γλώσσα, η πρόσληψη και εκφο-
ρά αυτής γίνεται µε τη γραπτή της µορφή µε αποτέλε-
σµα η πιστοποίηση της γνώσης µέσω της απόκτησης δι-
πλώµατος να είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς προϋποθέ-
τει την επιτυχή περάτωση προφορικών και ακουστικών
εξετάσεων, στις οποίες είναι εύλογο ότι τα κωφά και βα-
ρήκοα άτοµα αδυνατούν εκ των πραγµάτων να αντεπε-
ξέλθουν.
Με την περίπτωση γ΄της παραγράφου 6 του άρθρου

14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
25 του ν. 4440/2016 προβλέφθηκε ότι ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) των προκηρυσσόµενων θέσεων τακτικού
προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ,
ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο
ή ειδικότητα καλύπτονται από άτοµα µε αναπηρία µετα-
ξύ των οποίων και τα κωφά ή βαρήκοα άτοµα µε ποσο-
στό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.
Για το διορισµό, δε, ή την πρόσληψη στις προκαθορισµέ-
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νες βάσει του ως άνω ποσοστού θέσεις, τα άτοµα µε α-
ναπηρία πρέπει να πληρούν τα τυπικά κριτήρια και τα
πρόσθετα προσόντα που θέτει η εκάστοτε προκήρυξη,
µεταξύ των οποίων και το κριτήριο της ξένης γλώσσας.
Η προσθήκη του κριτηρίου αυτού στερεί από τα άτοµα

µε κώφωση ή βαρηκοΐα το δικαίωµα να θέσουν υποψη-
φιότητα στις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων του
δηµόσιου τοµέα και αποτελεί έµµεση διάκριση που δεν
συνάδει µε τις αρχές ένταξης και ενσωµάτωσης των α-
τόµων µε αναπηρία σε µια «κοινωνία για όλους». 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση και προκειµένου να αρ-

θεί η ανωτέρω διάκριση προβλέπεται ότι για τον διορι-
σµό ή την πρόσληψη στις θέσεις που προκηρύσσονται
σε προκαθορισµένο ποσοστό βάσει της προστατευτικής
διάταξης της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14
του ν. 2190/1994 τα άτοµα µε κώφωση ή βαρηκοΐα, τα
οποία κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελλη-
νικής Νοηµατικής Γλώσσας της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 3699/2008 (Α΄199), απαλλάσσονται από την υποχρέω-
ση απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας υπό την προϋ-
πόθεση, όµως, ότι το κριτήριο της ξένης γλώσσας έχει
τεθεί ως πρόσθετο προσόν µε την προκήρυξη των θέσε-
ων. Συνεπώς, η απαλλαγή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις
που η γνώση ξένης γλώσσας τίθεται ως απαιτούµενο τυ-
πικό προσόν για την οικεία θέση από τον οργανισµό του
φορέα δεδοµένου ότι στις περιπτώσεις αυτές η γνώση
ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική για την αποτελεσµα-
τική άσκηση των καθηκόντων που σχετίζονται µε την
προκηρυσσόµενη θέση. 

Άρθρο 63

Η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού του Κυβερνητικού
Έργου, ως επιτελική δοµή που παρακολουθεί και εκδίδει
το κυβερνητικό πρόγραµµα στο πλαίσιο των αρµοδιοτή-
των της, συλλέγει τα προγράµµατα δράσης των υπουρ-
γείων και εν συνεχεία εκδίδει το συνολικό κυβερνητικό
πρόγραµµα δράσης. Μέσω του προγράµµατος τεχνική
βοήθειας που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για το διυ-
πουργικό συντονισµό, κρίθηκε σκόπιµη η συλλογή των
σχεδίων δράσεων να γίνεται σε χρόνο αντίστοιχο µε την
κατάθεση του προσχεδίου και την ψήφιση του προϋπο-
λογισµού του κράτους. Τούτο θα συνεισφέρει στην απο-
τελεσµατικότερη αποτύπωση των κυβερνητικών δράσε-
ων, στην άµεση σύνδεσή τους µε τον προϋπολογισµό και
στην έγκαιρη κατάρτιση και παρακολούθηση του συνολι-
κού κυβερνητικού σχεδίου δράσης εκάστου έτους. Ως εκ
τούτου προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης του άρθρου
17 του ν. 4109/2013.
Η προτεινόµενη τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου

20 του ν. 4109/2013, διασφαλίζει τη µόνιµη και διαρκή
στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, µε υ-
παλλήλους που πέρα από τα αδιαµφισβήτητα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα τους, έχουν αποκτήσει, κατά το
χρόνο της υπηρεσίας τους σε αυτήν, εξειδικευµένη ε-
µπειρία, ειδικές γνώσεις και ικανότητα να εκπροσωπούν
επαξίως την υπηρεσία σε συλλογικά όργανα. Ταυτόχρο-
να, αίρεται η άνιση µεταχείριση στο δικαίωµα της µετά-
ταξης µεταξύ µόνιµων υπαλλήλων και υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
ίσχυε µέχρι τώρα στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού
και που για το υπόλοιπό Δηµόσιο, έχει επιλυθεί µε το
ν. 4440/2016, όπου στο πλαίσιο της Κινητικότητας, οι θέ-

σεις καλύπτονται µε ενιαίο τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι
υπάλληλοι είναι µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου. Αυτή η άνιση µεταχείριση
προέκυψε µε την τροποποίηση του παρόντος από το άρ-
θρο 37 του ν. 4456/2016 (ΦΕΚ 24/1.3.2017 τεύχος Α΄) ό-
που γινόταν αναφορά µόνο στους υπαλλήλους ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, µε αποτέλεσµα, σε συνδυα-
σµό µε τις διατάξεις του ν. 4440/2016, οι µόνιµοι υπάλ-
ληλοι να στερούνται του δικαιώµατος αυτού, κατά παρά-
βαση τόσο της αρχών της ισονοµίας και ίσης µεταχείρι-
σης των υπαλλήλων, όσο και το πνεύµα του συστατικού
νόµου της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού. Άλλωστε,
η τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 20 του
ν. 4109/2013 µε το άρθρο 37 του ν. 4456/2016, έγινε α-
κριβώς για λόγους αποκατάστασης της ίσης µεταχείρι-
σης των ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων,
οι οποίοι κατά το παρελθόν δεν είχαν το δικαίωµα µετά-
ταξης στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού.

Άρθρο 64

Στην περίπτωση β΄της παρ. 6 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
25 του ν. 4440/2016 ορίζεται ότι ποσοστό 10% των προ-
κηρυσσόµενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσω-
πικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερει-
ακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται
από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών.
Για την υπαγωγή των µελών τρίτεκνης οικογένειας

στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 2190/1994 σύµφω-
να µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο απαιτείται να συ-
ντρέχουν σωρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις (άρθρο 3
του ν. 3454/2006 σε συνδυασµό µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 2643/1998): α) γονική µέριµνα και επιµέ-
λεια των γονέων επί τριών τέκνων, τα οποία, β) να είναι
άγαµα και, γ) να µην έχουν συµπληρώσεις το εικοστό
τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή να φοιτούν σε ανα-
γνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκ-
πληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, χωρίς
όµως στην περίπτωση αυτή να έχουν συµπληρώσει το ει-
κοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. 
Δεδοµένων, ωστόσο, των σύγχρονων κοινωνικών και

εκπαιδευτικών αναγκών και ειδικότερα της αύξησης του
αριθµού των νέων που εγγράφονται σε προγράµµατα µε-
ταπτυχιακής εκπαίδευσης, της συνακόλουθης αύξησης
της διάρκειας φοίτησης των νέων στις τριτοβάθµιες σχο-
λές, καθώς και του µακρού χρόνου που απαιτείται σήµε-
ρα για την εξεύρεση εργασίας, τα όρια ηλικίας που τίθε-
νται από την ισχύουσα διάταξη περιορίζουν κατά πολύ
το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου τα µέλη τρίτε-
κνης οικογένειας δύνανται να κάνουν χρήση των προ-
στατευτικών διατάξεων του ν. 2190/1994. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση εισάγονται ορισµοί του

τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας
ειδικά και µόνο για την εφαρµογή των διατάξεων του
ν. 2190/1994 που αφορούν τις προσλήψεις προστατευό-
µενων ατόµων στο δηµόσιο τοµέα, µε σκοπό να προσαρ-
µοστούν τα ισχύοντα όρια ηλικίας στα σύγχρονα κοινω-
νικά δεδοµένα και να παρασχεθεί ουσιαστική στήριξη
στην τρίτεκνη οικογένεια. 
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Άρθρο 65

Με το άρθρο 65 ορίζεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου
νόµου. 

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης Αλ. Χαρίτσης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Κ. Γαβρόγλου Ευτ. Αχτσιόγλου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Μ. Καλογήρου Ευκλ. Τσακαλώτος

ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α. Ξανθός Μ.- Ε. Ξενογιαννακοπούλου

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. Φωτίου Γ. Χουλιαράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Π. Πολάκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

 

«ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(Α.Σ.Ε.Π.), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»  

 

Τροποποιούνται τα ακόλουθα άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 

1) Καταργούνται τα εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1 άρθρου 18 

ν. 2190/1994: 

«Για την προκήρυξη θέσεων που πληρούνται με σειρά προτεραιότητας, την 

υποβολή των αιτήσεων, τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτουργία των 

επιτροπών διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας και την αποζημίωση των 

μετεχόντων σε αυτήν, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν 

για την πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό.  Με την προκήρυξη πλήρωσης 

θέσεων κατά το παρόν άρθρο μπορεί να ορίζεται ότι δεν υποβάλλονται 

δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής και η κατάταξη των υποψηφίων στους 

πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή 

τους. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο από τους 

υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κα τάταξης έως τον αριθμό των 

θέσεων που προκηρύχθηκαν και από τους επόμενους αυτών στη σειρά κατάταξης 

έως τον αριθμό που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των θέσεων.  Ο υποψήφιος που 

δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και 

τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται 

από αυτούς.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ  

2) Προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 

2190/1994: 

« 1. Στο Α.Σ.Ε.Π. λειτουργεί Γραμματεία της οποίας προΐσταται γενικός  

διευθυντής, που επιλέγεται από την ολομέλεια του Συμβουλίου και διορίζεται με 
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απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η πλήρωση της θέσης του 

γενικού διευθυντή μπορεί, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, να γίνει και με 

μετάταξη Γενικού Διευθυντή του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. που επιλέγεται από την 

ολομέλεια του Συμβουλίου. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού. Ο διοριζόμενος ή 

μετατασσόμενος δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του. 

  2. Η οργάνωση της Γραμματείας, οι αρμοδιότητες μεταξύ των υπηρεσιών της, ο 

αριθμός των θέσεων προσωπικού, η κατανομή τους σε κλάδους και ειδικότητες και 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με 

πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ύστερα απά εισήγηση της 

ολομέλειας του Συμβουλίου. Ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30). Για την αύξηση του αριθμού των 

θέσεων απαιτείται πρόταση της ολόμέλειας του Συμβουλίου και γίνεται με 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης. 

3. Η κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος πλήρωση των θέσεων διευθυντών και 

τμηματαρχών γίνεται με μετάταξη υπαλλήλων βαθμού Α` του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή 

ο.τ.α. "περιλαμβανομένων και των υπαλλήλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών" ή 

με διορισμό, ύστερα από δημόσια ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων. 

Διορισμός γίνεται μόνο στις θέσεις που δεν θα καλυφθούν με μετάταξη. Η επιλογή 

των διοριζομένων ή μετατασσομένων γίνεται από την ολομέλεια του Συμβουλίου. Ο 

διορισμός των επιλεγομένων από το Α.Σ.Ε.Π. γίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Προεδρίας της Κυβέρνησης και η μετάταξη με απόφαση του ίδιου και του οικείου 

υπουργού. Για τη μετάταξη απαιτείται και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της 

υπηρεσίας από την οποια ο υπάλληλος μετατάσσεται. Αποκλείονται υποψήφιοι που 

έχουν υπερβεί, κατ` αντιστοιχία των θέσεων του πρώτου εδαφίου, το 55ο και 50ό 

έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης. 

4. Οι λοιπές θέσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του παράντος, καλύπτονται με τη 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ.3, "εφόσον οι διοριζόμενοι ή 

μετατασσόμενοι δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους" προτιμωμένων 

αυτών που έχουν εμπειρία ιδίως σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των ο.τ.α. και των 

νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Μετάταξη στο 

Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ζητήσουν και δικαστικοί υπάλληλοι με τις ίδιες προϋποθέσεις. 

Με μετάταξη δικαστικών υπαλλήλων δεν μπορεί να καλυφθούν περισσότερες από 

δέκα (10) θέσεις. 

5. Το υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται με 

απόφαση του προέδρου ατό τρεις (3) συμβούλους και δύο (2) αιρετούς 

εκπροσώπους των υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τα 

υπηρεσιακά συμβούλια διατάξεις. 

6. Στους υπαλλήλους της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π., στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι αποσπώμενοι σε αυτήν υπάλληλοι, καταβάλλεται η ειδική 

πρόσθετη αμοιβή που καθορίζεται με την, κατ` εξουσιοδότηση του  δευτέρου 

εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997, εκδιδόμενη κάθε φορά κοινή 

υπουργική απόφαση. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπάλληλοι λαμβάνουν από την 

υπηρεσία τους ειδικές πρόσθετες απολαβές, υποχρεούνται να επιλέξουν με δήλωσή 
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τους προς το Α.Σ.Ε.Π., που κοινοποιείται και στην υπηρεσία από την οποία είναι 

αποσπασμένοι, την ειδική πρόσθετη αμοιβή της παρούσας παραγράφου ή τις 

ειδικές πρόσθετες απολαβές που προβλέπονται στην οργανική τους θέση.  

 7. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στη Γραμματεία του Α.Σ.Ε.Π. λαμβάνουν από την 

υπηρεσία τους το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και 

τα είδους τακτικά επιδόματα, όπως και τις ειδικές αποζημιώσεις και απολαβές της 

οργανικής τους θέσης, που καταβάλλονται παγίως και που εξακολουθούν να 

καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται, με την επιφύλαξη 

των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997» 

3) Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 6 ν.2190/1994: 

«1. Οι αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. κατανέμονται στην Ολομέλεια, σε Ελάσσονες 

συνθέσεις της Ολομέλειας, σε Τμήματα και σε Μονομελείς συνθέσεις. 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.» 

 

4) Αντικαθίστανται τα εδάφια δ’ και επόμενα της παρ. 9 του άρθρου 15 

του ν. 2190/1994 : 

«9. Οι υποψήφιοι καλούμενοι από το Α.Σ.Ε.Π. να καταλάβουν την προτεινόμενη σε 

αυτούς νέα θέση, οφείλουν να δηλώσουν με γραπτή δήλωση τους, εντός 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη 

ειδοποίηση του Α.Σ.Ε.Π., αν αποδέχονται τη νέα θέση. Η δήλωση κατατίθεται στο 

Α.Σ.Ε.Π. ή αποστέλλεται σε αυτό μέσω τηλεομοιοτυπίας. Αν δεν υποβληθεί η ως 

άνω δήλωση, τεκμαίρεται αμαχήτως η μη αποδοχή της προτεινόμενης νέας θέσης, 

χωρίς ο υποψήφιος να διαγράφεται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.» 

5) Αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 17 ν. 

2190/1994: 

«Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό βάσει της 

δήλωσης προτίμησης του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, 

διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι το 

διορισμό του ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋποθέσεως. Οι 

διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση που 

κενωθούν θέσεις λόγω παραιτήσεων του διορισθέντος εντός έτους από του 

διορισμού του. Διοριστέος που δεν αποδέχεται το διορισμό του ή έχει κώλυμα 

διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του αναπληρώνεται από τον 

επόμενο κατά σειρά στον «πίνακα κατάταξης - επιτυχίας υποψηφίων» υποψήφιο 

χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.» 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ- ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ –ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

6) Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4369/2016: 

«2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

συνιστάται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Παρατηρητήριο της Δημόσιας Διοίκησης (ΠΑ.Δ.Δ.) με 

αποστολή την επιστημονική παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας και το 

συντονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας 

διοίκησης. Το Παρατηρητήριο στελεχώνεται από εμπειρογνώμονες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 

οι οποίοι επιλέγονται με διετή θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του και 

προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Στα μέλη του ΠΑ.Δ.Δ. δεν 

καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Avασυγκρότησης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 

αυτού.» 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ν. 3528/2007 (Α΄26) και ν.3584/2007 (Α΄143) 

 

7) Προστίθεται εδάφιο στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 (Α΄ 

26):   

«Άρθρο 9 

 

Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους 

 

 Δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. 

ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής 
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ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για 

σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει 

πενταετία από την απόλυση.» 

 

8) Προστίθεται εδάφιο στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 3584/2007 

(Α΄143)  

«Άρθρο 17 Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους 

Δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή 

Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της 

πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης 

εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν 

παρέλθει πενταετία από την απόλυση.» 

 

9) Προστίθεται παρ. 9 και αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 3 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007(Α΄ 26):  

«Άρθρο 53  

Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις 

1. Η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, άδεια 

χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη 

υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι 

(6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 

ηλικία των έξι (6) ετών. 

Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην 

περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.» 

2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες 

ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, 

εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος 

δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν 

κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. 

Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και 

άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του 

προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα 

αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται 

για δύο (2) ακόμα έτη. 

Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια 

ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν 

του ενός. 
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3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται 

στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου 

ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση 

καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε 

διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου. 

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό 

τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η 

σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της 

παραγράφου 2 κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει 

χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά 

υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου 2. 

4. Οταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 του παρόντος, ο άλλος δεν έχει 

δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το 

ίδιο διάστημα. 

5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των 

γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια. 

6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα 

τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την 

παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της 

προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας. 

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 ή πολύτεκνοι, η ως άνω 

άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για 

τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) 

εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.» 

10) Προστίθεται παρ. 9 και αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν. 3584/2007(Α΄ 143):  

«Άρθρο 60 

 Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις 

1.Η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του παρόντος, άδεια 

χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη 

υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι 

(6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 

ηλικία των έξι (6) ετών. 

Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην 

περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.» 
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2. Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες 

ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα 

εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. 

0 γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με Αποδοχές για ανατροφή 

παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου 

ωραρίου. 

Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία εξήντα επτά 

τοις εκατό (67%) και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή 

η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή έναν (1) 

μήνα αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται 

για δύο (2) ακόμη έτη. 

Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια 

ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν 

του ενός. 

3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται 

στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου 

ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση 

καθορίσουν χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά 

πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου. 

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό 

τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιες, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεις, ο σύζυγος ή η 

σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση TOW διευκολύνσεων της 

παραγράφου 2, κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει 

χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά 

υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου 2. 

4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1 του παρόντος, ο άλλος δεν έχει 

δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το 

ίδιο διάστημα. 

5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των 

γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια. 

6. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα 

τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την 

παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της 

προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας. 

8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις 

(4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των 
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τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ανωτέρω 

άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.».Για 

τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) 

εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.» 

11) Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007 (Α’ 26):  

«4. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με 

πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας 

της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ενας 

μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ 

της υιοθεσίας διάστημα.»  

12)  Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 3584/2007:  

«4. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με 

πλήρεις Αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας 

της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας 

μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ 

της υιοθεσίας διάστημα.» 

13) Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 60 του ν.3528/2007 

(Α’26): 

«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) 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 το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί 

να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.» 

14)  Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3584/2007 (Α΄143):  

«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) 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 το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί 

να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.» 

15) Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου του άρθρου 38 

του ν.1943/1991: 

«1.Η  μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ γίνεται σε 

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα (π.δ.611/1977), για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με 

τα αντικείμενα του υπουργείου ή του ν.π.δ.δ., στο οποίο ο υπάλληλος ανήκει 

οργανικώς.Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης, δεν πρέπει αυτός να έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του.» 

16) Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43 

του π.δ. 57/2007 (Α’ 59) : 
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«1. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ γίνεται σε 

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού 

Κώδικα, για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τα αντικείμενα 

του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο ο υπάλληλος ανήκει οργανικώς. Για τη 

συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, δεν 

πρέπει αυτός να έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του.» 

 

17) Προστίθενται εδάφια στην παράγραφο 4 του άρθρου 82 του ν. 

3528/2007 (Α’26):  

«4. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κατόχους αποφοιτηρίου δημοσίου Ι.Ε.Κ., 

διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική 

εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ 

ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) 

τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται 

συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος 

που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) έτη. Αν 

ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω 

μείωση του χρόνου αφορά μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Σε περίπτωση κατοχής 

περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται 

για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του 

ενός.» 

18)  Προστίθεται υποπερίπτωση θθ) στην περίπτωση α) της 

παραγράφου 3 του άρθρου 85 του ν.3528/2007 (Α’ 26): :  

«3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως: 

 α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: 

 αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 

μόρια. 

 ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με 

το βασικό τίτλο σπουδών με 30 μόρια. 

 γγ) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια 

και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια. 

 δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με 250 μόρια. 

 εε) Το διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια. 

 στστ) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα 

προκειμένου να μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα 

αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, 

κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων. 
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 «ζζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ` εφαρμογή των 

διατάξεων των με αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β`2349) και 

ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β`1592) υπουργικών αποφάσεων, 

καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα 

επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με δέκα (10) 

μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια. Πέραν 

της επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου, με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η 

επιμόρφωση που παρασχέθηκε αποκλειστικά από το ΕΚΔΔΑ πριν από τις 

15.5.2009. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που 

προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία. 

 ηη) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής: 

 Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με 40 μόρια, 

 η πολύ καλή γνώση με 30 μόρια και 

 η καλή με 10 μόρια, 

 με ανώτατο όριο τα 100 μόρια. 

 Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.δ. 

50/2001 (Α΄ 39). 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά - 

εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.» 

 

19)  Προστίθενται εδάφια στην παράγραφο 4 του άρθρου 85 του 

ν.3584/2007 (Α’ 143):  

«4. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού 

διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που 

απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για 

τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος που απαιτείται για τη 

βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) έτη. Αν ο υπάλληλος κατέχει 

μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου 

αφορά μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του 

ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική 

εξέλιξη μειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.»  

20)  Προστίθεται υποπερίπτωση θθ) στην περίπτωση α) της 

παραγράφου 3 του άρθρου 88 του ν.3584/2007 (Α’ 143):  

«3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως: 

 α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: 

 αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 

μόρια. 
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 ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με 

το βασικό τίτλο σπουδών με 30 μόρια. 

γγ) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια 

και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος, με 30 μόρια. 

δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης με 250 μόρια. 

εε) Το διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια. 

στστ) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα 

προκειμένου να μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα 

αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, 

κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων. 

ζζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ` εφαρμογή των 

διατάξεων των με αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β`2349) και 

ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β`1592) υπουργικών αποφάσεων, 

καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα 

επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με δέκα (10) 

μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια. Πέραν 

της επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου, με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η 

επιμόρφωση που παρασχέθηκε αποκλειστικά από το ΕΚΔΔΑ πριν από τις 

15.5.2009. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που 

προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία. 

ηη) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής: 

Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με 40 μόρια, 

η πολύ καλή γνώση με 30 μόρια και 

η καλή με 10 μόρια, 

με ανώτατο όριο τα 100 μόρια. 

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.δ. 

50/2001 (Α΄ 39). 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά - 

εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.» 

 

21)  Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ’ της παρ. 1 του 

άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26):  

«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ειδικό 

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για την 

επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων, αυτοτελών 
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δημοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού και 

Ν.Π.Δ.Δ.. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι πενταμελές και αποτελείται: 

 α) από δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 

που υποδεικνύονται από τον/ την Πρόεδρο του, 

 β) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του, 

 γ) ένα (1) μέλος του Επιστημονικού - Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή προϊστάμενο 

Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται από τον 

Πρόεδρο του και 

 δ) ένα (1) Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση 

προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ανήκει σε Υπουργείο ή τον προϊστάμενο της 

αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς πλήρωση ανήκει σε αυτοτελή 

δημόσια υπηρεσία ή έναν (1) Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν η 

θέση ανήκει σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εάν η θέση ανήκει σε Ο.Τ.Α. β΄ 

βαθμού ή έναν (1) Γενικό Γραμματέα του εποπτεύοντος Υπουργείου, εάν η προς 

πλήρωση θέση ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ.. Γραμματέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και ο νόμιμος 

αναπληρωτής του ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό.Με όμοια απόφαση 

μπορούν να συνιστώνται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης περισσότερα 

ΕΙ.Σ.Ε.Π. με τη συγκρότηση που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και να 

καθορίζεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους.» 

22) Προστίθενται εδάφια στην παράγραφο 2 του άρθρου 86 του 

ν. 3528/2007 (Α΄26): :  

«2. Σε κάθε Υπουργείο, με απόφαση του οικείου Υπουργού, σε κάθε αυτοτελή 

Γενική ή Ειδική Γραμματεία, με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, σε 

κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με απόφαση του Συντονιστή της, και σε κάθε 

Ν.Π.Δ.Δ. που έχει δικό του Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με απόφαση του εποπτεύοντος 

Υπουργού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι 

αρμόδιο α) για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου 

(μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και β) για τη 

διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των 

προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Τα Σ.Ε.Π. 

είναι πενταμελή και αποτελούνται από: 

α) έναν (1) Γενικό Γραμματέα ή Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του οικείου 

Υπουργείου ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή τον 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή έναν Γενικό Γραμματέα του 

εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου, 

β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας των 

ως άνω φορέων, και εφόσον δεν προβλέπεται θέση προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης στον φορέα, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υποδεικνύεται 

από τον αρμόδιο Υπουργό, 
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γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 

δ) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού μπορεί να συσταθούν 

περισσότερα Σ.Ε.Π. για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών επιλογής στους 

εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων. Γραμματείς των Σ.Ε.Π. και οι νόμιμοι 

αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του οικείου φορέα κατηγορίας Π Ε με Α΄ 

βαθμό.» 

 

23) Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 4 του άρθρου 86 του 

ν.3528/2007 (Α’ 26):  

«4. Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής 

μονάδας γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 159.» 

24) Αντικαθίστανται οι περιπτώσεις ε΄ και στ’ της παραγράφου 

7 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α’26):  

 

«7.Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων 

διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του εποπτεύοντος Υπουργού. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη 

διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85. 

β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των 

υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και δημοσιεύεται στις 

ιστοσελίδες των οικείων φορέων και του Α.Σ.Ε.Π.. 

γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών ή 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ` ανώτατο 

όριο ανά προκήρυξη. Από το ανωτέρω δικαίωμα συμμετοχής εξαιρούνται όσοι 

προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης υπηρετούν κατ` εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α` 18), όπως ισχύει». 

δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που 

συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η 

προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά 

πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση 

αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση 

υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό 

Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα 

βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον 

υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα 

δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης 

υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες 

Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
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ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση 

στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο προκειμένου να υποβάλει ένσταση εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Η ένσταση εξετάζεται εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας (5) ημερών. Κατόπιν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς 

και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό 

σημείωμα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο, 

αποστέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Συμβούλιο επιλογής. 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται εντός 

τριών (3) μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

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.. 

στ) Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

85. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά 

βαθμολογίας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Στη διαδικασία της δομημένης 

συνέντευξης καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. 

Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου 

στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την 

τοποθέτηση οργάνου.» 

25) Αντικαθίστανται οι περίπτ .ε΄και στ’ της παρ. 8 του άρθρου 

86 του ν. 3528/2007 (Α’26):  

«8. α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή 

ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και 

Τμημάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα, με την οποία καθορίζονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων 

των όρων των άρθρων 84 και 85. Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά Γενική Διεύθυνση, 

όπου προβλέπεται, άλλως ανά φορέα. Εάν η προκηρυσσόμενη θέση αφορά 

οργανική μονάδα που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση, η θέση προκηρύσσεται 

από τον οικείο φορέα αυτοτελώς. 

β) Η προκήρυξη εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των 

υπηρετούντων προϊσταμένων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων 

φορέων και του Α.Σ.Ε.Π.. Ο οικείος φορέας κοινοποιεί την προκήρυξη στους 

υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

γ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στο 

φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις, εφόσον πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του νόμου και της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος Κώδικα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πέντε (5) 

θέσεις κατ’ ανώτατο όριο. 

δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που 

συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η 

προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και ξεκινά 

πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση 

αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση 
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υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό 

Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα 

βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον 

υποψήφιο για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα 

δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης 

υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του υπαλλήλου από τις οικείες 

Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση 

στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο προκειμένου να υποβάλει ένσταση εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Η ένσταση εξετάζεται εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας (5) ημερών. Κατόπιν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς 

και τα αντίγραφα των επικαλούμενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό 

σημείωμα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο, 

αποστέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο Συμβούλιο επιλογής. 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται εντός 

τριών (3) μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

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. 

στ) Το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο 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. Ακολουθεί η διεξαγωγή 

της δομημένης 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 πίνακες κατάταξης.» 

26)  Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 

άρθρου 126 του ν.3528/2007 (Α’ 26):  

«2. Η ένορκη διοικητική εξέταση διατάσσεται από οποιονδήποτε πειθαρχικώς 

προϊστάμενο και ενεργείται από μόνιμο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Γ` του 

ίδιου Υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και σε καμία περίπτωση 

κατώτερου βαθμού εκείνου στον οποίο αποδίδεται η πράξη. Η ενέργεια της 

ένορκης διοικητικής εξέτασης μπορεί να ανατίθεται και σε μόνιμο δημόσιο 

υπάλληλο τουλάχιστον με βαθμό Γ άλλου Υπουργείου ή, προκειμένου για νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου, του Υπουργείου που το εποπτεύει. Η ένορκη 

διοικητική εξέταση περατώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που 

κοινοποιήθηκε στον υπάλληλο η απόφαση ανάθεσης διεξαγωγής της. Ο υπάλληλος, 

ο οποίος διεξάγει την ένορκη διοικητική εξέταση, μπορεί να ζητήσει, με πλήρως 

αιτιολογημένη αίτηση του, παράταση της προθεσμίας αυτής έως ένα μήνα. 

Αν ο υπάλληλος, στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη του πειθαρχικού 

παραπτώματος, είναι προϊστάμενος οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου, η 
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εντολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ανατίθεται σε προϊστάμενο 

τουλάχιστον ίδιου επιπέδου οργανικής μονάδας.» 

27) Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 126 του 

ν. 3528/2007 (Α΄26): 

«4. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται με την υποβολή αιτιολογημένης 

έκθεσης του υπαλλήλου που την ενεργεί. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, με όλα τα 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, στον πειθαρχικώς προϊστάμενο ο οποίος διέταξε τη 

διενέργεια της εξέτασης. Εφόσον με την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη 

πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς 

προϊστάμενος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη.»  

 

28) Αντικαθίσταται το άρθρο 162 του ν. 3528/2007 (Α΄26): 

 

«Άρθρο 162 

 Λειτουργία 

Λειτουργία των Συμβουλίων 

1. Κάθε Συμβούλιο αποτελεί διακεκριμένη αρχή. 

 

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των 

Συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 

 

3. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των 

τακτικών μελών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της 

παραγράφου 8 του άρθρου 157 και της παραγράφου 8 του άρθρου 158. 

 

4. Το Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το Ειδικό Συμβούλιο 

Επιλογής Προϊσταμένων, το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων, τα 

Συμβούλια Συνέντευξης Προϊσταμένων, το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης 

Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια βρίσκονται σε 

απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους. 

Στις περιπτώσεις που είναι τριμελή, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) μελών. 

Σε κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή 

του αναπληρωτή του. Τα Συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

 

5. 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 λήφθηκε η απόφαση. Ως την καθαρογραφή των πρακτικών μπορεί να 

χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η 

οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του αρμόδιου 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. 
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6. 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. 

 

7. Η ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα 

του μέλους αυτού. 

 

8. Η λειτουργία όλων των Συμβουλίων διέπεται συμπληρωματικά από τις γενικές 

διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για τη λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων διοίκησης. 

 

9. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων επιπέδου 

Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, τόσο του Κεντρικού όσο και του Συμβουλίου του 

οικείου φορέα, εκτός όσων ορίζονται να μετέχουν σε αυτά λόγω της ιδιότητάς τους 

μπορούν να ταυτίζονται ολικά ή μερικά με τα μέλη του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 

Προϊσταμένων, τόσο του Κεντρικού όσο και του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 

Προϊσταμένων του οικείου φορέα. 

 

10. Οι αποφάσεις συγκρότησης του Κεντρικού Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 

Προϊσταμένων, των Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και του 

Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων 

εκδίδονται έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της θητείας τους και 

συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της λήξης της θητείας τους. Οι 

αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης των Συμβουλίων Συνέντευξης Προϊσταμένων 

εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της 

προκήρυξης πλήρωσης θέσεων. 

 

11. Τα μέλη των Συμβουλίων Συνέντευξης Προϊσταμένων των άρθρων 157 και 158, 

συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών - εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να οριστούν 

μέλη των Συμβουλίων Συνέντευξης, πρέπει προηγουμένως να έχουν πιστοποιηθεί 

από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ικανότητά τους να διεξάγουν δομημένη συνέντευξη. 

 

12. Τα Συμβούλια που προβλέπονται στα άρθρα 157, 158 και 160 εδρεύουν στο 

κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου όπου συνιστώνται.» 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ν. 4369/2016 (Α’33) ΚΑΙ ν. 4440/2016 (Α’ 224)  

 

 

29)  Αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του ν. 4369/2016 

(Α’33):  

 

«8. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους 

τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο 

έτος για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με σχετική 
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απόφαση ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη 

υπηρεσία, με την επιφύλαξη του εδαφίου β΄, περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του 

επόμενου άρθρου.» 

 

30) Αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’, το 

πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’, το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ’ 

και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παρ. 2 του άρθρου 16 

του ν. 4369/2016 (Α’33):  

«2.α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές 

υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της 

διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊστάμενων οργανικών 

μονάδων διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. 

β) Η προθεσμία της περίπτωσης α΄ ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν 

την ιδιότητά τους αυτή πριν από τις 31 Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, 

μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. 

γ) Αν ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε (5) 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. Κατ’ εξαίρεση, όταν 

αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός 

ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού 

οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή 

Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι 

πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις 

αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρησή τους. 

δ) Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του προϊσταμένου που ενεργεί ως 

αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, 

εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για τουλάχιστον το ένα 

τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και όταν δεν 

υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ 

εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή. 

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 πέντε (5) μηνών. 

στ) Οι αξιολογητές έχουν υποχρέωση να διενεργούν την αξιολόγηση των 

υφισταμένων τους. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για τον 

ορισμό των αξιολογούμενων και των αξιολογητών και την ορθή τήρηση των 

διαδικασιών αξιολόγησης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης δύναται να συμπληρώνονται 

και με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή. Ειδικά για την 

αξιολογική περίοδο του έτους 2017, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης καθορίζεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διενεργείται η 
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αξιολόγηση, καθώς και οι επιμέρους φάσεις αυτής.» 

 

31) Αντικαθίσταται το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 

του ν.4369/2016 (Α’33):  

 

«1. Σε κάθε Υπουργείο, Γενική ή Ειδική Γραμματεία Υπουργείου με απόφαση του 

οικείου Υπουργού, σε κάθε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με απόφαση του 

προϊσταμένου της, σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση με απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε κάθε Περιφέρεια με απόφαση του οικείου 

Περιφερειάρχη, και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο 

έχει δικό του Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, 

συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

 Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από: τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 

αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του 

οικείου φορέα και έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο Υπουργείο ή άλλο 

φορέα με ισάριθμους ομοιόβαθμους αναπληρωτές τους από τον οικείο ή από άλλους 

φορείς. 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης αρμοδιότητας 

θεμάτων προσωπικού. Η επιλογή του μέλους της Επιτροπής από τον οικείο φορέα 

εκτός του Προέδρου γίνεται με δημόσια κλήρωση. Για την επιλογή του μέλους που 

προέρχεται από άλλο φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια κλήρωση μεταξύ 

τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται από πέντε (5) διαφορετικούς 

φορείς. Με όμοια απόφαση μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες Ειδικές 

Επιτροπές Αξιολόγησης στον ίδιο φορέα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

 

 Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της 

Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή 

μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μόνιμων 

υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

(Ι.Δ.Α.Χ.) του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και 

εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του 

οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου. 

Τα Ν.Π.Δ.Δ. που δε διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάγονται στην 

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται. 

Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 

συνιστάται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 

αποτελείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που 

λειτουργεί σε κάθε νομό για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με την 

υποχρεωτική συμμετοχή ενός προϊστάμενου Διεύθυνσης προερχόμενου από άλλο 

φορέα κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου της 

παραγράφου 1. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους Δήμους Αθηναίων, 

Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού το σύστημα αξιολόγησης του παρόντος νόμου 

εφαρμόζεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του. 
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Για τις Ανεξάρτητες Αρχές και το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά μη αιρετά 

μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτών με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός 

προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης προερχόμενου από άλλο φορέα, κατόπιν 

επιλογής, σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1.» 

 

32) Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 

4440/201 (Α΄ 224):  

 

«4. Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο 

φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει 

να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξηνταπέντε τοις 

εκατό (65%) στους ΟΤΑ α` βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο από ενενήντα 

χιλιάδες (90.000) κατοίκους. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο 

μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα 

προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου. Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου 

από ΟΤΑ α` βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό 

οργάνου.» 

 

 

33) Προστίθεται εδάφιο στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 (Α’ 224):  

 

«1. Το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ` έτος και αφορά 

στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με 

απόσπαση. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο κάθε έτους οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες 

των Υπουργείων των οποίων προΐστανται και για τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, 

οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους 

ΟΤΑ α` και β` βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των 

Ανεξάρτητων Αρχών αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα 

αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από 

έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω 

συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων. Το αίτημα για 

κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν 

πρόσθετα απαιτούμε- να τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά 

περίπτωση. Ειδικότερα τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, 

όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς 

και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης.»  

 

 

34) Αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 

(Α’224):  

 

«5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου, για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα 

σοβαρούς λόγους υγείας, εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της 

υπηρεσίας υποδοχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Κεντρικής Επιτροπής 

Κινητικότητας, η οποία αποφαίνεται για τα σχετικά αιτήματα και κατανέμει τους 
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υπαλλήλους σε θέσεις αντίστοιχες των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, 

λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων.» 

 

 

35) Προστίθεται φράση στο πρώτο εδάφιο και αντικαθίσταται το 

δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.4440/2016 

(Α’224):  

 

«1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση για συνυπηρέτηση στην περιοχή 

που υπηρετεί σύζυγος ή συμβιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του N. 4356/2015 (Α` 

181) δημόσιος υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ 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 για την 

κατανομή των αιτούμενων υπαλλήλων σε θέσεις αντίστοιχες των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες των 

φορέων ανά περιοχή. Οι εν λόγω υπηρεσιακές ανάγκες προκύπτουν από τα αιτήματα 

που αποστέλλουν οι φορείς στο πλαίσιο του ΕΣΚ. Η απόσπαση ολοκληρώνεται με την 

έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειμένου για απόσπαση μεταξύ 

ΟΤΑ, με την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα.» 

 

36)  Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του 

ν.4440/2016 (Α’ 224):  

 

«1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση 

γίνεται από την υπηρεσία υποδοχής και συγκεκριμένα από τριμελές όργανο που 

αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και τον προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης, στις οποίες ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση, και από τον 

προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης της υπηρεσίας 

υποδοχής. Αν η προς κάλυψη θέση ανήκει στην αρμόδια για θέματα προσωπικού 

Διεύθυνση, στο τριμελές όργανο αξιολόγησης μετέχει ο αναπληρωτής του 

προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Σε περίπτωση που στην υπηρεσία υποδοχής δεν 

προβλέπεται θέση Γενικού Διευθυντή, στο τριμελές όργανο αξιολόγησης μετέχει 

προϊστάμενος Διεύθυνσης, και εφόσον δεν υπάρχει, προϊστάμενος Γενικής 

Διεύθυνσης αρμόδιος για θέματα προσωπικού του εποπτεύοντος Υπουργείου. 

Προκειμένου για τους ΟΤΑ α` βαθμού, το τριμελές όργανο αποτελείται από: α) τον 

προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης και 

ελλείψει αυτού τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης, 

β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει η εκάστοτε 

προκηρυσσόμενη θέση και γ) τον προϊστάμενο του Τμήματος, στο οποίο ανήκει η 

προκηρυσσόμενη θέση. Αν στο τριμελές όργανο αξιολόγησης μετέχει ο 

προϊστάμενος της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης λόγω έλλειψης του 

προϊσταμένου της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης και η 

προς κάλυψη θέση ανήκει στην αρμόδια για θέματα προσωπικού Διεύθυνση, τότε 

μετέχει ο αναπληρωτής του προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Στην περίπτωση των 

Ν.Π.Ι.Δ. το οικείο διοικητικό συμβούλιο ορίζει τριμελές όργανο αρμόδιο για την 

αξιολόγηση των υποψηφίων. Ειδικά για τα Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ α` βαθμού, το 

τριμελές όργανο αποτελείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα 
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προσωπικού Γενικής Διεύθυνσης και ελλείψει αυτού, τον προϊστάμενο της 

αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση, και από τον προϊστάμενο του 

αρμόδιου τομέα στον οποίο ανήκει η προκηρυσσόμενη θέση.» 

 

37) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 

4369/2016 (Α’ 33):  

«3. Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από: 

Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως Πρόεδρο, τον 

Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής των 

Ελλήνων, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιο για θέματα 

Δημόσιας Διοίκησης, 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 Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών 

Συλλόγων Ελλάδας. 

Με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου μπορεί να ορίζονται εισηγητές επί των 

εκάστοτε θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να καλούνται εμπειρογνώμονες ή 

αρμόδια στελέχη δημοσίων υπηρεσιών χωρίς δικαίωμα ψήφου.» 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3469/2006 «ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α’ 131) 

38)  Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3469/2006 (Α’ 

131) 

 

«3. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή: 
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 α) την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία της 

"Εφημερίδος της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, και την 

εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν, 

β) την εκτύπωση, διαχείριση, πώληση και διανομή των εντύπων του Δημοσίου και 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, 

γ) την εκτύπωση, διαχείριση και διανομή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα ή εκδόσεων που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωνικό σκοπό, ύστερα από 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

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) τη συνεργασία με το "Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επίσημων Εφημερίδων" των κρατών - 

μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με την "Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" ή με άλλους φορείς που έχουν δραστηριότητες συναφείς 

με αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου, 

στ) κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συναφής προς την αποστολή του 

και του έχει ανατεθεί με νόμο». 

 

39) Καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3469/2006 

 

«5. Οι υφιστάμενες θέσεις προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου, που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 188/1996 και είναι κενές 

κατά το χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού της παραγράφου 4, κατανέμονται με 

τον Οργανισμό σε θέσεις μόνιμο προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και 

ειδικότητες, καθώς και σε δύο θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής». 

 

40) Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν. 3469/2006 

 

«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 εκδίδει τα λοιπά 

έντυπα, μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι τεχνικές του δυνατότητες και οι υπηρεσιακές 

του ανάγκες. 
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2. Οι φορείς που εκτυπώνουν έντυπά τους στο Εθνικό Τυπογραφείο καταβάλλουν 

αντίτιμο του κόστους ή παρέχουν τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά. Η 

κοστολόγηση γίνεται από μόνιμη τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Εθνικού 

Τυπογραφείου που λειτουργεί για το σκοπό αυτόν και ορίζεται από τον Ειδικό 

Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. 

3. Εάν φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα χαρακτηρίσουν, 

αιτιολογημένα, ως επείγουσα την έκδοση εντύπου τους, το Εθνικό Τυπογραφείο 

μπορεί να προμηθευθεί ή να διαθέσει από τις αποθήκες του την αναγκαία ποσότητα 

χάρτου, με χρέωση του φορέα αυτού. 

4. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων των 

ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των ελεγκτικών σωμάτων του Δημοσίου σε 

ειδική έκδοση, σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄) και μετά 

την περίπτωση θ΄ που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2503/ 1997 

(ΦΕΚ 107 Α΄), προστίθεται περίπτωση ι΄, ως εξής: 

"ι) Χάρτου και λοιπών αναλωσίμων που προμηθεύεται το Εθνικό Τυπογραφείο για 

εκτέλεση παραγγελιών που αφορούν εκτυπωτικές εργασίες του Δημοσίου, των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α., μέχρι του ποσού των σαράντα 

πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ ετησίως για κάθε φορέα." 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να εκτυπώνει χωρίς αντάλλαγμα έντυπα, εφόσον 

εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός Σκοπός. 

7. Οι εκτυπωτικές ανάγκες του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και της 

Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης εξυπηρετούνται από το Εθνικό Τυπογραφείο 

χωρίς επιβάρυνση». 

 

41)  Αντικαθίσταται η παρ. 3 και προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 3 του ν. 

3469/2006 

 

 «Άρθρο 3 

 Τήρηση αρχείου 

1. Στο Εθνικό Τυπογραφείο τηρείται αρχείο κειμένων και δοκιμίων, καθώς και 

Φύλλων της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" (Φ.Ε.Κ.). 

2. Το αρχείο κειμένων και δοκιμίων περιλαμβάνει ιδίως: 

α) κάθε προς δημοσίευση κείμενο, β) τα συνοδευτικά και διαβιβαστικά έγγραφα, γ) 

την αλληλογραφία με τους φορείς που αποστέλλουν τα κείμενα προς δημοσίευση και 

τον αρμόδιο φορέα που παραγγέλλει ή δίδει την άδεια για δημοσίευση, δ) τα 

εγκεκριμένα για δημοσίευση δοκίμια. 
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3. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να τηρεί το αρχείο της προηγούμενης 

παραγράφου σε ηλεκτρονική μορφή. 

Σε κάθε περίπτωση, η έντυπη μορφή του αρχείου τηρείται για ένα ημερολογιακό 

έτος. Η ηλεκτρονική μορφή του αρχείου τηρείται για τέσσερα έτη. 

4. Το αρχείο φύλλων της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" τηρείται με τον ακόλουθο 

τρόπο: Το Πρώτο Τεύχος, το Δεύτερο Τεύχος, το Τέταρτο Τεύχος και το Τεύχος 

Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων τηρούνται σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή. Τα υπόλοιπα τηρούνται μόνο σε ηλεκτρονική. 

5. Στο Εθνικό Τυπογραφείο τηρείται κατάλογος περιεχομένων ημερήσιας 

κυκλοφορίας τευχών. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις εκδόσεις όλων των 

τευχών της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" των τελευταίων τριάντα ημερών. 

 

42) Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3469/2006 

 

«1. Η "Εφημερίς της Κυβερνήσεως" εκδίδεται στα παρακάτω τεύχη: 

 

α) Τεύχος Πρώτο (Α΄). 

β) Τεύχος Δεύτερο (Β΄). 

γ) Τεύχος Τρίτο (Γ΄). 

δ) Τεύχος Τέταρτο (Δ΄). 

ε) Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π.). 

στ) Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του 

Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.). 

ζ) Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.). 

η) Τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.). 

θ) Τεύχος Προκηρύξεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). 

ι) Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.). 

ια) Τεύχος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.). 

ιβ) Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών 

Κομμάτων».  
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43)      Αντικαθίστανται οι παρ. 4, 7 και 10 του άρθρου 7 του ν. 

3469/2006 και καταργούνται οι παρ. 5, 8 και 12 του ίδιου άρθρου.  

« 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 δημοσίων 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 

δημόσιων δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων, 

δ) οι πράξεις που αφορούν καταφύγια άγριας ζωής και εκτροφεία θηραμάτων, 

ε) οι πράξεις που αφορούν τη διαχείριση λυμάτων, 

στ) κάθε άλλη πράξη συναφής με τις αναφερόμενες στις προηγούμενες περιπτώσεις. 

5. Στο Τεύχος Α.Α.Π. δημοσιεύονται: 

 

α) 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, 

β) 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, 

γ) οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριμένων όρων δόμησης, οικοδόμησης τυφλών 

οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923, 

δ) οι πράξεις χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων, μεταφοράς συντελεστή 

δόμησης από διατηρητέο κτίριο, 

ε) οι πράξεις χωροθέτησης, 

στ) κάθε άλλη πράξη συναφής με αυτές των προηγούμενων περιπτώσεων. 

7. Στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται σε περίληψη: 
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α) οι πράξεις για τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης με περίληψη του καταστατικού τους ή των τροποποιήσεών του, καθώς και 

κάθε άλλη πράξη που αναφέρεται στις ως άνω εταιρείες και στις δημόσιες 

επιχειρήσεις ή οργανισμούς που λειτουργούν υπό μορφή ιδιωτικού δικαίου και η 

δημοσίευσή της στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία, 

β) κάθε πράξη που αναφέρεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, της οποίας η δημοσίευση στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, 

γ) οι ισολογισμοί, οι ανακοινώσεις και οι προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων, καθώς 

και οι εκθέσεις περιουσιακών στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης και των δημοσίων γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών που 

λειτουργούν με μορφή ιδιωτικού δικαίου, που η δημοσίευσή τους στην "Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως" απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, 

δ) οι ισολογισμοί των φιλανθρωπικών σωματείων, των οποίων η δημοσίευση 

προβλέπεται από το νόμο και των αλληλασφαλιστικών ταμείων και συνεταιρισμών, 

ε) οι δικαστικές προσκλήσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με απώλειες τίτλων, που η 

δημοσίευσή τους απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, 

στ) οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζικών εταιρειών, 

ζ) τα προβλεπόμενα προς δημοσίευση στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως", 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄). 

8. Στο Τεύχος Ε.Β.Ι. δημοσιεύονται, σε περίληψη, οι αποφάσεις της Διοικητικής 

Επιτροπής Σημάτων, με τις οποίες γίνονται δεκτά ή διαγράφονται τα εμπορικά και 

βιομηχανικά σήματα και οι πράξεις για την ανανέωση ή τη διαγραφή τους, καθώς και 

το διατακτικό των σχετικών αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων. 

10. Στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. δημοσιεύονται σε περίληψη όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών 

δημόσιων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

12. Στο Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών 

Κομμάτων καταχωρίζονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις 

διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄)». 

 

44)  Αντικαθίσταται το άρθρο 9 του ν. 3469/2006 

 

 «Άρθρο 9 

 

 Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση 
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 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 διατάξεις βάσει των οποίων εκδίδονται. 

Ειδικά οι κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Οργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005. 

2. Κάθε περίληψη που δημοσιεύεται στο Τεύχος Γ περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον 

πλήρη τίτλο του οργάνου που εκδίδει την πράξη, τον αριθμό και την ημερομηνία 

έκδοσης της πράξης, τη διάταξη βάσει της οποίας εκδίδεται η πράξη, το διατακτικό 

της πράξης, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο αυτού στον οποίο αφορά η πράξη, 

το χρόνο στον οποίο αυτή 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, επίσης, κατά 

περίπτωση, το κύριο περιεχόμενο της πράξης. Αν με την ατομική διοικητική πράξη 

προκαλείται δαπάνη, οι υπηρεσίες, πριν από την υπογραφή του αρμόδιου οργάνου, 

αναφέρουν τον αριθμό, την ημερομηνία και την υπηρεσία βεβαίωσης της ύπαρξης 

σχετικών προβλέψεων στον οικείο προϋπολογισμό. 

3. Οι πράξεις και οι περιλήψεις που καταχωρίζονται στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. περιέχουν 

υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των διοριζόμενων υπαλλήλων ή μελών διοικήσεων 

φορέων και ιδίως το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου και το επάγγελμα του κάθε διοριζομένου. Αν η κείμενη 

νομοθεσία απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα για το διορισμό, οι πράξεις και οι 

περιλήψεις αναφέρουν υποχρεωτικά και τους σχετικούς με το διορισμό τίτλους 

σπουδών του κάθε διοριζομένου. 

4. Οι πράξεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

καταχωρίζονται σε περίληψη και περιέχουν όλα τα στοιχεία που υπόκεινται σε 

δημοσιότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η περίληψη του καταστατικού 

της ανώνυμης εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης περιέχει την 

επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, το ποσό και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου, τον 

αριθμό, το είδος και την ονομαστική αξία των μετοχών ή μεριδίων, τον αριθμό των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα ονόματα των διαχειριστών, αν έχουν 

διορισθεί διαχειριστές με το καταστατικό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και 

τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας, τον αριθμό του συμβολαίου και το όνομα 

του συμβολαιογράφου που κατάρτισε το καταστατικό της εταιρείας, καθώς και τον 

αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της 

ανώνυμης εταιρείας ή τον αριθμό της πράξης καταχώρισης της παρ. 1 του άρθρου 8 

του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 419/1986 (ΦΕΚ197 

Α΄). Όμοια περίληψη δημοσιεύεται και σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού. 

5. Οι περιλήψεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. περιλαμβάνουν όλα τα 

ουσιώδη στοιχεία της οικείας διακήρυξης και ιδίως: α) την επωνυμία, την 

ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της 

αναθέτουσας αρχής, β) τον αριθμό της προκήρυξης, γ) το είδος της σύμβασης, την 

οποία αφορά ο διαγωνισμός, δ) το είδος του διαγωνισμού, τη διαδικασία που 

επιλέγεται για την ανάθεση και το κριτήριο της κατακύρωσης, αναλυτικά, ε) τον 
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τίτλο και την περιγραφή όλων των ουσιωδών στοιχείων του έργου, της προμήθειας ή 

της υπηρεσίας και ιδίως την ακριβή φύση του έργου της προμήθειας ή της 

υπηρεσίας, τις ζητούμενες ποσότητες, τον τόπο παράδοσης και αν οι υποψήφιοι 

μπορούν να καταθέσουν προσφορές για μέρος των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων, 

στ) τη διάρκεια της σύμβασης και λεπτομέρειες για τη δυνατότητα παράτασης του 

συμβατικού χρόνου ή αύξησης των συμβατικών ποσοτήτων, ζ) τον τρόπο, τόπο και 

χρόνο που μπορεί ο υποψήφιος να αναζητήσει το κείμενο της διακήρυξης ή λοιπές 

πληροφορίες, η) τον προϋπολογισμό της σύμβασης, θ) τη διεύθυνση στην οποία 

πρέπει να κατατεθούν ή να σταλούν οι προσφορές και την ακριβή ημερομηνία και 

ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών, ι) την 

ημερομηνία, ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των προσφορών, ια) βασικούς όρους 

συμμετοχής των υποψηφίων, εφόσον δεν προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ιβ) 

όλους τους ειδικούς περιορισμούς συμμετοχής των υποψηφίων ή αναφορά ότι δεν 

υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί, ιγ) το ύψος των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό, ιδ) την αναφορά σε ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως 

τεχνικές προδιαγραφές ή αναφορά ότι δεν υπάρχουν τέτοια ειδικά στοιχεία, ιε) το 

χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του, ιστ) την 

απαγόρευση ή μη των εναλλακτικών προσφορών, ιζ) βασικούς όρους για τη 

χρηματοδότηση και την πληρωμή και ιη) την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 

στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον τούτο 

απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και λοιπές ημερομηνίες σχετικές με το 

διαγωνισμό που παράγουν έννομες συνέπειες. 

Η περίληψη χρονολογείται και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο και αναφέρει 

ειδικά την ιδιότητα και το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος." 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

μπορεί να εξειδικεύονται ή να τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη μορφή 

των περιλήψεων των παραγράφων 2, 3 και 5. 

7. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ενδεικτικά υποδείγματα που αφορούν στη 

μορφή των κανονιστικών και ατομικών πράξεων της Διοίκησης που δημοσιεύονται 

στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως". Τα ενδεικτικά υποδείγματα που αφορούν στη 

μορφή των δημοσιευτέων περιλήψεων του Τεύχους Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. 

8. Τον καθορισμό των ενδεικτικών υποδειγμάτων των κειμένων που δημοσιεύονται 

εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

μόνιμη επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον 

Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Ειδικό 

Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Ειδικά για το Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και 

Γ.Ε.ΜΗ. συμμετέχει στην επιτροπή και ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για το Τεύχος Προκηρύξεων 

Α.Σ.Ε.Π. συμμετέχει στην επιτροπή και ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π.. 

9. Η σύνταξη και αποστολή κάθε κειμένου γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του φορέα 

αποστολής. Το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει στους αποστολείς αδημοσίευτα τα 

κείμενα που είναι δυσανάγνωστα, επισημαίνοντας τα σημεία των προς δημοσίευση 
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κειμένων που δεν μπορούν να αναγνωσθούν. Αν ο υπογράφων το δημοσίευμα 

έπαυσε να είναι αρμόδιος πριν από τη δημοσίευση στην "Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως", το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει στο φορέα αποστολής 

αδημοσίευτο το έγγραφο. 

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 ή σχεδιαγράμματα, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των 

προς δημοσίευση κειμένων και των ανωτέρω εγγράφων φέρει προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή. Εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, οι φορείς 

καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά στο Εθνικό Τυπογραφείο 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 κάθε 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 

στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο. 

11. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" 

καταχωρίζονται σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα σειρά τάξης των υπουργείων. 

12. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (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. Με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε τεχνικό και 

λεπτομερειακό θέμα που αφορά στην έκδοση, αναπαραγωγή, κυκλοφορία και 

Διάθεση της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" και δεν αναφέρεται ρητώς στον 

παρόντα νόμο. 

13. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από τους 

Προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, καθορίζονται τα τέλη 

δημοσίευσης των κειμένων που δημοσιεύονται στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και 

Γ.Ε.ΜΗ.». 

 

45) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 

του ν. 3469/2006 

 

«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 Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. και Δ.Δ.Σ. στον Ειδικό 

Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Με όμοια απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Κυβέρνησης μπορεί να ορισθεί ότι η αρμοδιότητα της παραγράφου 1 ως προς όλα 

τα Τεύχη θα ασκείται εκ παραλλήλου και από τον Προϊστάμενο του Νομικού 

Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ή πρόσωπο που ασκεί 
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καθήκοντα Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της 

Κυβέρνησης». 

 

46) Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006 

 

«3. Η "Εφημερίς της Κυβερνήσεως" εκδίδεται κάθε εργάσιμη ημέρα. Ύστερα από 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η 

"Εφημερίς της Κυβερνήσεως" μπορεί να εκδίδεται και σε ημέρα αργίας. Η "Εφημερίς 

της Κυβερνήσεως" εκδίδεται σε αυτοτελή φύλλα τα οποία φέρουν την ημερομηνία 

έκδοσης, δικό τους αύξοντα αριθμό και συνεχή για όλα τα εντός του ίδιου έτους 

εκδιδόμενα φύλλα αρίθμηση των σελίδων. Ειδικά το Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και 

Γ.Ε.ΜΗ. αριθμείται μόνο ως προς τον αριθμό φύλλων, ενώ οι σελίδες αριθμούνται 

ανά φύλλο. Το Τεύχος Ε.Β.Ι. εκδίδεται μία φορά το μήνα. Με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Κυβέρνησης καθορίζονται οι ημέρες έκδοσης του Τεύχους Δ.Δ.Σ.». 

 

47) Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006 

  

«4. Έννομες συνέπειες παράγονται μόνο από τη δημοσίευση των φύλλων της 

"Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" σε έντυπη μορφή, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του 

άρθρου 15 του νόμου αυτού». 

 

48)  Αντικαθίσταται το άρθρο 15 του ν. 3469/2006 

 

«Άρθρο 15 

 

 Διάθεση της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

επιτρέπεται, εκτός από τα τεύχη Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. και Ε.Β.Ι., η χωρίς 

αντάλλαγμα διάθεση τευχών της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" σε ηλεκτρονική ή 

έντυπη μορφή στις δημόσιες αρχές, καθώς και στα δικαστήρια του κράτους. Ως 

δημόσια αρχή νοείται κάθε φορά η κεντρική υπηρεσία του κάθε φορέα. 

2. Το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται να αποστέλλει χωρίς αντάλλαγμα το τεύχος 

Α΄ της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" στην έντυπή του μορφή και, εφόσον ζητηθεί, 

τα υπόλοιπα τεύχη, ως εξής: 

α) ένα αντίτυπο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
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β) ένα αντίτυπο στον Πρωθυπουργό, 

γ) ένα αντίτυπο στον Πρόεδρο της Βουλής, 

δ) από ένα αντίτυπο στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τους 

Προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων, που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό 

της Βουλής,  

ε) από ένα αντίτυπο σε κάθε ελληνικό κόμμα που εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, 

στ) δύο αντίτυπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 

3. Η ηλεκτρονική έκδοση των τευχών Α΄, Β΄, Γ΄, Υ.Ο.Δ.Δ., Δ.Δ.Σ. και Προκηρύξεων 

Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου, 

χωρίς αντάλλαγμα, στα μέλη του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

4. Το Τεύχος Α΄ διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

και σε έντυπη μορφή, ύστερα από αίτησή τους στο Προεδρείο της Βουλής των 

Ελλήνων, το οποίο και διαβιβάζει το αίτημα στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

5. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η διάθεση των ΦΕΚ σε 

έντυπη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με τις 

ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου. 

6. Με όμοιο τρόπο μπορεί να διατίθεται κάθε έκδοση που εκτυπώνεται από το Εθνικό 

Τυπογραφείο, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του 

παρόντος. 

7. Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν 

σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό 

Τυπογραφείο μπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως σε μέσα ψηφιακής αποθήκευσης ύστερα από παραγγελία. Με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διάθεση του περιεχομένου των τευχών κατά τρόπο ώστε 

να είναι ευχερής η αναζήτηση του περιεχομένου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να ορισθεί η έκδοση 

τευχών της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και 

να ρυθμισθεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα και με τις εγγυήσεις που 

προβλέπει η κείμενη νομοθεσία». 

 

49) Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006 και 

καταργείται η παρ. 6 του ίδιου άρθρου.  
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«2. Κάθε πολίτης έχει δωρεάν πρόσβαση, μέσω Διαδικτύου, για ανάγνωση των 

δημοσιευμάτων όλων των τευχών της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως", πλην του 

τεύχους Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.. 

6. Κάθε έκδοση που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να τιμολογηθεί 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και να πωληθεί έπειτα από έγκριση 

του φορέα έκδοσης. Απαγορεύεται η διάθεση εκδόσεων που εκτυπώθηκαν στο 

Εθνικό Τυπογραφείο σε ιδιώτες, προς πώληση». 

 

50) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 

του ν. 4369/2016 (Α’ 33) 

 

«3. Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από: Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον Γενικό 

Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον 

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Διοίκησης, 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 Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον Πρόεδρο της 

Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας». 

 

51) Στο άρθρο 10 του π.δ. 29/2018 (Α’ 58) προστίθεται παρ. 4.  

 

«Άρθρο 10  

Διεύθυνση Δ` Ανθρώπινου Δυναμικού  

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η αποτελεσματική και αποδοτική 

διοίκηση, του ανθρώπινου δυναμικού, η ανταπόκριση, σε σύντομο χρόνο, στα 

αιτήματά του, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του και αυτές της υπηρεσίας και η 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών όσον αφορά τη διοικητική μέριμνα και τη 

Γραμματεία. Η Διεύθυνση μεριμνά και για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού.  

2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα Τμήματα: α) Τμήμα Δ1 Κατάστασης 

Προσωπικού. β) Τμήμα Δ2 Διοικητικής Μέριμνας. γ) Τμήμα Δ3 Γραμματείας και 

Πληροφόρησης. δ) Τμήμα Δ4 Μουσείου.  

3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων είναι: α) Τμήμα Δ1 Κατάστασης Προσωπικού  
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Τηρεί τα προσωπικά μητρώα όλων των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου. 

Μεριμνά για τον διορισμό και πρόσληψη, καθώς και τοποθέτηση, μονιμοποίηση, 

προαγωγή, μετάταξη, αναγνώριση προϋπηρεσίας, λύση υπαλληλικής σχέσης και 

συνταξιοδότηση όλου του προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Διατυπώνει 

εκτιμήσεις για τις ανάγκες της υπηρεσίας σε θέσεις προσωπικού και τον σχεδιασμό 

κατανομής τους σε οργανικές θέσεις κατά κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. Εκδίδει πιστοποιητικά υπηρεσιακών 

μεταβολών. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα παραστατικά και τηρεί αρχείο για τη 

χορήγηση οποιασδήποτε άδειας στο προσωπικό. Εκδίδει αποφάσεις για τη χορήγηση 

επιδόματος χρόνου υπηρεσίας του προσωπικού, τον καθορισμό των πάσης φύσεως 

αποδοχών, καθώς και την κατάρτιση ειδικών συλλογικών συμβάσεων για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Ακόμη 

το Τμήμα: Ελέγχει τις καρτέλες παρουσίας του προσωπικού, την τήρηση του 

ωραρίου. Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών 

προσόντων των υπαλλήλων. Υποβάλλει ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

και υποστηρίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του. Καταρτίζει διοικητική 

κωδικοποίηση των διατάξεων του οργανισμού, υποβάλλει προτάσεις για την 

αναμόρφωσή του και εφόσον του ζητηθεί από τον Ειδικό Γραμματέα καταρτίζει το 

σχέδιο π.δ. για τον οργανισμό του Εθνικού Τυπογραφείου. Ενημερώνει το 

προσωπικό για τα προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης που ενδεχομένως το 

ενδιαφέρουν και φροντίζει για την συμμετοχή του σ` αυτά. Καταγράφει τις ανάγκες 

εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού και υποβάλει 

σχετικές προτάσεις. Μεριμνά για την οργάνωση, την υποστήριξη και τον έλεγχο της 

αποτελεσματικής υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων (εξασφάλιση εισηγητών 

και εκπαιδευτικού υλικού). Μεριμνά για την ασφαλή και εποικοδομητική διεξαγωγή 

της πρακτικής άσκησης σπουδαστών και φοιτητών στο Εθνικό Τυπογραφείο σε 

συνεργασία με τους οικείους προϊσταμένους των Διευθύνσεων. Εισηγείται 

στοιχειώδη μέτρα κοινωνικής ευαισθησίας για την ανακούφιση του προσωπικού.  

β) Τμήμα Δ2 Διοικητικής Μέριμνας Φροντίζει για την πιστή εφαρμογή από το 

προσωπικό φύλαξης όλων των κανόνων ασφάλειας και φύλαξης, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, τις εγκυκλίους, τους κανονισμούς ασφαλείας, τις οδηγίες κ.λπ. 

Φροντίζει για την εκπαίδευση του προσωπικού φύλαξης σε συνεργασία με το Τμήμα 

Κατάστασης Προσωπικού. Μεριμνά για τον καθαρισμό και εν γένει ευπρεπισμό των 

εργασιακών και κοινόχρηστων χώρων της υπηρεσίας και λαμβάνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα για την τήρηση των όρων υγιεινής, φύλαξης και ασφάλειας των εργασιακών 

χώρων. Είναι υπεύθυνο για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων ή άλλων 

μεταφορικών μέσων, εγκρίνει τα δρομολόγια και φροντίζει για τη συντήρηση και την 

επισκευή τους. Προωθεί και παρακολουθεί τις κάθε είδους ενέργειες, για την άμεση 

συμμόρφωση προς την υποχρέωση που έχει το Εθνικό Τυπογραφείο να λαμβάνει όλα 

τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση προσβασιμότητας και των λοιπών 

διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του. 

Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου για τις 

ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, (ΑμεΑ).  

Γ) Τμήμα Δ3 Γραμματείας και Πληροφόρησης Τηρεί το γενικό και το εμπιστευτικό 

πρωτόκολλο, εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας (εκτός δημοσιευμάτων). 

Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής καθώς και της ακρίβειας φωτοαντιγράφων. 

Πληροφορεί και διευκολύνει το κοινό που προσέρχεται στο Εθνικό Τυπογραφείο να 
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διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του. Φροντίζει για τη λειτουργία του Κέντρου 

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών.  

δ) Τμήμα Δ4 Μουσείου Συλλέγει, καταγράφει, ταξινομεί, φυλάσσει με ασφάλεια, 

συντηρεί και προβάλλει με τον καταλληλότερο τρόπο, όλα τα εκθέματα του 

Μουσείου και ιδίως τα παλαιά εκτυπωτικά μηχανήματα και τον λοιπό σχετικό 

εξοπλισμό, τους τόμους φύλλων της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως», τις άλλες 

εκδόσεις, το φωτογραφικό και το οπτικοακουστικό υλικό. Εμπλουτίζει τη συλλογή με 

άλλο συναφές υλικό. Δημιουργεί και συλλέγει οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με την 

Τυπογραφία, το Εθνικό Τυπογραφείο και το Μουσείο. Φροντίζει για την τήρηση 

στοιχείων και την ασφαλή φύλαξη των αρχειοθετημένων ΦΕΚ και των λοιπών 

εκδόσεων. Δημιουργεί τόμους ΦΕΚ και λοιπών εκδόσεων σε συνεργασία με το Τμήμα 

Καλλιτεχνικής Βιβλιοδεσίας τα οποία μπορεί να διαθέτει προς πώληση, μέσω του 

Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Λειτουργεί βιβλιοθήκη - αρχείο στην οποία 

μπορεί το κοινό ελεύθερα να αναγιγνώσκει τα Φ.Ε.Κ. και τις λοιπές εκδόσεις που 

περιλαμβάνονται στη συλλογή. Για τις παλαιές εκδόσεις και ΦΕΚ η πρόσβαση 

επιτρέπεται όταν δεν υπάρχει κίνδυνος φθοράς τους. Διοργανώνει συνέδρια, 

σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις σχετικά με δραστηριότητες συναφείς με το 

αντικείμενο του Μουσείου. Συνεργάζεται με άλλα μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία». 

52) Καταργείται η παράγραφος 1γ του άρθρου δεύτερου του ν. 

3845/2010 (Α’ 65): 

 

«1.γ. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(εφεξής ΥΔΜΗΔ) αποστέλλει οριστικοποιημένη κατάσταση στην Ενιαία Αρχή 

Πληρωμής (εφεξής ΕΑΠ) σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη από ηλεκτρονικό αρχείο, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί, όσων υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιμότητα ή 

αργία κατ` εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α`222) «Έγκριση 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιέχει 

τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, οργανικό φορέα, σχέση 

εργασίας και εάν ο υπάλληλος τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας. Στην 

αναλυτική κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στο καθεστώς αργίας 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του ν. 4057/2012. 

Η ΕΑΠ υποχρεούται για τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται 

στο ως άνω οριστικοποιημένο αρχείο, να ελέγχει τις αποδοχές που αποστέλλει η 

εκκαθαρίζουσα αρχή και να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες της προηγούμενης 

μισθολογικής περιόδου από εκείνη κατά την οποία ετέθησαν σε διαθεσιμότητα ή 

αργία. 

Η ΕΑΠ υποχρεούται επίσης, στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ως άνω 

έλεγχο ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του ν. 4093/2012, να προβεί σε 

έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών και να τη συμπεριλάβει σε νέα 

αναλυτική κατάσταση. Η αναλυτική κατάσταση, μετά την πραγματοποίηση της 

πληρωμής, θα αποστέλλεται στην εκκαθαρίζουσα αρχή, στη Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικών Ελέγχων και στην 50η Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., με κοινοποίηση στο 

ΥΔΜΗΔ. Η ΕΑΠ διενεργεί την ως άνω έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών 

για όσο χρόνο διαπιστώνει τη μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Παραμένει σε 

ισχύ η υποχρέωση της εκκαθαρίζουσας αρχής να προβεί στην εκκαθάριση της 
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μισθοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που της έχει αποστείλει η ΕΑΠ, καθώς 

και τις ισχύουσες διατάξεις. 

Για τους υπάλληλους και τους δημόσιους λειτουργούς της εκκαθαρίζουσας αρχής που 

εμπλέκονται στην εκκαθάριση αποδοχών και δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω, 

θα επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ 

(απιστία σχετική με την υπηρεσία), 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) και 261 ΠΚ 

(παρότρυνση υφιστάμενων και ανοχή).» 

 

53)  Αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του άρθρου 49 του ν. 

3943/2011 (Α’ 74): 

«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, για 

την τήρηση των στοιχείων για το διορισμό/πρόσληψη προσωπικού ή μεταφορά από 

τους φορείς των περιπτώσεων στ έως θ του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009, και 

από τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, καθώς και την 

αποχώρηση, μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, 

στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Τα στοιχεία της απόφασης διορισμού / πρόσληψης, μεταφοράς ή αποχώρησης του 

προσωπικού αυτού πριν τη δημοσίευση της σχετικής πράξης ή της έκδοσης της, όπου 

δεν απαιτείται δημοσίευση αυτής, καταγράφονται υποχρεωτικά με ευθύνη της 

οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού, στο ηλεκτρονικό προσωπικό μητρώο 

της ανωτέρω βάσης δεδομένων.  

Για την ως άνω καταγραφή εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί ουσιώδη 

τύπο του κύρους της διαδικασίας πρόσληψης / διορισμού, μεταφοράς ή αποχώρησης 

του ανωτέρω προσωπικού.  

Η παράλειψη της ανωτέρω διαδικασίας συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της 

περίπτωσης β` της παρ. 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 (ΦΕΚ 26 Α`).» 

54) Αντικαθίστανται τα εδάφια β’ και δ’ της παρ. 3 του άρθρου 17 

του ν. 4109/2013 (Α’ 16):  

«3. Υπηρεσία Προγραμματισμού - Τομείς 

α) Αποστολή της Υπηρεσίας Προγραμματισμού είναι η κατάρτιση του ετήσιου 

προγράμματος εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου. Για το σκοπό αυτόν αποτυπώνει 

τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις και 

εντολές του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών 

συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, τις οποίες και γνωστοποιεί στο τέλος κάθε έτους 

στους υπευθύνους των Τομέων, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, καθώς και 

στα Υπουργεία, μαζί με οδηγίες για την κατάρτιση των ετήσιων σχεδίων δράσης των 

Υπουργείων. Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων περιλαμβάνουν σε χωριστή ενότητα 

και ειδικό σχέδιο δράσης σχετικά με την απλούστευση διαδικασιών και τη μείωση 
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διοικητικών επιβαρύνσεων. Το ειδικό σχέδιο απλούστευσης θα περιλαμβάνει τρεις 

ενότητες απλούστευσης διαδικασιών, ήτοι: απλούστευση διαδικασιών που θα 

αφορούν τον επιχειρηματικό τομέα, συναλλαγές πολιτών με τη διοίκηση και 

εσωτερικές διαδικασίες της διοίκησης (ενδοδιοικητικά βάρη). Για κάθε διαδικασία 

για την οποία προβλέπεται απλούστευση, στο σχέδιο δράσης θα καθορίζεται το 

επισπεύδον Υπουργείο, το οποίο και θα αναλαμβάνει την οργάνωση και διεξαγωγή 

των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους (κοινωνική διαβούλευση). Στις 

περιπτώσεις περισσοτέρων συναρμόδιων Υπουργείων επισπεύδον Υπουργείο είναι 

αυτό που έχει την κύρια αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο θέμα απλούστευσης. 

β) Οι Τομείς μεριμνούν με την απαιτούμενη συνεργασία και στήριξη των υπηρεσιών 

των Υπουργείων για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης και την έγκαιρη αποστολή 

τους στους Τομείς. Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων αποστέλλονται στους Τομείς 

το αργότερο εντός του Μαρτίου κάθε έτους. Μετά την υποβολή των σχεδίων δράσης 

από τα Υπουργεία στους αντίστοιχους Τομείς γίνεται η τελική επεξεργασία των 

σχεδίων από τον κάθε Τομέα προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα σχέδια δράσης 

κινούνται στο πλαίσιο των δεδομένων πολιτικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων 

και ακολούθως διαβιβάζονται στην Υπηρεσία Προγραμματισμού προκειμένου να 

καταρτισθεί το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Αν διαπιστωθεί πρόβλημα 

διευθετείται από τον Τομέα σε συνεργασία με το αντίστοιχο Υπουργείο. Εάν δεν 

διευθετηθεί το ανακύπτον πρόβλημα, το σχέδιο δράσης διαβιβάζεται από τον Τομέα 

στην Υπηρεσία Προγραμματισμού με τις σχετικές παρατηρήσεις και αναλαμβάνει 

την επίλυση του προβλήματος η Υπηρεσία Προγραμματισμού, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην περίπτωση γ` του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, ενημερώνοντας 

παράλληλα και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. 

γ) Η Υπηρεσία Προγραμματισμού σε συνεργασία με τους Τομείς καταρτίζει το 

συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα, στο οποίο, πέραν των άλλων, αναφέρονται οι 

δράσεις οι οποίες απαιτούν τη συνεργασία και σύμπραξη και άλλων Υπουργείων, με 

στόχο τον εντοπισμό των συνεργείων για να διασφαλισθεί ο συντονισμός κατά την 

εκτέλεση και παρακολούθηση των διυπουργικών δράσεων. Το συνολικό κυβερνητικό 

πρόγραμμα διασφαλίζει τη συνεκτικότητα και τη συμβατότητα των δράσεων κάθε 

Υπουργείου σε σχέση με τα σχέδια δράσης των λοιπών Υπουργείων. 

δ) Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα διαβιβάζεται στους Τομείς και στα 

Υπουργεία για εφαρμογή, το αργότερο εντός του Μαΐου κάθε έτους. Οι Τομείς 

παρακολουθούν την εφαρμογή του, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, συντονίζουν 

και ελέγχουν την πορεία εκτέλεσης των δράσεων, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία 

και υποστήριξη των Υπουργείων και ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα 

Συντονισμού. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανακύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα, 

όπως διαφορά απόψεων, καθυστερήσεις, διαφωνίες κατά την εκτέλεση των 

δράσεων, ο οικείος κατά περίπτωση Τομέας ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

περίπτωση γ` του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. 

ε) Αν ανακύπτει θέμα ανασχεδιασμού μέρους του προγράμματος, ο Γενικός 

Γραμματέας Συντονισμού δίνει τις απαιτούμενες οδηγίες στην Υπηρεσία 

Προγραμματισμού, η οποία επιλαμβάνεται περαιτέρω, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που ακολουθείται για την κατάρτιση του προγράμματος. Κανονιστικές πράξεις που 

εκδίδονται από τους οικείους Υπουργούς κατ` εφαρμογή των δράσεων, που 
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περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης του οικείου Υπουργείου, αποστέλλονται σε 

σχέδιο στον οικείο Τομέα για να διασφαλισθεί η συμβατότητα τους με το αποτέλεσμα 

των σχετικών δράσεων, καθώς και στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής 

Γραμματείας της Κυβέρνησης. Αντίτυπο κάθε σχεδίου νόμου που περιέχει διατάξεις 

που ενσωματώνουν στην έννομη τάξη αποτελέσματα των δράσεων του Σχεδίου 

Δράσης κάθε Υπουργείου αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και στο 

Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 

στ) Οι Τομείς καταρτίζουν τριμηνιαία έκθεση προόδου εκτέλεσης του κυβερνητικού 

προγράμματος για τα Υπουργεία ευθύνης τους, την οποία υποβάλλουν στον Γενικό 

Γραμματέα Συντονισμού. Η τριμηνιαία έκθεση, πέραν των τυχόν παρατηρήσεων, 

μπορεί να περιλαμβάνει και σχετικές προτάσεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης της 

εφαρμογής του προγράμματος από μέρους των Υπουργείων. Ο Γενικός Γραμματέας 

Συντονισμού μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους υποβάλλει στον 

Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας ετήσια έκθεση της πορείας εκτέλεσης 

του κυβερνητικού έργου, ανά Υπουργείο, στην οποία περιλαμβάνεται και κριτική 

αξιολόγηση των πεπραγμένων κάθε Υπουργείου σε σχέση με την εφαρμογή του 

κυβερνητικού προγράμματος και προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν 

καθυστερήσεων ή άλλων προβλημάτων. Αντίτυπο της ετήσιας έκθεσης αποστέλλεται 

και στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. 

ζ) Αν ληφθεί πολιτική απόφαση που απαιτεί άμεση προώθηση δράσεων για θέμα που 

δεν έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό, οι δράσεις αυτές προωθούνται παράλληλα 

και εντάσσονται στον προγραμματισμό του επόμενου έτους, κατά το μέρος τους που 

δεν έχει ολοκληρωθεί. 

η) Ο κατά περίπτωση αρμόδιος Τομέας σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία 

συντονίζει την κανονιστική αποτύπωση των διαδικασιών που απλοποιούνται και 

μεριμνά για την καταχώριση τους σε ηλεκτρονική βάση που τηρείται στο Γραφείο 

Τεκμηρίωσης και Αρχείων. Νέες ρυθμίσεις που περιέχονται σε σχέδια νόμων ή 

κανονιστικών πράξεων Υπουργών και που επεμβαίνουν σε ήδη απλουστευμένες 

διαδικασίες αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και στο Γραφείο 

Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι οι νεότερες ρυθμίσεις δεν εισάγουν πρόσθετες διαδικασίες ή 

διοικητικές επιβαρύνσεις στις ήδη απλουστευμένες διαδικασίες. 

θ) Η Υπηρεσία Προγραμματισμού σχεδιάζει και οργανώνει εκπαιδευτικά 

προγράμματα στελεχών της Διοίκησης για θέματα προγραμματισμού ή 

απλούστευσης διαδικασιών, με ίδια μέσα ή σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Μπορεί επίσης να οργανώνει ημερίδες 

σχετικά με θέματα απλούστευσης και των ωφελειών που αναμένονται για τις 

επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη διοίκηση.» 

55) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του 

άρθρου 20 του ν.4109/2013 (Α’16): 

«8. 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. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατά 
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την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία 

Συντονισμού δύνανται με αίτησή τους να μεταταγούν. 

Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται και για το προσωπικό της παρούσας παραγράφου. Ο χρόνος 

υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους 

θέση. 

Οι αποδοχές των μετατασσομένων και τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης 

ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του μισθολογίου των 

δημοσίων υπαλλήλων, πλην αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου. 

Οι αποδοχές των αποσπασμένων καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία 

Συντονισμού και ισούνται με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και 

επιδομάτων της οργανικής τους θέσης, πλην εκείνων που συνδέονται με την άσκηση 

των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους. 

Εφόσον δεν είναι εφικτή η μεταφορά πιστώσεων από φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων της 

οργανικής τους θέσης βαρύνει τον φορέα από τον οποίο έχουν αποσπαστεί πλην 

εκείνων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση 

που δικαιολογεί την καταβολή τους, οπότε καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία 

Συντονισμού.» 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ενδυνάµωση Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προ-
σωπικού (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

Άρθρο 1
Στρατηγικός προγραµµατισµός διενέργειας 

προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

Από 1.1.2019, προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτι-
κού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνι-
κή Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρ-
νησης, διενεργούνται βάσει πολυετούς και ετήσιου
στρατηγικού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 2
Ένταξη στο Ψηφιακό Οργανόγραµµα του άρθρου 16

του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)

1. Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτή-
µατος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προη-
γούµενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφια-
κό Οργανόγραµµα του άρθρου αυτού.

2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειµενι-
κά αδύνατο να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της προη-
γούµενης παραγράφου, είναι δυνατή η έγκριση του αιτή-
µατος από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), µετά από αιτιολογηµένη εισήγη-
ση του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.

Άρθρο 3
Πολυετής προγραµµατισµός προσλήψεων 

τακτικού προσωπικού

1. Μέχρι το πέρας του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους,
τα αρµόδια Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουργείο Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιηµένα τετραετή
σχέδια προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων, στα οποία
περιλαµβάνονται για κάθε έτος της επόµενης τετραε-
τίας:
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 κατηγο-

ρία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών,
µέσω µετατάξεων ή προσλήψεων, σύµφωνα µε την ισχύ-
ουσα νοµοθεσία,
ε. τα προαπαιτούµενα των στοιχείων α΄, β΄, γ΄, δ΄, για

τους εποπτευόµενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτη-
τες αρχές.

2. Εποπτευόµενοι φορείς των Υπουργείων και Ανεξάρ-
τητες Αρχές υποβάλλουν τα τετραετή σχέδια της προη-
γούµενης παραγράφου στα οικεία Υπουργεία µέχρι τις
30 Δεκεµβρίου κάθε έτους. Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού και τους εποπτευόµενους φορείς αυτών (Υποτο-
µέαs S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό
πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαµ-
βάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραµµατισµό κάθε φο-
ρέα,συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προ-
γραµµατισµού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υ-
πουργείο Οικονοµικών και λαµβάνεται υπόψη για την κα-
τάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµο-
σιονοµικής 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 πολυε-
τή προγραµµατισµό του άρθρου 3, καταστάσεις µε το τα-
κτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί
προς πρόσληψη για το επόµενο έτος, ανά κατηγορία,
κλάδο και ειδικότητα. Στις καταστάσεις του προηγούµε-
νου 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 (Υποτο-
µέαs S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό
ετήσιο αίτηµα, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο
Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης. 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 προσλήψε-

ων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσω-
πικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,
δ. το ύψος της προκαλούµενης δαπάνης για το έτος

πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και, επιπλέον, ε-
φόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική
προκαλούµενη επιβάρυνση για κάθε επόµενο έτος.

2. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαµβά-
νοντας υπόψη τα αιτήµατα των φορέων, σε συνδυασµό
µε τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναµικού, διαµορφώνει τον ετήσιο προ-
γραµµατισµό για τις προσλήψεις του επόµενου έτους.
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 προ-
γραµµατισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
εγκρίνονται από την επιτροπή της παραγράφου 1 του
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άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, σύµφωνα µε την διαδικασία
που προβλέπεται στη διάταξη αυτή, εφόσον έχουν όλως
επείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιµες πιστώ-
σεις 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 απο-
στέλλεται αµελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειµένου να δια-
µορφώσει 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, υλοποιού-
νται µε την ίδια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, ό-
πως 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 κλά-
δο 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 παρα-
γράφου, 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 συγκεντρωτι-
κό τετραετές σχέδιο προγραµµατισµού προσλήψεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 3, επιτρέπεται, µε τη διαδικα-
σία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, να ζη-
τήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού
που περιλαµβάνονται στα δύο (2) πρώτα έτη του πολυε-
τούς σχεδίου αυτού, εφόσον η διαδικασία πρόσληψης
διενεργείται βάσει προτεραιότητας, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 18 του ν. 2190/1994. Στην περίπτωση αυτή το Υ-
πουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαµβάνοντας υ-
πόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση
του ανθρώπινου δυναµικού, τη συνάφεια των κλάδων και
ειδικοτήτων του προσωπικού, αλλά και την ανάγκη ταχύ-
τερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης και α-
ποφυγής 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 έ-
γκριση θέσεων που περιλαµβάνονται και στο δεύτερο
κατά σειρά έτος του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδί-
ου. 

2. Θέσεις προς κάλυψη που εγκρίνονται σύµφωνα µε
τη διαδικασία της παραγράφου 1, συµπεριλαµβάνονται
τόσο στον επικαιροποιηµένο πολυετή, όσο και στον ετή-
σιο 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 ε-
πόµενου έτους. 

3. Ειδικά για την κάλυψη των θέσεων που εγκρίνονται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρ-
θρου, η δυνατότητα της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ε-
ξετάζεται υποχρεωτικά από το Α.Σ.Ε.Π.. Θέσεις που ε-
γκρίνονται για το επόµενο, µετά το έτος της έγκρισης, έ-
τος, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, καλύπτονται
από τους επόµενους κατά σειρά επιτυχόντες των οικεί-
ων οριστικών πινάκων προσληπτέων, εφόσον αφορούν
τον ίδιο φορέα, και την ίδια κατηγορία και κλάδο και ειδι-
κότητα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και Οικονοµικών, επιτρέπεται η εξειδίκευ-
ση της εφαρµογής του παρόντος άρθρου σε συγκεκριµέ-
νες κατηγορίες και κλάδους και ειδικότητες προσωπικού
η πρόβλεψη ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την ε-
φαρµογή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
θέµα.

Άρθρο 7

1. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκά-
στοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπά-
γονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ
33/2006, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων
του παρόντος Κεφαλαίου. Διαδικασίες πρόσληψης τα-
κτικού 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 απόφα-
ση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οι-
κονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
επιτρέπεται η υπαγωγή φορέων του προηγουµένου εδα-
φίου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

2. Για τον πρώτο, µετά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, πολυετή προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού
και εποχικού προσωπικού των ετών 2020-2023, τα τε-
τραετή σχέδια προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού
του άρθρου 3, υποβάλλονται στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης µέχρι την 29η Μαρτίου 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. Από 1.1.2019, σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσε-
ων, µε σειρά προτεραιότητας, προσωπικού σε φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, η οποία διενερ-
γείται από το Α.Σ.Ε.Π. ή εποπτεύεται από αυτό, η αίτηση
συµµετοχής του υποψηφίου επέχει θέση υπεύθυνης δή-
λωσης για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και
δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά κατά την υποβολή
της.

2. Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτε-
ραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν
στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι που αντιστοιχούν στον
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αριθµό του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται,
προσαυξηµένο κατά το ήµισυ (50%), καλούνται να υπο-
βάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέσα σε προθε-
σµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών που ορίζεται από το
Α.Σ.Ε.Π., πριν από την ανάρτηση των προσωρινών απο-
τελεσµάτων.

3. Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ι-
διότητες που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία ε-
ξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνα-
κες, διαγράφεται από αυτούς.

4. Τα εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ 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 Κε-
ντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση στ΄
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143 ), κα-
τά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η διάρκεια των
αποσπάσεων ανέρχεται σε ένα (1) έτος µε δυνατότητα ι-
σόχρονης ανανέωσης για µία (1) φορά. Η απόσπαση διε-
νεργείται µε κοινή απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, χωρίς να
απαιτείται γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων.

9. Για την επιλογή των Προϊσταµένων οργανικών µο-
νάδων του Α.Σ.Ε.Π. εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρ-
θρων 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 κατοχυρωµέ-

νης, Αρχής ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, που ορίζεται
µε απόφαση του επικεφαλής της οικείας αρχής.
Πρόεδρος του Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος κα-

τά σειρά Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π..
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 συ-
νεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊ-
σταµένων 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 κατοχυρωµέ-

νης, 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 Αντι-
προέδρων και των Συµβούλων στις Ελάσσονες συνθέ-
σεις 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 Αντιπρό-
εδροι του Α.Σ.Ε.Π.».

Άρθρο 11
Συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων 

στο δηµόσιο τοµέα

1. Το τέταρτο, πέµπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 9 του
άρθρου 15 του ν. 2190/1994 αντικαθίστανται ως ακολού-
θως:

«Οι επιλαχόντες υποψήφιοι, σε περίπτωση που η κά-
λυψη θέσεων αφορά σε ίδιους φορείς, ή µέρος αυτών,
µε την αυτή έδρα, εφόσον δεν αποδεχθούν το διορισµό
τους, διαγράφονται από τους πίνακες των επιλαχόντων
και από τους πίνακες κατάταξης του προηγούµενου δια-
γωνισµού. Σε περίπτωση που οι νέες προς κάλυψη θέ-
σεις αφορούν άλλους φορείς ή τους ίδιους φορείς άλ-
λης περιφερειακής ενότητας, οι επιλαχόντες υποψήφιοι
καλούνται από το Α.Σ.Ε.Π. µε κάθε πρόσφορο τρόπο, συ-
µπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών µέσων, να δηλώ-
σουν, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, τις προτιµή-
σεις τους για τις νέες θέσεις. Αν δεν υποβληθούν οι δη-
λώσεις του προηγούµενου εδαφίου, τεκµαίρεται η µη
συµµετοχή τους στην παρούσα διαδικασία, χωρίς όµως
οι υποψήφιοι να διαγράφονται από τους οικείους πίνα-
κες κατάταξης του προηγούµενου διαγωνισµού.»

2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 17 του
ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Προς τον σκοπό αυτόν ο υποψήφιος καλείται από το
Α.Σ.Ε.Π. µε κάθε πρόσφορο τρόπο, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ηλεκτρονικών µέσων, να δηλώσει, εντός προθε-
σµίας 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 διορι-
σµός 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, καθιερώνε-
ται απογευµατινή υπερωριακή εργασία, καθώς και υπε-
ρωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες και πέραν του πενθηµέρου για:
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α. τους υπαλλήλους της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π. και
το Ειδικευµένο Επιστηµονικό Προσωπικό αυτού,
β. το προσωπικό που υποστηρίζει γραµµατειακά, διοι-

κητικά και τεχνικά το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Διοική-
σεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) και το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊ-
σταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ανεξάρτητα αν πρόκειται για υ-
παλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης ή του Α.Σ.Ε.Π..
Ο αριθµός των ωρών απογευµατινής υπερωριακής ερ-

γασίας, καθώς και υπερωριακής εργασίας κατά τις νυ-
χτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες και πέ-
ραν του πενθηµέρου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
υπουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης καθ’ υπέρβαση των ανωτάτων ορίων που προβλέπο-
νται στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Το ωροµί-
σθιο της υπερωριακής εργασίας για τους ανωτέρω υπαλ-
λήλους καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του
ν. 4354/2015.

2. Ειδικά για την περίπτωση β΄ της προηγούµενης πα-
ραγράφου, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωρια-
κής απασχόλησής τους µέσα στα όρια των πιστώσεων
του Προϋπολογισµού του Φορέα από τον οποίο προέρ-
χεται ο κάθε υπάλληλος, εγκρίνεται µε απόφαση του
Προέδρου του οικείου συµβουλίου. Η αποζηµίωση για
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κα-
ταβάλλεται από τον φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά
ο υπάλληλος µετά από βεβαίωση του Προέδρου του αρ-
µόδιου συµβουλίου.

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 υπερβαί-
νουν το ύψος των αποδοχών που ορίζονται για τους δι-
καστικούς 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 προη-
γούµενης 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 στελε-
χών ή προσωπικού, στο οποίο µετέχουν ως Πρόεδρος
και µέλη εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π., τον Πρόεδρο ανα-
πληρώνει το ανώτερο κατά διαβάθµιση µέλος του
Α.Σ.Ε.Π. και µεταξύ πλειόνων µελών της ίδιας βαθµίδας
το αρχαιότερο κατά τα οριζόµενα στον ισχύοντα Κανονι-
σµό 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 συνι-
στάται γνωµοδοτικό συµβούλιο µε αρµοδιότητα τη δια-
τύπωση απόψεων και εισηγήσεων στον Υπουργό Διοικη-
τικής 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 στό-

χων 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 συµβου-

λίου της παραγράφου 1 ορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως ακολούθως:
α. Ο Διοικητικός Γραµµατέας του Υπουργείου Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης, ως Πρόεδρος.
β. Ο Διοικητικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών.
γ. Ο Διοικητικός Γραµµατέας ή ένας Τοµεακός Γραµ-

µατέας 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 Γραµ-

µατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης του άρ-
θρου 16.
η. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκη-

σης και Αυτοδιοίκησης.
θ. Οι τρεις (3) Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Διοι-

κητικής Ανασυγκρότησης.
ι. Ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. εγνωσµένου κύρους και επι-

στηµονικής ενασχόλησης µε τα θέµατα της δηµόσιας δι-
οίκησης.

3. Το γνωµοδοτικό συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχι-
στον 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 Ανασυγκρό-
τησης Ειδική Γραµµατεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας
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Διοίκησης, εφεξής «Ειδική Γραµµατεία», υπαγόµενη α-
πευθείας στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
καθώς και θέση Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα, µε βαθµό
1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), ως Προϊστα-
µένου αυτής. Σκοπός της Ειδικής Γραµµατείας είναι: 
α. η επιστηµονική παρακολούθηση της διοικητικής λει-

τουργίας και ο συντονισµός των διαδικασιών αξιολόγη-
σης και κοινωνικού ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης,
β. η παραγωγή γνώσης, µε στόχο την ενδυνάµωση της

δηµόσιας διοίκησης, µέσω της παροχής χρήσιµης, έγκαι-
ρης και αξιόπιστης πληροφορίας σχετικά µε δηµόσιες
πολιτικές και µεταρρυθµίσεις,
γ. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και εµπειρογνω-

µοσύνης σε φορείς της δηµόσιας διοίκησης, µε σκοπό
την αναβάθµιση της λειτουργίας τους µέσα από το σχε-
διασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων
βελτιστοποίησης διοικητικής ικανότητας.

2. Η Ειδική Γραµµατεία διαρθρώνεται στις ακόλουθες
διοικητικές δοµές που υπάγονται στον Ειδικό Τοµεακό
Γραµµατέα:
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 Ανα-

συγκρότησης.

Άρθρο 17
Τµήµα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας

Το Τµήµα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, εί-
ναι αρµόδιο για:
α. την ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργα-

σιών µε οµόλογους φορείς παροχής τεχνικής υποστήρι-
ξης,
β. τη µέριµνα για την εκπροσώπηση της Ειδικής Γραµ-

µατείας στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και σε άλλους Διεθνείς Οργανισµούς, Συµβούλια, Συνέ-
δρια, Επιτροπές, Οµάδες Εργασίας, Συµπόσια, Διεθνείς
Εκθέσεις, Σεµινάρια ή Συναντήσεις για τοµείς και δρά-
σεις που εµπίπτουν στους στόχους και σκοπούς λειτουρ-
γίας της,
γ. την ευθύνη διαχείρισης του δικτυακού τόπου της Ει-

δικής Γραµµατείας από πλευράς περιεχοµένου, την έ-
γκαιρη 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 ορ-
γανισµών για τις εν γένει δραστηριότητες και στόχους
της Ειδικής Γραµµατείας, καθώς και η προβολή αυτών,
ε. η διάδοση δράσεων διοικητικής µεταρρύθµισης, µε

στόχο τη δηµιουργία ενιαίας αντίληψης στη διοικητική
πρακτική κατά την εφαρµογή νέων διαδικασιών παραγω-
γής δηµόσιας πολιτικής,
στ. τη διασύνδεση της Ειδικής Γραµµατείας µε τους υ-

πόλοιπους φορείς της δηµόσιας διοίκησης στο πλαίσιο
της διαµόρφωσης και εφαρµογής προγραµµάτων τεχνι-
κής 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 κατάστα-

σης του προσωπικού της Ειδικής Γραµµατείας,
β. την κατάρτιση του ετήσιου οικονοµικού προϋπολο-

γισµού της Ειδικής Γραµµατείας, την παρακολούθηση
της εκτέλεσής του και την εισήγηση τυχόν αναγκαίων α-
ναµορφώσεων,
γ. την εισήγηση του προϋπολογισµού των εκπονούµε-

νων προγραµµάτων, την παρακολούθηση της επίτευξής
του, και την αναζήτηση πόρων και δυνατοτήτων χρηµα-
τοδότησης κατά τις κείµενες διατάξεις,
δ. την παρακολούθηση του οικονοµικού αντικειµένου

των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων στο πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή διεθνών οργανισµών,
ε. την κατάρτιση του ετήσιου οικονοµικού απολογι-

σµού της Ειδικής Γραµµατείας κατά τις κείµενες διατά-
ξεις,
στ. την καταχώρηση οποιασδήποτε αναγκαίας λογιστι-

κής εγγραφής που αφορά τόσο το σκέλος των εξόδων ό-
σο και το σκέλος των εσόδων,
ζ. την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εισερχοµέ-

νων - εξερχοµένων εγγράφων.

Άρθρο 19
Τοµέας Α΄ «Παρατηρητήριο Δηµόσιας Διοίκησης»

1. Ο Τοµέας Α΄ «Παρατηρητήριο Δηµόσιας Διοίκησης»
αποτελεί οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, σκο-
πός της οποίας είναι η ανάπτυξη, ολοκληρωµένου πλαι-
σίου παρακολούθησης και αξιολόγησης των δηµοσίων
πολιτικών και µεταρρυθµίσεων για την ανασυγκρότηση
της δηµόσιας διοίκησης. Ο Τοµέας διαρθρώνεται στις ε-
ξής Μονάδες επιπέδου Τµήµατος:
α. τη Μονάδα Συλλογής Δεδοµένων και Παρακολούθη-

σης Διοικητικής Λειτουργίας και
β. τη Μονάδα Αναλύσεων και Επιστηµονικής Υποστή-

ριξης.
2 Η Μονάδα Συλλογής Δεδοµένων και Παρακολούθη-

σης Διοικητικής Λειτουργίας είναι αρµόδια για:
α. τη δηµιουργία και τήρηση ενιαίας βάσης δεδοµένων

σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης που αφορούν τη διαχείρι-
ση του ανθρώπινου δυναµικού, τις διαδικασίες, τις δοµές
και τα αποτελέσµατα πολιτικής µε τη συλλογή και συ-
στηµατική καταχώριση δεδοµένων που παράγονται και
τηρούνται από τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και λοιπούς φορείς της δη-
µόσιας διοίκησης, καθώς και από εξωτερικές πηγές, ό-
πως ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), ερευνητικά
κέντρα, µη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανι-
σµούς,
β. τη συγκέντρωση δεδοµένων, µε τη χρήση κατάλλη-

λων ενιαίων µεθοδολογικών και αναλυτικών εργαλείων,
σχετικά µε την οργάνωση, τις διαδικασίες, τα προγράµ-
µατα ή έργα φορέων της δηµόσιας διοίκησης, που εκπο-
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νούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας τους µε την Ειδική
Γραµµατεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης. Ως
πηγές δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιούνται στοι-
χεία τα οποία παρέχονται από τους ίδιους τους φορείς
της διοίκησης αλλά και από τους αποδέκτες των παρα-
γόµενων υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, πολίτες, επιχει-
ρήσεις και συλλογικότητες,
γ. την ανάπτυξη, επεξεργασία, ανάλυση των δεδοµέ-

νων που συγκεντρώνονται κατά τις εργασίες της µε τρό-
πο ασφαλή και σύµφωνο µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή και
εθνική νοµοθεσία,
δ. την υιοθέτηση προτύπων και τη διασφάλιση συµµόρ-

φωσης µε την ελληνική και διεθνή µεθοδολογία και νο-
µοθεσία σχετικά µε την άντληση, επεξεργασία και διάθε-
ση των δεδοµένων που αφορούν στην λειτουργία της
Δηµόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία µε τις Γενικές Διευ-
θύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Η Μονάδα Αναλύσεων και Επιστηµονικής Υποστήρι-
ξης είναι αρµόδια για:
α. την επιστηµονική υποστήριξη της Ειδικής Γραµµα-

τείας, καθώς και των εκπονούµενων από αυτήν προ-
γραµµάτων και δράσεων,
β. την εκπόνηση µελετών και αναλύσεων για την υφι-

στάµενη κατάσταση ως προς την αποτελεσµατικότητα
της λειτουργίας των φορέων της δηµόσιας διοίκησης,
γ. την επιστηµονική υποστήριξη και συνεργασία µε τις

Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης σε θέµατα βελτίωσης και αναβάθµισης της
Δηµόσιας Διοίκησης,
δ. τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου και

µεθοδολογίας αξιολόγησης σχετικά µε την αποτελεσµα-
τικότητα 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 εισήγη-
ση σχετικών µέτρων βελτίωσης.

Άρθρο 20
Τοµέας Β΄ «Υποστήριξης Δράσεων 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

1. Ο Τοµέας Β΄ «Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης», αποτελεί οργανική µονάδα επιπέδου
Διεύθυνσης, σκοπός της οποίας συνιστά η εκπόνηση και
υλοποίηση ειδικών προγραµµάτων παροχής συµβουλευ-
τικών υπηρεσιών, τεχνικής βοήθειας και εµπειρογνωµο-
σύνης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των
φορέων της δηµόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο των στρα-
τηγικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης και του επιτελικού σχεδιασµού των Γενι-
κών Διευθύνσεων Δηµόσιων Οργανώσεων και Ανθρώπι-
νου Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα. Ο Τοµέας διαρθρώνεται
στις εξής Μονάδες Εµπειρογνωµόνων επιπέδου Τµήµα-
τος :
α. Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Α΄: Ενδυνάµωσης Στρα-

τηγικής Ικανότητας και Στοχοθεσίας.
β. Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Β΄: Διοικητικής Οργά-

νωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού.
γ. Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Γ΄: Απλοποίησης Διαδι-

κασιών και Καταπολέµησης Γραφειοκρατίας.
2. Η Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Α΄: Ενδυνάµωσης

Στρατηγικής Ικανότητας και Στοχοθεσίας είναι αρµόδια
για:
α. την υποστήριξη των φορέων της δηµόσιας διοίκη-

σης για την ανάπτυξη του στρατηγικού τους σχεδιασµού
και την υλοποίησή του,
β. την υποστήριξη των φορέων της δηµόσιας διοίκη-

σης αναφορικά µε την ανάπτυξη µεθόδων και τεχνικών
συλλογής, παρακολούθησης και ανάλυσης δεδοµένων,
γ. την υποστήριξη των φορέων της δηµόσιας διοίκη-

σης στην εφαρµογή προτύπων ποιότητας, λαµβάνοντας
υπόψη το σχεδιασµό και τις κατευθύνσεις της Γενικής
Διεύθυνσης Δηµόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης,
δ. την υποστήριξη των φορέων της δηµόσιας διοίκη-

σης στη διαµόρφωση και εφαρµογή ενός λειτουργικού
συστήµατος διοίκησης µέσω στόχων, σύµφωνα µε τις α-
παιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας, τις προδιαγραφές
των διαθέσιµων πληροφοριακών υποδοµών και εργαλεί-
ων, τις γενικές κατευθύνσεις των υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τις ειδικό-
τερες ανάγκες εκάστου φορέα,
ε. τη συνδροµή των φορέων της δηµόσιας διοίκησης

στην ανάπτυξη ολοκληρωµένης στρατηγικής διάχυσης
των εκπονούµενων από αυτούς πρωτοβουλιών και δρά-
σεων,
στ. την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαί-

σιο αναζήτησης και αξιοποίησης των διαθέσιµων εθνι-
κών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηµατοδοτικών µέσων
και εργαλείων,
ζ. την ενηµέρωση και συνεργασία µε τις Γενικές Διευ-

θύνσεις Δηµόσιων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυνα-
µικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης αναφορικά µε την υλοποίηση των εκπο-
νούµενων προγραµµάτων και δράσεων.

3. Η Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Β΄: Διοικητικής Οργά-
νωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού είναι αρ-
µόδια για:
α. την παροχή τεχνικών συµβουλών και εµπειρογνω-

µοσύνης σε θέµατα αναδιοργάνωσης δοµών και εσωτε-
ρικών οργανωσιακών αλλαγών,
β. την παροχή τεχνικών συµβουλών και εµπειρογνω-

µοσύνης σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού,
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και τις κατευθύν-
σεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού Δη-
µοσίου Τοµέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης,
γ. την υποστήριξη των φορέων στην οργάνωση και

λειτουργία συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, σε συνερ-
γασία µε τους αρµόδιους φορείς της δηµόσιας διοίκη-
σης,
δ. την υποστήριξη των φορέων για την υλοποίηση δρά-

σεων ενίσχυσης της διαφάνειας και λογοδοσίας τους,
ε. την ενηµέρωση και συνεργασία µε τις Γενικές Διευ-

θύνσεις Δηµόσιων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυνα-
µικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης σχετικά µε την υλοποίηση των εκπονούµε-
νων προγραµµάτων και δράσεων.

4. Η Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Γ΄: Απλοποίησης Δια-
δικασιών και Καταπολέµησης Γραφειοκρατίας είναι αρ-
µόδια για:
α. την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπο-

στήριξης στους φορείς της δηµόσιας διοίκησης για τη
χαρτογράφηση των διοικητικών διαδικασιών τους, σύµ-
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φωνα µε τις αρχές και κατευθύνσεις της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δηµοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης,
β. την υποστήριξη των φορέων της Δηµόσιας Διοίκη-

σης για τη βελτίωση ή τον ανασχεδιασµό διαδικασιών
τους, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές και κατευθύνσεις
της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Οργανώσεων του Υ-
πουργείου 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 Διευ-

θύνσεις Δηµοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυνα-
µικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης σχετικά µε την υλοποίηση των εκπονούµε-
νων προγραµµάτων και δράσεων.

Άρθρο 21
Οργανικές θέσεις προσωπικού

1. Για τις ανάγκες της Ειδικής Γραµµατείας συστήνο-
νται 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 : εί-

κοσι (20) θέσεις.
2. Οι Τοµείς της Ειδικής Γραµµατείας στελεχώνονται

αποκλειστικά από υπαλλήλους του κλάδου Συµβούλων –
Εµπειρογνωµόνων.

3. Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγο-
ρία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές µονάδες διενερ-
γείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, µετά από εισήγηση του Ειδικού Τοµεακού
Γραµµατέα, µε βάση την αποστολή κάθε οργανικής µο-
νάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

4. Για την επιστηµονική υποστήριξη του έργου της Ει-
δικής Γραµµατείας συνιστώνται επιπλέον πέντε (5) θέ-
σεις 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 Υ-
πουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά από σύµ-
φωνη γνώµη της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης του
άρθρου 24.

Άρθρο 22
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για την οργά-
νωση και λειτουργία της Ειδικής Γραµµατείας, ενδεικτι-
κά ο ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών
αυτής, η σύσταση ή κατάργηση µονάδων και οργανικών
θέσεων προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια.

Άρθρο 23
Κλάδος Συµβούλων - Εµπειρογνωµόνων

1. Συστήνεται «Κλάδος Συµβούλων – Εµπειρογνωµό-
νων», ως ειδικός κλάδος προσωπικού, ο οποίος στελε-
χώνεται µε αποσπάσεις υπαλλήλων της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), κατό-
πιν 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 Α-
ξιολόγησης του άρθρου 24, σύµφωνα µε τη διαδικασία ε-
πιλογής που ορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου
3 του ίδιου άρθρου, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γε-
νικής ή ειδικής ρύθµισης. Η διάρκεια των αποσπάσεων
της παραγράφου 1 είναι τριετής µε δυνατότητα ισόχρο-
νης ανανέωσης.

Άρθρο 24
Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρ-
µόδια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και επάρ-
κειας του προσωπικού του Δηµοσίου που επιθυµεί να ε-
νταχθεί στον κλάδο Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων και
την επιλογή των επιστηµονικών συνεργατών της Ειδικής
Γραµµατείας, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγρά-
φου 3.

2. Η επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου συ-
γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως 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 Συµβου-

λίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό
του.
γ. Ένα (1) µέλος του Επιστηµονικού - Εκπαιδευτικού

Συµβουλίου ή έναν (1) Προϊστάµενο Διεύθυνσης Εκπαι-
δευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται α-
πό τον Πρόεδρό του.
δ. Τον Διοικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης.
ε. Τον Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµα-

τείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης. 
Γραµµατέας της επιτροπής και νόµιµος αναπληρωτής

αυτού, ορίζονται, µε την ίδια απόφαση, υπάλληλοι κατη-
γορίας ΠΕ ή ΤΕ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία ε-
πιλογής των υποψηφίων υπαλλήλων για την ένταξή τους
στον κλάδο Συµβούλων - Εµπειρογνωµόνων και των επι-
στηµονικών συνεργατών της Ειδικής Γραµµατείας, το
περιεχόµενο της ανακοίνωσης – πρόσκλησης για την υ-
ποβολή αιτήσεων, η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων,
τα κριτήρια επιλογής, το πρότυπο του βιογραφικού ση-
µειώµατος και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
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Άρθρο 25
Υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων που εντάσσονται

στον κλάδο Συµβούλων - Εµπειρογνωµόνων

1. Οι θέσεις του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµό-
νων κατατάσσονται σε τρεις (3) βαθµούς, ανεξαρτήτως
κατηγορίας εκπαίδευσης, από τον ανώτερο στον κατώ-
τερο ως ακολούθως:
α. Ειδικός Σύµβουλος – Εµπειρογνώµονας 
β. Σύµβουλος
γ. Εµπειρογνώµονας
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρό-

τησης ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη βαθµολογική
κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του κλάδου Συµ-
βούλων – Εµπειρογνωµόνων στους βαθµούς της παρα-
γράφου 1.

3. Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της Ειδικής Γραµµατεί-
ας τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων –
Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Εµπειρογνώµονα. Προϊστά-
µενοι των Μονάδων, τοποθετούνται υπάλληλοι του κλά-
δου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Συµβού-
λου και των Τοµέων, υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων
– Εµπειρογνωµόνων µε βαθµό Ειδικού Συµβούλου-
Εµπειρογνώµονα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και Οικονοµικών προβλέπεται η κατάταξη
των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνω-
µόνων 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 κατάστα-
ση των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρο-
γνωµόνων και δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του πα-
ρόντος, όπως η επιλογή σε θέσεις ευθύνης και το σύστη-
µα αξιολόγησης προσωπικού, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 3528/2007 και του ν. 4369/2016.

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

Άρθρο 26
Ένταξη φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης 

σε προγράµµατα υποστήριξης και αναβάθµισης 
διοικητικής ικανότητας

1. Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 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 πρό-
γραµµα υποστήριξης και αναβάθµισης διοικητικής ικανό-
τητας που παρέχεται από τον Τοµέα Β΄ Υποστήριξης
Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ειδικής
Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης 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 διοίκη-
σης, διοικητικής οργάνωσης, διαχείρισης ανθρώπινων

πόρων και χαρτογράφησης και απλοποίησης διαδικα-
σιών.

2. Ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας της Ειδικής Γραµ-
µατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης παρα-
λαµβάνει 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 ειδικότε-
ρων λεπτοµερειών εφαρµογής του κάθε προγράµµατος,
τη διάρκεια αυτού, τους απαιτούµενους πόρους και τις
δράσεις που θα αναληφθούν.

3. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των παρα-
γράφων 1 και 2, ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας της Ει-
δικής Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκη-
σης εισηγείται στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης τη λήψη απόφασης για ένταξη των ενδιαφεροµένων
φορέων σε πρόγραµµα υποστήριξης και αναβάθµισης δι-
οικητικής ικανότητας. Η εισήγηση περιλαµβάνει για κάθε
φορέα τους τοµείς στους οποίους θα αναληφθούν δρά-
σεις παροχής εµπειρογνωµοσύνης και υποστήριξης,
προτεινόµενο σχέδιο δράσεων, τις δαπάνες που ενδέχε-
ται να απαιτηθούν για την υλοποίηση των δράσεων, κα-
θώς 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 ι-
κανότητας. Σε περίπτωση που το αίτηµα αφορά Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού, ή εποπτευόµενους φορείς αυτών, εκ-
δίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και Εσωτερικών.

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

1. Τα προγράµµατα αναβάθµισης και υποστήριξης διοι-
κητικής ικανότητας του Κεφαλαίου Β΄ χρηµατοδοτού-
νται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανι-
σµούς.

2. Για την υλοποίηση των προγραµµάτων, η Ειδική
Γραµµατεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης α-
ξιοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο είτε µόνη της είτε σε συ-
νεργασία µε το δικαιούχο φορέα, όπως ιδίως τη σύστα-
ση ή συµµετοχή σε οµάδες εργασίας, την υποστήριξη
στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, τη σύναψη προ-
γραµµατικών συµφωνιών µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
µατα, επιστηµονικούς και ερευνητικούς φορείς, Νοµικά
Πρόσωπα Δηµοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή ανώνυµες ε-
ταιρίες του Δηµοσίου και τη συνεργασία µε ευρωπαϊ-
κούς και διεθνείς φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υ-
ποστήριξης.

Άρθρο 28
Συντονιστική Επιτροπή Προγραµµάτων Υποστήριξης

και Αναβάθµισης Διοικητικής Ικανότητας

1. Συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή µε σκοπό την πα-
ρακολούθηση της πορείας εφαρµογής, την αξιολόγηση,
την επικαιροποίηση και την εισήγηση σχετικών µέτρων
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και δράσεων κάθε προγράµµατος, ο Πρόεδρος και τα µέ-
λη της οποίας ορίζονται µε απόφαση του Ειδικού Τοµεα-
κού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας Υποστήριξης
Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητη-
ρίου Δηµόσιας Διοίκησης, ως εξής :
α. Ο Προϊστάµενος της Μονάδας Εµπειρογνωµόνων

Α΄ του Τοµέα Β΄ Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης, ως Πρόεδρος.
β. Οι Προϊστάµενοι των Μονάδων Εµπειρογνωµόνων

Β΄ και Γ΄ του Τοµέα Β΄ Υποστήριξης Δράσεων Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, ως µέλη.
γ. Δύο (2) εκπρόσωποι που υποδεικνύονται από το αρ-

µόδιο όργανο διοίκησης του δικαιούχου του προγράµµα-
τος του παρόντος Κεφαλαίου, ως µέλη.

2. Γραµµατέας της Συντονιστικής Επιτροπής κάθε προ-
γράµµατος ορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 1
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 29
Παρακολούθηση και αξιολόγηση 
προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας

Για την υλοποίηση και τα αποτελέσµατα κάθε προ-
γράµµατος, οι Μονάδες Εµπειρογνωµόνων της Ειδικής
Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης συ-
ντάσσουν ενδιάµεση και απολογιστική έκθεση, η οποία
υποβάλλεται στη Συντονιστική Επιτροπή του προηγού-
µενου 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 Προϊ-
στάµενοι θέσεων ευθύνης της Ειδικής Γραµµατείας Υπο-
στήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πα-
ρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης τοποθετούνται υπάλ-
ληλοι του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων µε α-
πόφαση 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 Τοµεα-
κού Γραµµατέα του άρθρου 16 σύµφωνα µε τις διαδικα-
σίες του ν. 4369/2016, της Ειδικής Γραµµατείας Υποστή-
ριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρα-
τηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης προΐσταται Ειδικός
Γραµµατέας που διορίζεται και παύεται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). Η πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της θέσης Ειδι-

κού Τοµεακού Γραµµατέα εκδίδεται εντός τριών (3) µη-
νών από τον διορισµό του Ειδικού Γραµµατέα του παρό-
ντος.

2. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων επιπέδου Διοικητι-
κού και Τοµεακού Γραµµατέα που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 15, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
του ν. 4369/2016, Πρόεδρος και µέλη του Γνωµοδοτικού
Συµβουλίου του άρθρου αυτού ορίζονται οι οικείοι Γενι-
κοί και Ειδικοί Γραµµατείς. 

Άρθρο 32

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ-
γού, µετά από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής του άρ-
θρου 24, και µέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων
του µόνιµου προσωπικού της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 21, είναι δυνατή η απόσπαση µέ-
χρι δέκα (10) µονίµων, ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλων των φορέων της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. Για τη διενέργεια
των αποσπάσεων του παρόντος άρθρου εκδίδεται ανα-
κοίνωση - πρόσκληση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, στην οποία αναφέρονται η προθεσµία και ο
τρόπος υποβολής αιτήσεων, καθώς και κάθε σχετικό θέ-
µα µε τη διαδικασία διενέργειας των αποσπάσεων του
παρόντος. Η διάρκεια των αποσπάσεων της παρούσας
παραγράφου ανέρχεται σε δύο (2) έτη χωρίς δυνατότη-
τα ανανέωσης.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4369/2016 καταργεί-
ται. 

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 προστίθε-
ται εδάφιο ως εξής:

«Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύµατος διορισµού
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόµενο,
το αληθές περιεχόµενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγ-
γέλτως από την αρµόδια υπηρεσία διορισµού µε βάση τα
στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελλη-
νικού Δηµοσίου.»

2. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 3584/2007 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής: 

«Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύµατος διορισµού
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόµενο,
το αληθές περιεχόµενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγ-
γέλτως από την αρµόδια υπηρεσία διορισµού µε βάση τα
στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελλη-
νικού Δηµοσίου.»
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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 παρά-
γραφος 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 ανα-
δοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετηµένο ή το αναδε-
χόµενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας µήνας
από την άδεια αυτή µπορεί να καλύπτει απουσία του υ-
παλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής
διάστηµα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο µε τη διαδι-
κασία 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 τέ-
κνου.»

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 καθορίζε-
ται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύν-
σεων του παρόντος άρθρου, εκτός αν µε τη δήλωση αυ-
τή καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας θα κά-
νει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και µέσα στα χρονι-
κά όρια της προηγούµενης παραγράφου.»

3. Στο άρθρο 60 του ν. 3584/2007 προστίθεται παρά-
γραφος 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 ανα-
δοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετηµένο ή το αναδε-
χόµενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας µήνας
από την άδεια αυτή µπορεί να καλύπτει απουσία του υ-
παλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας ή της αναδοχής
διάστηµα. Στους γονείς που αποκτούν τέκνο µε τη διαδι-
κασία 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 τέ-
κνου.»

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 καθορίζε-
ται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύν-
σεων του παρόντος άρθρου, εκτός αν µε τη δήλωση αυ-
τή καθορίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας θα κά-
νει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και µέσα στα χρονι-
κά 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 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 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Η άδεια εξετάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
δεκατέσσερις (14) εργάσιµες ηµέρες κάθε έτος και χο-
ρηγείται συνεχώς ή τµηµατικώς κατά την εξεταστική πε-
ρίοδο 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 ε-
ξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορη-
γείται άδεια έως δύο (2) ηµερών.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3584/2007 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Η άδεια εξετάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
δεκατέσσερις (14) εργάσιµες ηµέρες κάθε έτος και χο-
ρηγείται συνεχώς ή τµηµατικώς κατά την εξεταστική πε-
ρίοδο 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 ε-
ξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ηµέρα εξετάσεων χορη-
γείται άδεια έως δύο (2) ηµερών.»

Άρθρο 36

Οι διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 60 του Κώδικα Δη-
µόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων 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 αορί-
στου 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 προ-
γράµµατα µεταπτυχιακής εκπαίδευσης πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος θεωρείται νόµιµη για κάθε συνέ-
πεια.

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 Ανασυγκρό-
τησης οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης ειδικό πρόγραµµα διοικητικής ε-
πάρκειας για τους µόνιµους υπαλλήλους και τους υπαλ-
λήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου κατηγορίας ΔΕ. Με την απόφαση αυτή, που εκδί-
δεται µετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζο-
νται το περιεχόµενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία
παρακολούθησης, οι κλάδοι και ειδικότητες στις οποίες
ανήκουν οι συµµετέχοντες υπάλληλοι, οι προϋποθέσεις

67



και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραµµα, ο τύπος του
πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συ-
ναφές θέµα. Για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποι-
ητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέ-
λιξη 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 ε-
ξής:

«θθ) Η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκει-
ας 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 υ-
παλλήλους και τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού 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/ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι συµµετέχο-
ντες υπάλληλοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισα-
γωγής 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 συ-
νολικά κατά ένα (1) έτος.»

2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 88 του
ν. 3584/2007 (Α΄143) προστίθεται περίπτωση θθ΄ ως ε-
ξής:

«θθ) Η κατοχή του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκει-
ας της παραγράφου 4 του άρθρου 85 µοριοδοτείται µε
30 µόρια.»

Άρθρο 40
Τροποποίηση 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 από-
φαση 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 συµ-

βούλιο, αρµόδιο είναι το Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρ-
χής. 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. Στα Σ.Ε.Π.
των Ανεξάρτητων Αρχών αντί του µέλους της περίπτω-
σης α΄ της παρούσας µετέχει ο Πρόεδρος της Αρχής, ή
ελλείψει αυτού, ο επικεφαλής αυτής.»

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 προστί-
θεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τις Ανεξάρτητες Αρχές, αρµόδιο για την ε-
πιλογή 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 νό-
µου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέ-
ρω διαδικασία µε απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., η οποία κατα-
χωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνα-
κας. Οι λοιποί υποψήφιοι µοριοδοτούνται µε βάση τις ο-
µάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 85 και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο.
Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π., µε βάση την ως άνω µοριοδό-
τηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσ-
σόµενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Ο πίνα-
κας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόµενων αναρτώ-
νται 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 απο-
κλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελί-
δα του Α.Σ.Ε.Π.. Ενστάσεις που υποβάλλονται µετά το
πέρας της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου α-
πορρίπτονται ως απαράδεκτες.
στ) Στη διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης καλού-

νται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάτα-
ξης. Για τη διενέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κάθε
υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού γίνει και η µοριοδό-
τηση µε βάση το κριτήριο της δοµηµένης συνέντευξης,
εξάγεται η τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 4 του άρθρου 85 και καταρτίζεται ο τελικός πίνα-
κας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση. Το όνο-
µα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Η διαδικασία ολοκληρώ-
νεται µε την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφί-
ου στην οικεία θέση µε απόφαση του αρµόδιου Υπουρ-
γού 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 νό-
µου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέ-
ρω διαδικασία µε απόφαση του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσια-
κού Συµβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και
συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι µο-
ριοδοτούνται 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 Υ-
πηρεσιακό Συµβούλιο, µε βάση την ως άνω µοριοδότηση
καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη

68



θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Ο πίνακας αυ-
τός, 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 ιστο-
σελίδα του φορέα. Ενστάσεις που υποβάλλονται µετά το
πέρας της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου α-
πορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την εξέταση των υ-
ποβληθεισών 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 περί-

πτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 85 από το
Σ.Ε.Π.. Στη συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υ-
ποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Αφού γίνει η µο-
ριοδότηση µε βάση και το κριτήριο της δοµηµένης συνέ-
ντευξης, εξάγεται η τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 85 και καταρτίζονται οι τελικοί
πίνακες κατάταξης.»

Άρθρο 41
Τροποποίηση 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-
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 Υπουρ-
γείου ή, προκειµένου για νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δι-
καίου, 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 πει-
θαρχικού παραπτώµατος από συγκεκριµένο υπάλληλο, ο
πειθαρχικώς Προϊστάµενος ασκεί την πειθαρχική δίωξη
εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της έκθεσης.»

Άρθρο 42
Τροποποίηση άρθρου 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)

Το άρθρο 162 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 162 
Λειτουργία των Συµβουλίων

1. Κάθε Συµβούλιο αποτελεί διακριτή αρχή.
2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντι-

κατάσταση µελών των Συµβουλίων, εκτός αν συντρέ-
χουν σοβαροί, υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.

3. Το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης
Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων, τα Συµβούλια Επι-
λογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.) και τα Υπηρεσιακά Συµ-
βούλια 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 βεβαί-
ωση µπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόµενους
υπαλλήλους, ύστερα από αίτησή τους. Στα πρακτικά κα-
ταχωρίζεται και η γνώµη όσων µειοψήφησαν.

5. Η ψηφοφορία των µελών των Συµβουλίων γίνεται
κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορι-
σµού 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 ο-
φείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστε-
ρες.

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 Κα-
τάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων, µε από-
φαση 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 συλλο-
γικών 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) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκ-
θέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρµο-
διότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προη-
γούµενο 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.»

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,
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µετακίνησης, απόσπασης, µετάταξης ή διορισµού σε άλ-
λη 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 υπη-
ρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υπο-
βάλλονται µε µέριµνα της αρµόδιας µονάδας προσωπι-
κού, 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 ε-
δαφίου 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 Αξιολόγη-
σης 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 µο-
ναδικός 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 ορ-
γανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το
αίτηµα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αι-
τούµενο κλάδο/ειδικότητα.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθί-
σταται 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 Κινητι-
κότητας. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν γο-
νέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρµόδιο Κέντρο Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό
αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κά-

θε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολο-
γηµένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσµος της ανα-
γκαιότητας για απόσπαση ή µετάταξη και των λόγων υ-
γείας.»

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 προστί-
θενται εδάφια ως εξής:

«Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριµελές όργανο αποτε-
λείται από τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής, ένα
µέλος ή βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής και τον προϊ-
στάµενο της οργανικής µονάδας που είναι αρµόδια για
θέµατα προσωπικού. Στο τριµελές όργανο συµµετέχει
ως παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου ερ-
γαζοµένων. Προκειµένου για τα αυτοτελή τµήµατα, το
τριµελές όργανο αποτελείται από: α) τον προϊστάµενο
της οργανικής µονάδας που είναι αρµόδια για θέµατα
προσωπικού, β) τον προϊστάµενο του αυτοτελούς τµή-
µατος στο οποίο ανήκει η προκηρυσσόµενη θέση και γ)
τον αναπληρωτή του προϊσταµένου του αυτοτελούς
τµήµατος.»

5. Η παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 αντικαθί-
σταται 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 ερ-
γασίας, δηµόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού και Ν.Π.Ι.Δ. ή λειτουργός, κατά προτεραιότητα ε-
κτός Νοµού Αττικής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κε-
ντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωµοδοτεί
σχετικά. Η απόσπαση ολοκληρώνεται µε την έκδοση α-
πόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειµένου για α-
πόσπαση 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 συνιστώ-
νται, πλέον των υφισταµένων, τριάντα µία (31) οργανι-
κές θέσεις µόνιµου προσωπικού, ως ακολούθως:
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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 Υπουρ-
γό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως Πρόεδρο, τον Γενικό
Γραµµατέα της Κυβέρνησης, τον Γενικό Γραµµατέα της
Βουλής των Ελλήνων, τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον Γενικό Γραµµα-
τέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Γραµµατέα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτρο-
πής 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 πανεπιστη-
µίων της χώρας, τέσσερα (4) µέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε εξειδίκευση στους τοµείς
της καλής νοµοθέτησης και της κωδικοποίησης της νο-
µοθεσίας, που ορίζονται από τον Υπουργό Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, και τον Πρόεδρο της Ολοµέλειας των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.»

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 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή:
α) την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, δια-

χείριση και κυκλοφορία της «Εφηµερίδας της Κυβερνή-
σεως», 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, διαχεί-

ριση, 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 χαρα-
κτήρα,
δ) την εκτύπωση µελετών επιστηµόνων, επιστηµονι-

κών ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή άλλων φο-
ρέων, που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το κοινό και αναφέ-
ρονται σε θέµατα πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών
θεσµών,
ε) τον σχεδιασµό, την εκτύπωση, διαχείριση, διάθεση

και διανοµή εκδόσεων που εξυπηρετούν κοινωφελή σκο-
πό, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 2,
στ) τη συνεργασία µε το «Ευρωπαϊκό Φόρουµ Επίση-

µων Εφηµερίδων των κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης», µε την «Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή µε άλλους φορείς που έχουν
δραστηριότητες συναφείς µε αυτές του Εθνικού Τυπο-
γραφείου ή που µπορούν να του παρέχουν σχετική τε-
χνογνωσία, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

(Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.),
και
ζ) κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συνα-

φής 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 Κυ-
βερνήσεως». Το Εθνικό Τυπογραφείο αναλαµβάνει άλ-
λες εκδόσεις, σε έντυπη και ψηφιακή µορφή, µόνο εφό-
σον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές του ανάγκες και οι τε-
χνικές του δυνατότητες.

2. Οι φορείς που αναθέτουν εκδοτικές και εκτυπωτικές
εργασίες στο Εθνικό Τυπογραφείο καταβάλλουν το αντί-
τιµο του κόστους ή παρέχουν τα χρησιµοποιούµενα ανα-
λώσιµα υλικά. Η κοστολόγηση γίνεται από τριµελή επι-
τροπή υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου που ορίζε-
ται µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα αυτού.

3. Εάν φορείς του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσι-
ου τοµέα χαρακτηρίσουν, αιτιολογηµένα, ως επείγουσα
την έκδοση εντύπου τους, το Εθνικό Τυπογραφείο µπο-
ρεί να προµηθευτεί ή να διαθέσει από τις αποθήκες του
την αναγκαία ποσότητα χάρτου και εκτυπωτικών πλα-
κών, µε χρέωση των φορέων αυτών.

4. Οι φορείς του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσι-
ου τοµέα υποβάλλουν στο Εθνικό Τυπογραφείο αίτηµα
για τον σχεδιασµό και την παραγωγή σε έντυπη ή ψη-
φιακή µορφή των εκδόσεών τους, στις οποίες µπορεί να
περιλαµβάνονται, εκτός από κάθε είδους έντυπα, η δηµι-
ουργία οπτικοακουστικού υλικού, λογότυπων, ο σχεδια-
σµός ιστοσελίδων, καθώς και άλλες εφαρµογές και υπη-
ρεσίες 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 έκδο-
ση των ετήσιων εκθέσεών τους και άλλων ειδικών εκθέ-
σεων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί να σχεδιάζει, να
εκτυπώνει και να διαθέτει εκδόσεις σε έντυπη και ψηφια-
κή µορφή χωρίς αντάλλαγµα και εφόσον εξυπηρετείται
κοινωφελής σκοπός. Στις εκδόσεις του προηγούµενου ε-
δαφίου µπορεί να περιλαµβάνονται, εκτός από κάθε εί-
δους 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 Τυ-
πογραφείο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ο φορέας επικαλεί-
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ται αιτιολογηµένα επείγουσες εκδοτικές ή εκτυπωτικές
ανάγκες και το Εθνικό Τυπογραφείο δεν µπορεί να αντα-
ποκριθεί, 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 εκ-
δίδεται σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή από το Εθνικό Τυπο-
γραφείο µπορεί να τιµολογηθεί από την τριµελή επιτρο-
πή της παραγράφου 2 και να πωληθεί από το Εθνικό Τυ-
πογραφείο, µετά από έγκριση του φορέα έκδοσης.
Απαγορεύεται η διάθεση σε ιδιώτες, προς πώληση, εκ-

δόσεων σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή, οι οποίες εκτυπώ-
θηκαν ή σχεδιάστηκαν από το Εθνικό Τυπογραφείο.

9. Οι εκτυπωτικές ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας
του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραµµατείας της Κυ-
βέρνησης εξυπηρετούνται από το Εθνικό Τυπογραφείο
χωρίς επιβάρυνση.»

Άρθρο 49
Τροποποίηση επιµέρους διατάξεων του άρθρου 3 

του ν. 3469/2006

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3469/2006 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Το Εθνικό Τυπογραφείο τηρεί το αρχείο της προη-
γούµενης παραγράφου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορ-
φή. Η έντυπη µορφή του αρχείου τηρείται για ένα (1) η-
µερολογιακό έτος και η ηλεκτρονική µορφή του για του-
λάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερολογιακά έτη.»

2. Στο άρθρο 3 του ν. 3469/2006 προστίθεται παράγρα-
φος 6 ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα λεπτοµε-
ρειακά 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 πα-
ρακάτω 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 Δηµόσι-
ου Τοµέα (Υ.Ο.Δ.Δ.).
στ) Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Λοι-

πών Φορέων Δηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.).
ζ) Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συµβουλίου Ε-

πιλογής 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 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Στο Τεύχος Δ΄ δηµοσιεύονται:
α) οι πράξεις για την κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέ-

ας, καθώς και οι πράξεις για την ολική ή µερική ανάκλη-
ση των πράξεων αυτών,
β) οι πράξεις παραχώρησης δηµόσιων κτηµάτων, καθο-

ρισµού χρήσης γης παραχωρούµενου δηµόσιου αγρο-
κτήµατος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου αγροκτή-
µατος,
γ) οι πράξεις για τον καθορισµό του αιγιαλού, της πα-

ραλίας και του παλαιού αιγιαλού και οι πράξεις καθορι-
σµού όχθης λιµνών και ποταµών, καθορισµού οριογραµ-
µών ρέµατος και χειµάρρων, των βιοµηχανικών ζωνών,
των εθνικών δρυµών, των δασών και των δασικών εκτά-
σεων,
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 απαλλο-
τριώσεων, 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, τροποποίη-
σης ρυµοτοµικών σχεδίων, έγκρισης τοπικού ρυµοτοµι-
κού σχεδίου για τον καθορισµό κοινόχρηστων χώρων,
τροποποίησης ορίων οικισµού, µεταφοράς οικισµού, α-
πόρριψης πρότασης τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδί-
ου, αναστολής χορήγησης οικοδοµικών αδειών,
η) οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριµένων όρων δόµη-

σης, οικοδόµησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης ο-
δού 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 προηγούµε-
νων περιπτώσεων.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«7. Στο Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. δηµοσιεύονται σε περίλη-
ψη:
α) οι πράξεις και τα στοιχεία ανωνύµων εταιρειών, ε-

ταιρειών περιορισµένης ευθύνης και δηµοσίων επιχειρή-
σεων και οργανισµών που λειτουργούν µε µορφή ιδιωτι-
κού δικαίου, η δηµοσίευση των οποίων στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθε-
σία,
β) οι ισολογισµοί φορέων που η δηµοσίευσή τους στην

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται από την κεί-
µενη νοµοθεσία,
γ) οι ισολογισµοί φιλανθρωπικών σωµατείων, αλληλα-

σφαλιστικών 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 προ-
βλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,
ε) οι µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζικών

εταιρειών,
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στ) τα, κατά το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος,
δηµοσιευτέα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στοι-
χεία,
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 επαναφέ-

ρεται σε ισχύ και αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. δηµοσιεύονται σε περίληψη οι

διακηρύξεις δηµοσίων συµβάσεων, των οποίων η δηµοσί-
ευση προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.»

4. Οι παράγραφοι 5, 8, και 12 του άρθρου 7 του
ν. 3469/2006 καταργούνται.

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 περιλή-
ψεις που αποστέλλονται προς δηµοσίευση στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως διατυπώνονται µε σαφήνεια και
ακρίβεια και αναφέρουν τις εξουσιοδοτικές τους διατά-
ξεις, 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 άρ-
θρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) περί Κώδικα Νοµοθε-
σίας 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 συναρµοδιότη-
τας Υπουργών τηρείται στις υπογραφές η σειρά τάξης Υ-
υπουργείων, 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 διοικητι-
κών πράξεων αναφέρονται, κατά περίπτωση, η πράξη
της µεταβίβασης της αρµοδιότητας στο όργανο που εκ-
δίδει την πράξη ή η πράξη της εξουσιοδότησης προς υ-
πογραφή.
Για πράξεις που εκδίδονται σε περίπτωση αναπλήρω-

σης, αναγράφεται η ιδιότητα του οργάνου που αναπλη-
ρώνει εκείνο που απουσιάζει ή κωλύεται.

5. Κάθε περίληψη που δηµοσιεύεται στο Τεύχος Γ΄ πε-
ριλαµβάνει 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 ανατρέ-
χει, 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 περιεχόµε-
νο της πράξης, καθώς επίσης βεβαιώσεις και αναφορές

στοιχείων απαραίτητων για την έκδοσή της. Αν µε την α-
τοµική πράξη προκαλείται δαπάνη, πριν από την υπογρα-
φή του αρµόδιου οργάνου µνηµονεύεται ο αριθµός, η η-
µεροµηνία και η υπηρεσία βεβαίωσης της ύπαρξης σχετι-
κών προβλέψεων στον οικείο προϋπολογισµό.

6. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.
περιέχουν υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των αναφε-
ρόµενων προσώπων και ιδίως το ονοµατεπώνυµο, το πα-
τρώνυµο, τον αριθµό αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβα-
τηρίου και το επάγγελµα του κάθε προσώπου. Αν η κεί-
µενη νοµοθεσία απαιτεί συγκεκριµένα προσόντα για τον
διορισµό, οι πράξεις και οι περιλήψεις αναφέρουν υπο-
χρεωτικά 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 συµ-
βάσεων που δηµοσιεύονται στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. περιέ-
χουν 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 Γραµ-
µατέα της Κυβέρνησης, τα ενδεικτικά υποδείγµατα κα-
νονιστικών 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 Τυ-
πογραφείο επιστρέφει στους φορείς αποστολής αδηµο-
σίευτα τα κείµενα που είναι προδήλως ελλιπή ή δυσανά-
γνωστα, 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 αποστο-
λής αδηµοσίευτο το κείµενο.

10. Οι φορείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά µε χρήση τε-
χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο Εθνικό
Τυπογραφείο τα προς δηµοσίευση κείµενα µαζί µε το σύ-
νολο των εγγράφων που είναι στοιχεία του κειµένου και
δηµοσιεύονται, όπως παραρτήµατα, πίνακες και σχεδια-
γράµµατα, υπό την προϋπόθεση ότι στο σύνολό τους φέ-
ρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή. Εφόσον δεν εί-
ναι δυνατόν να πληρωθεί η προϋπόθεση του προηγούµε-
νου εδαφίου, οι φορείς µπορούν, σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις, 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 υπο-
χρεωτικά και σε ψηφιακή µορφή µαζί µε βεβαίωση του
αρµόδιου φορέα αποστολής ότι το ηλεκτρονικό αρχείο
αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης. Σε πε-
ρίπτωση που το προς δηµοσίευση κείµενο δεν συνοδεύ-
εται από ηλεκτρονικό αρχείο ή από βεβαίωση του αρµό-
διου φορέα αποστολής ότι το ηλεκτρονικό αρχείο απο-
τελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης, επιστρέ-
φεται στον φορέα αποστολής αδηµοσίευτο.

11. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει Κ.Α.Δ. για κάθε κεί-
µενο 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.»
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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 Κυβέρνη-
σης µπορεί να ανατίθεται η άσκηση της κατά την παρά-
γραφο 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.»

Άρθρο 54
Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 12 

του ν. 3469/2006

Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«3. Η «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» εκδίδεται κάθε
εργάσιµη ηµέρα. Μετά από απόφαση του Υπουργού Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, η «Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως» µπορεί να εκδίδεται και σε ηµέρα αργίας. Η «Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως» εκδίδεται σε αυτοτελή
φύλλα, τα οποία φέρουν την ηµεροµηνία, δικό τους αύ-
ξοντα αριθµό και συνεχή για όλα τα εντός του ίδιου έ-
τους εκδιδόµενα φύλλα αρίθµηση των σελίδων. Ειδικά
το Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. αριθµείται µόνο ως προς τον αριθ-
µό φύλλων, ενώ οι σελίδες αριθµούνται ανά φύλλο.»

Άρθρο 55
Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 13 

του ν. 3469/2006

Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006 αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«4. Έννοµες συνέπειες επέρχονται από την καταχώρι-
ση 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 επέρ-
χονται 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 ενδια-
φεροµένους από το Εθνικό Τυπογραφείο και από τα Κέ-
ντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) έναντι ανταλλάγ-
µατος, το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 3 του άρθρου 18.

2. Τα φύλλα των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερ-
νήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό Τυπο-
γραφείο µπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα των τευ-
χών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως σε µέσα ψηφια-
κής αποθήκευσης έναντι καταβολής του σχετικού αντιτί-

µου, το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 18.

3. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης ρυθµίζεται η διάθεση του περιεχοµένου των Τευ-
χών των Φ.Ε.Κ., κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η α-
ναζήτηση του περιεχοµένου τους και η πρόσβαση σε αυ-
τό.»

Άρθρο 57
Τροποποιήσεις επιµέρους διατάξεων

του άρθρου 18 του ν. 3469/2006

1. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Κάθε πολίτης έχει δωρεάν πρόσβαση, µέσω διαδι-
κτύου, στα δηµοσιεύµατα όλων των τευχών της Εφηµε-
ρίδας της Κυβερνήσεως.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006 καταργεί-
ται. 

Άρθρο 58
Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου

Στο άρθρο 10 του π.δ. 29/2018 (Α΄58) προστίθεται πα-
ράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του Εθνικού
Τυπογραφείου δύναται να θεσπίζεται εσωτερικός κανο-
νισµός 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 από-
φαση 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 υποχρέ-
ωση 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 πρόσλη-
ψη προσωπικού, καθώς και την αποχώρηση, µόνιµου, µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προ-
σωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον παρέχεται
δυνατότητα ανανέωσης, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
µικού Ελληνικού Δηµοσίου.
Τα στοιχεία της απόφασης διορισµού, πρόσληψης ή α-

ποχώρησης του προσωπικού αυτού καταγράφονται υπο-
χρεωτικά 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 εκδί-

δεται σχετική βεβαίωση, η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο
της διαδικασίας διορισµού, πρόσληψης ή αποχώρησης
του προσωπικού αυτού.
Η παράλειψη τήρησης της διαδικασίας του δευτέρου
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εδαφίου στοιχειοθετεί την αντικειµενική υπόσταση του
πειθαρχικού παραπτώµατος της περίπτωσης β΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων 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 αυ-
τών, 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 Κοι-
νοβούλιο, καθώς και στο γραφείο του εκάστοτε Έλληνα
Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης.

2. Δαπάνες που αφορούν στην αποζηµίωση για εργα-
σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υ-
παλλήλων της παραγράφου 1 και εκκρεµεί η καταβολή
τους, λόγω µη θεώρησης των σχετικών χρηµατικών ε-
νταλµάτων 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 Ανα-
συγκρότησης.

Άρθρο 62

Τα άτοµα µε κώφωση ή βαρηκοΐα µε ποσοστό αναπη-
ρίας 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 πε-
ρίπτωσης 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 καθορίζε-
ται 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 ακολού-
θως:

«Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραµµα διαβιβάζεται
στους Τοµείς και στα Υπουργεία για εφαρµογή, το αργό-
τερο έως το τέλος Δεκεµβρίου κάθε έτους ή µε την ψή-
φιση 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 υ-
παλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθµισης.» 

4. Μόνιµοι υπάλληλοι και υπάλληλοι µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γε-
νικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατά τις 15.9.2017, ήταν α-
ποσπασµένοι σε οργανικές θέσεις της Γενικής Γραµµα-
τείας Συντονισµού, µπορούν να µεταταγούν σε οργανι-
κές θέσεις αυτής και, εν ελλείψει αυτών, σε συνιστώµε-
νες προσωποπαγείς θέσεις, µε αίτησή τους που υποβάλ-
λεται εντός ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.

Άρθρο 64

Όπου στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αναφέ-
ρεται 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 εί-
ναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέ-
µπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και σε αναγνωρισµένα ως οµοτα-
γή εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής ή εκπληρώ-
νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συµπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποια-
δήποτε 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 οικο-
γενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.

Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του. 

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης Αλ. Χαρίτσης
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ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Κ. Γαβρόγλου Ευτ. Αχτσιόγλου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Μ. Καλογήρου Ευκλ. Τσακαλώτος

ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α. Ξανθός Μ.-Ε. Ξενογιαννακοπούλου

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. Φωτίου Γ. Χουλιαράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Π. Πολάκης

Αριθµ. 1/1/2019

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης «Ενδυνάµωση Ανωτάτου Συµβουλίου Επι-
λογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθµι-
ση Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου προβλέ-
πονται τα εξής: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τον στρατηγικό προ-
γραµµατισµό των προσλήψεων προσωπικού και την εν-
δυνάµωση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσω-
πικού (Α.Σ.Ε.Π.). Ειδικότερα: 

1.α. Ορίζεται ότι, από 1.1.2019 οι προσλήψεις του πά-
σης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων

της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει πολυετούς
και ετήσιου στρατηγικού προγραµµατισµού. 
β. Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτή-

µατος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης που έχουν υποχρέωση τή-
ρησης Ψηφιακού Οργανογράµµατος (άρθρο 16 του
ν. 4440/2016), απαιτείται η προηγούµενη ανάρτηση σε
αυτό της οικείας κενής θέσης. 
Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειµενικά

αδύνατο να πληρωθούν οι προαναφερόµενες προϋποθέ-
σεις, επιτρέπεται η έγκριση του αιτήµατος από την επι-
τροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ.
33/2006, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιου Υπουργού. 
γ. Ο πολυετής προγραµµατισµός προσλήψεων τακτι-

κού προσωπικού προϋποθέτει την κατάρτιση από τα αρ-
µόδια Υπουργεία και την υποβολή προς έγκριση από το
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επικαιροποιη-
µένων τετραετών σχεδίων προγραµµατισµού ανθρωπί-
νων πόρων που έχουν το ειδικά οριζόµενο περιεχόµενο.
Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τους εποπτευόµε-
νους φορείς αυτών συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέ-
διο. 
Το συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραµµατι-

σµού προσλήψεων που καταρτίζεται από το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης υποβάλλεται στο Υπουρ-
γείο Οικονοµικών και λαµβάνεται υπόψη για την κατάρτι-
ση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονο-
µικής Στρατηγικής. 
δ. Ο ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων του επό-

µενου έτους εγκρίνεται από την επιτροπή της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, καταρτίζεται δε
από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης βάσει
των ετήσιων σχεδίων προσλήψεων τακτικού και εποχι-
κού προσωπικού που καταρτίζουν τα αρµόδια Υπουρ-
γεία, στα οποία περιλαµβάνονται τα αιτήµατα πρόσλη-
ψης προσωπικού συνοδευόµενα από συνοπτική έκθεση
(ύψος προκαλούµενης δαπάνης, τρόπος κάλυψης κ.λπ.).
Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τους εποπτευόµε-
νους φορείς αυτών συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτηµα. 
Κατ’ εξαίρεση, προσλήψεις τακτικού και εποχικού προ-

σωπικού που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραµ-
µατισµό, εγκρίνονται από την επιτροπή της παραγράφου
1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, σύµφωνα µε την δια-
δικασία που προβλέπεται στη διάταξη αυτή, εφόσον έ-
χουν όλως επείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσι-
µες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογηµέ-
νο αίτηµα του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. 
ε. Καθορίζεται η εφαρµοζόµενη από το Α.Σ.Ε.Π. διαδι-

κασία για την υλοποίηση προσλήψεων τακτικού και επο-
χικού προσωπικού που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του,
βάσει του εγκεκριµένου ετήσιου προγραµµατισµού. 
στ. Προβλέπεται ειδική διαδικασία έγκρισης προσλή-

ψεων διετούς διάρκειας, η οποία εφαρµόζεται στις ρητά
οριζόµενες περιπτώσεις, ενώ παρέχεται και η εξουσιο-
δότηση για τη ρύθµιση, µε κ.υ.α., των ειδικότερων όρων
και προϋποθέσεων για την εφαρµογή της εν λόγω εξαι-
ρετικής διαδικασίας. 
ζ. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι φορείς εκτός Γενικής

Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (κατ’ εξαίρεση διορι-
σµός, πρόσληψη προσωπικού και σύναψη συµβάσεων
έργου κατόπιν έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ), εµπί-
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πτουν στο πεδίο εφαρµογής των νέων ρυθµίσεων (στρα-
τηγικός προγραµµατισµός προσλήψεων). Αντίστοιχα,
για τις διαδικασίες πρόσληψης τακτικού και εποχικού
προσωπικού χωρίς την υποχρέωση έγκρισης της επιτρο-
πής του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, δεν εφαρµόζονται
οι προτεινόµενες διατάξεις, µπορεί όµως µε κοινή υ-
πουργική απόφαση, να επεκτείνεται η εφαρµογή τους. 

η. Εισάγονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις για την ε-
φαρµογή των νέων ρυθµίσεων.            (άρθρα 1 – 7) 

2. Θεσπίζονται ρυθµίσεις για την ενδυνάµωση της λει-
τουργίας του Α.Σ.Ε.Π. και συγκεκριµένα προβλέπονται
τα ακόλουθα: 
α. Από 1.1.2019, σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσε-

ων, µε σειρά προτεραιότητας, προσωπικού σε φορείς της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 , η οποία διενερ-
γείται από το Α.Σ.Ε.Π. ή εποπτεύεται από αυτό, η αίτηση
συµµετοχής του υποψηφίου επέχει θέση υπεύθυνης δή-
λωσης για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και
δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά κατά την υποβολή
της. Οι υποψήφιοι που αντιστοιχούν στον αριθµό του συ-
νόλου των θέσεων που προκηρύσσονται, προσαυξηµένο
κατά το ήµισυ (50%), καλούνται να υποβάλουν τα απαι-
τούµενα δικαιολογητικά εντός της οριζόµενης προθε-
σµίας. 
β. 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 Κε-
ντρικής Διοίκησης, (περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014), κατά παρέκκλιση των κείµε-
νων διατάξεων. 
γ. Εισάγονται ρυθµίσεις για την επιλογή των προϊστα-

µένων οργανικών µονάδων του Α.Σ.Ε.Π. (εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007, σύ-
σταση συµβουλίου µε ειδική σύνθεση και διαδικασία
κ.λπ.), για την κατανοµή αρµοδιοτήτων του Α.Σ.Ε.Π.
στην Ολοµέλεια, σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολοµέ-
λειας κ.λπ.. 
δ. Ρυθµίζονται ειδικά ζητήµατα εφαρµογής του συστή-

µατος προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα (αποδοχή ή µη
διορισµού, διαγραφή από τους πίνακες επιλαχόντων
κ.λπ.). 
ε. Καθιερώνεται, αποκλειστικά για τα έτη 2019 και

2020, απογευµατινή υπερωριακή εργασία, καθώς και υ-
περωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές
και εξαιρέσιµες ηµέρες και πέραν του πενθηµέρου για: i)
τους υπαλλήλους της Γραµµατείας του Α.Σ.Ε.Π. και το
Ειδικευµένο Επιστηµονικό Προσωπικό αυτού, ii) το προ-
σωπικό που υποστηρίζει γραµµατειακά, διοικητικά και τε-
χνικά το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Διοικήσεων
(Ε.Σ.Ε.Δ.) και το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµέ-
νων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπαλλή-
λους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή
του Α.Σ.Ε.Π.. 
Το ωροµίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους α-

νωτέρω υπαλλήλους καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, ενώ ο αριθµός των
ωρών απογευµατινής υπερωριακής εργασίας, καθώς και
υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυρια-
κές και εξαιρέσιµες ηµέρες και πέραν του πενθηµέρου
καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση, καθ’ υπέρβα-
ση των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο
αυτό. 

Ειδικά για τους υπαλλήλους της περίπτωσης ii, το χρο-
νικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής
τους µέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογι-
σµού του φορέα από τον οποίο προέρχεται ο κάθε υπάλ-
ληλος, εγκρίνεται µε απόφαση του Προέδρου του οικεί-
ου συµβουλίου. 
Η αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρε-

ωτικού ωραρίου καταβάλλεται από τον φορέα στον ο-
ποίο ανήκει οργανικά ο υπάλληλος µετά από βεβαίωση
του Προέδρου του αρµόδιου συµβουλίου. 
στ. Οι αποδοχές του 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 αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 3205/2003 και της
παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2521/1997, 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 χρό-
νου 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
διατηρείται (ειδική κατ’ αποκοπή µηνιαία αποζηµίωση σε
συνταξιούχους που υπηρετούν σε θέσεις Προέδρου, Α-
ντιπροέδρου και µελών των συνταγµατικά κατοχυρωµέ-
νων Αρχών).                                              (άρθρα 8 – 14) 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την παρακολούθηση
και την υλοποίηση της στρατηγικής διοικητικής ανασυ-
γκρότησης. Ειδικότερα: 

1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης: 
α. Γνωµοδοτικό Συµβούλιο για τη Διοικητική Ανασυ-

γκρότηση, το οποίο αποτελείται από 12 µέλη και έχει τις
οριζόµενες αρµοδιότητες. 
β. Ειδική Γραµµατεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Δι-
οίκησης, εφεξής «Ειδική Γραµµατεία», υπαγόµενη απευ-
θείας στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα-
θώς και θέση Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα, µε βαθµό 1ο
της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), ως προϊσταµέ-
νου αυτής. 
Η Ειδική Γραµµατεία διαρθρώνεται στις ακόλουθες δι-

οικητικές δοµές που υπάγονται στον Ειδικό Τοµεακό
Γραµµατέα: 

- Τµήµα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.
- Τµήµα Διοίκησης, Προγραµµάτων και Οικονοµικής

Διαχείρισης. 
- Τοµέας Α΄: Παρατηρητήριο Δηµόσιας Διοίκησης, ο ο-

ποίος αποτελεί οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης
και διαρθρώνεται σε δύο (2) Τµήµατα, µεταξύ των οποί-
ων κατανέµονται οι αρµοδιότητες του Παρατηρητηρίου. 

- Τοµέας Β΄: Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, ο οποίος οµοίως αποτελεί οργανική µονά-
δα επιπέδου Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε τρία (3)
Τµήµατα µε τις προβλεπόµενες αρµοδιότητες.

(άρθρα 15 – 20) 
2.α. Για τις ανάγκες της Ειδικής Γραµµατείας συνιστώ-

νται οι ακόλουθες θέσεις: 
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- Δέκα (10) θέσεις µόνιµου προσωπικού (5 ΠΕ Διοικητι-
κού – Οικονοµικού, 3 ΠΕ Πληροφορικής, 2 ΔΕ Προσωπι-
κού), 

- Είκοσι (20) θέσεις κλάδου Συµβούλων – Εµπειρο-
γνωµόνων. 

- Πέντε (5) θέσεις επιστηµονικών συνεργατών, οι ο-
ποίες καλύπτονται από µέλη Δ.Ε.Π., µε συναφές µε την
αποστολή και τις αρµοδιότητες της Ειδικής Γραµµατείας
αντικείµενο, οι οποίες πληρούνται σύµφωνα µε την ειδι-
κά προβλεπόµενη διαδικασία. 

β. Οι Τοµείς της Ειδικής Γραµµατείας στελεχώνονται
αποκλειστικά από υπαλλήλους του κλάδου Συµβούλων –
Εµπειρογνωµόνων. 

γ. Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγο-
ρία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές µονάδες διενερ-
γείται µε υπουργική απόφαση, κατά τα ειδικότερα οριζό-
µενα. 

δ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε
προεδρικό διάταγµα, ειδικότερων θεµάτων σχετικά µε
την οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Γραµµατείας. 

(άρθρα 21 – 22) 
3.α. Συνιστάται «Κλάδος Συµβούλων – Εµπειρογνωµό-

νων», ως ειδικός κλάδος προσωπικού, ο οποίος στελε-
χώνεται µε αποσπάσεις τακτικών υπαλλήλων µονίµων ή
Ι.Δ.Α.Χ. του Δηµοσίου και λοιπών φορέων του δηµόσιου
τοµέα (περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4369/2016), κατόπιν εγγραφής τους στο Μητρώο Επι-
τελικών Στελεχών. Οι ανωτέρω αποσπάσεις διενεργού-
νται µε υπουργική απόφαση, κατόπιν ειδικής διαδικασίας
επιλογής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθµισης. 

β. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης πενταµελής Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης, η ο-
ποία είναι αρµόδια για την αξιολόγηση της καταλληλό-
τητας και επάρκειας του προσωπικού του Δηµοσίου που
επιθυµεί να ενταχθεί στον κλάδο Συµβούλων – Εµπειρο-
γνωµόνων και την επιλογή των επιστηµονικών συνεργα-
τών της Ειδικής Γραµµατείας. 

γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση, µε υ-
πουργική απόφαση, όλων των θεµάτων που σχετίζονται
µε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υπαλλήλων
για την ένταξή τους στον κλάδο Συµβούλων - Εµπειρο-
γνωµόνων και των επιστηµονικών συνεργατών της Ειδι-
κής Γραµµατείας, το περιεχόµενο της ανακοίνωσης –
πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων, η προθεσµία υ-
ποβολής των αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής, το πρότυ-
πο του βιογραφικού σηµειώµατος και τα απαιτούµενα δι-
καιολογητικά. 

δ. Ορίζεται ότι οι θέσεις του κλάδου Συµβούλων – Ε-
µπειρογνωµόνων κατατάσσονται σε τρεις (3) βαθµούς,
ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης, από τον ανώτε-
ρο στον κατώτερο ως ακολούθως: 

- Ειδικός σύµβουλος – εµπειρογνώµονας, 
- Σύµβουλος, 
- Εµπειρογνώµονας. 
Η βαθµολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων

του κλάδου Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων στους προ-
αναφερόµενους βαθµούς καθορίζεται µε υπουργική από-
φαση. 

Η κατάταξη των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων –
Εµπειρογνωµόνων και των επιστηµονικών συνεργατών
της Ειδικής Γραµµατείας σε µισθολογικά κλιµάκια, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα που αφορά τις αποδοχές του προσω-
πικού αυτού, ρυθµίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση.

(άρθρα 23 – 25)

4. Θεσπίζεται το πλαίσιο για την ένταξη φορέων της
δηµόσιας διοίκησης σε προγράµµατα υποστήριξης και α-
ναβάθµισης διοικητικής ικανότητας που παρέχονται από
τον Τοµέα Β΄ Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης της Ειδικής Γραµµατείας Υποστήριξης Δρά-
σεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου
Δηµόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα: 

α. Καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτηµάτων από
Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού και φορείς που εποπτεύονται από τα παραπά-
νω, καθώς και Ανεξάρτητες Αρχές, η διαδικασία αξιολό-
γησης των αιτηµάτων καθώς και η διαδικασία ένταξης σε
προγράµµατα, η οποία διενεργείται µε υπουργική από-
φαση ή κ.υ.α., κατά περίπτωση. 

β. Ορίζεται ό, τα προγράµµατα αναβάθµισης και υπο-
στήριξης διοικητικής ικανότητας χρηµατοδοτούνται από
εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς. Για την
υλοποίηση των προγραµµάτων, η Ειδική Γραµµατεία Υ-
ποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης αξιοποιεί κάθε
πρόσφορο µέσο είτε µόνη της είτε σε συνεργασία µε τον
δικαιούχο φορέα, όπως ιδίως τη σύσταση ή συµµετοχή
σε οµάδες εργασίας, την υποστήριξη στη σύνταξη τεχνι-
κών προδιαγραφών, τη σύναψη προγραµµατικών συµφω-
νιών µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, επιστηµονι-
κούς και ερευνητικούς φορείς, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή α-
νώνυµες εταιρίες του Δηµοσίου και τη συνεργασία µε
ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς παροχής υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης. 

γ. Συνιστάται πενταµελής Συντονιστική Επιτροπή µε
σκοπό την παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής, την
αξιολόγηση, την επικαιροποίηση και την εισήγηση σχετι-
κών µέτρων και δράσεων κάθε προγράµµατος, ο πρόε-
δρος και τα µέλη της οποίας ορίζονται µε απόφαση του
Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας
Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης. Γραµµατέας της
Συντονιστικής Επιτροπής κάθε προγράµµατος ορίζεται
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. 

δ. Για την υλοποίηση και τα αποτελέσµατα κάθε προ-
γράµµατος, οι Μονάδες Εµπειρογνωµόνων της Ειδικής
Γραµµατείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης συ-
ντάσσουν ενδιάµεσες και απολογιστικές εκθέσεις, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα.                    (άρθρα 26 – 30) 

5.α. Εισάγονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις για την
εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων. Μεταξύ άλ-
λων, ορίζεται ότι µε κοινή υπουργική απόφαση επιτρέπε-
ται η απόσπαση µέχρι δέκα (10) υπαλλήλων στην νέα Ει-
δική Γραµµατεία, µέχρι την πλήρωση των συνιστώµενων
µε το άρθρο 21 θέσεων. 

β. Το Παρατηρητήριο Δηµόσιας Διοίκησης (ΠΑ.Δ.Δ.)
που έχει συσταθεί (παρ. 2 του άρθρου 24 του
ν. 4369/2016) στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) καταργείται.

(άρθρα 31 – 32) 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την ενίσχυση και ανα-
βάθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης και συγκεκριµένα, προ-
βλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται συγκεκριµένες
διατάξεις των νόµων 3528/2007 και 3584/2007 (Υπαλλη-
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λικός Κώδικας και Κώδικας Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων, αντίστοιχα) και ειδικότερα:

α. Επανακαθορίζεται η διαδικασία απόλυσης υπαλλή-
λου για πειθαρχικούς λόγους και προβλέπεται η υποβο-
λή υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόµενο για τη
διαπίστωση του ανωτέρω σχετικού κωλύµατος διορι-
σµού.

β. Χορηγείται άδεια τριών (3) µηνών µε πλήρεις απο-
δοχές, πέραν των ισχυουσών διευκολύνσεων (µείωση ω-
ραρίου κ.λπ.), σε υπαλλήλους που: i) υιοθετούν τέκνο, ii)
γίνονται ανάδοχοι γονείς και iii) αποκτούν τέκνο µε τη
διαδικασία της παρένθετης µητρότητας, υπό τους ειδικό-
τερα αναφερόµενους όρους και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι,
καθορίζεται µε κοινή τους δήλωση ποιος θα κάνει χρήση
των ανωτέρω διευκολύνσεων, κατά τα οριζόµενα.

Παράλληλα, καταργούνται οι ισχύουσες διατάξεις,
σύµφωνα µε τις οποίες χορηγείται τρίµηνη άδεια µόνο
στους υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο.

γ. Αυξάνεται κατά τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες (δε-
κατέσσερις (14) αντί για δέκα (10), που ισχύει) η άδεια ε-
ξετάσεων µε αποδοχές, που χορηγείται στους υπαλλή-
λους, οι οποίοι είναι µαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές,
προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύµατα
και των τριών βαθµίδων εκπαίδευσης.
Αυξάνεται, οµοίως, κατά µία (1) ηµέρα (δύο (2) ηµέρες

αντί για µία (1), που ισχύει), η άδεια που χορηγείται για
κάθε ηµέρα εξετάσεων.

δ. Προβλέπεται ανάλογη εφαρµογή και στο προσωπι-
κό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των ισχυουσών διατάξεων
για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης, τις άδειες για
επιµορφωτικούς λόγους και τις άδειες εξετάσεων. 

ε. Ορίζεται ρητά ότι η συµµετοχή υπαλλήλων άνω των
σαράντα πέντε (45) ετών σε προγράµµατα µεταπτυχια-
κής εκπαίδευσης πριν την έναρξη ισχύος των προτεινο-
µένων ρυθµίσεων, θεωρείται νόµιµη για κάθε συνέπεια.
Παράλληλα, καταργούνται οι σχετικές διατάξεις, δυ-

νάµει των οποίων δεν πρέπει ο υπάλληλος να έχει υπερ-
βεί το τεσσαρακοστό πέµπτο (45ο) έτος της ηλικίας του,
προκειµένου να συµµετάσχει σε προγράµµατα µεταπτυ-
χιακής εκπαίδευσης.

στ. Με υπουργική απόφαση και µε κ.υ.α., κατά περί-
πτωση, οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) πρόγραµµα διοικη-
τικής επάρκειας για τους µόνιµους υπαλλήλους και τους
υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΔΕ, που είναι δηµόσι-
οι και δηµοτικοί υπάλληλοι, αντίστοιχα.

Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται το περιεχό-
µενο, ο τρόπος, η διάρκεια παρακολούθησης, οι προϋπο-
θέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραµµα, ο τύ-
πος του χορηγούµενου πιστοποιητικού κ.λπ..

Μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος, ο χρόνος που
απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη των κατόχων του
ανωτέρω χορηγούµενου πιστοποιητικού, η κατοχή του
οποίου µοριοδοτείται µε τριάντα (30) µόρια, κατά τη δια-
δικασία αξιολόγησης των κριτηρίων επιλογής προϊστα-
µένων.

ζ. Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία επιλογής προϊ-
σταµένων οργανικών µονάδων και συγκεκριµένα, µετα-
ξύ άλλων:

- Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης, µε υπουργική α-

πόφαση, στο Α.Σ.Ε.Π. της γραµµατειακής υποστήριξης
του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.).

- Ορίζονται τα αρµόδια για την επιβολή προϊσταµένων
συµβούλια, για τις υπηρεσίες που έχουν κοινό υπηρεσια-
κό συµβούλιο, καθώς και για τις ανεξάρτητες αρχές, κα-
τά περίπτωση.

- Ρυθµίζεται εκ νέου η διαδικασία αποκλεισµού των υ-
ποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους του νόµου και
της προκήρυξης (καταχώριση στα πρακτικά, σύνταξη
σχετικού πίνακα κατάταξης, υποβολή ενστάσεων κ.λπ.).

η. Επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε: i) τη διενέρ-
γεια ένορκης διοικητικής εξέτασης και ii) τη λειτουργία
των Συµβουλίων του άρθρου 162 του ν. 3528/2007
(ΕΙ.Σ.Ε.Π., Σ.Ε.Π. κ.λπ.).                           (άρθρα 33 - 42) 

2. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται συγκεκριµένες
διατάξεις του ν. 4369/2016 (Εθνικό Μητρώο Επιτελικών
Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης) σχετικά µε τη διαδικασία
αξιολόγησης, καθώς και του ν. 4440/2016 (Ενιαίο Σύστη-
µα Κινητικότητας / Ε.Σ.Κ.) σχετικά µε τις προϋποθέσεις
συµµετοχής και την ακολουθούµενη διαδικασία. Ειδικό-
τερα: 

α. Αυξάνονται κατά ένα (1) µήνα, τα ειδικότερα ανα-
φερόµενα χρονικά διαστήµατα και οι οριζόµενες προθε-
σµίες της διαδικασίας αξιολόγησης (διάστηµα κατά το ο-
ποίο ο αξιολογητής προΐσταται των υπαλλήλων αρµο-
διότητάς του κατά το προηγούµενο έτος από αυτό της α-
ξιολόγησης, προθεσµία σύνταξης εκθέσεων αξιολόγη-
σης κ.λπ.). 

β. Ρυθµίζονται εκ νέου επιµέρους θέµατα του Ε.Σ.Κ.
(πράξη απόσπασης ή µετάταξης για λόγους υγείας του
υπαλλήλου, συζύγου ή συµβιούντος ή προσώπου µε α΄
βαθµό συγγένειας, καθώς και του γονέα του υπαλλήλου,
σύνθεση του αρµόδιου τριµελούς οργάνου στις Ανεξάρ-
τητες Αρχές, αξιολόγησης των υποψηφίων για κάλυψη
θέσης από µετάταξη ή απόσπαση κ.λπ.).  (άρθρα 43, 44)

3. Περιλαµβάνονται λοιπές ρυθµίσεις του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ειδικότερα:

α. Συνιστώνται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, τριάντα µία (31) οργανικές θέσεις µόνιµου
προσωπικού, κατηγοριών: i) Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευ-
σης (ΠΕ) (δεκαπέντε (15) θέσεις), ii) Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης (ΤΕ) (πέντε (5) θέσεις, iii) Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ) (πέντε (5) θέσεις) και iv) Υποχρεωτι-
κής Εκπαίδευσης (ΥΕ) (έξι (6) θέσεις). 

β. Επανακαθορίζεται ως προς τον αριθµό των µελών
(αυξάνονται κατά δύο (2)) και την ιδιότητά τους, η σύν-
θεση του Εθνικού Συµβουλίου για την Κωδικοποίηση και
Αναµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας. (άρθρα 45, 46)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Τροποποιούνται οργανωτικές διατάξεις του Εθνικού
Τυπογραφείου (ν. 3469/2006 και π.δ. 29/2018) και ρυθµί-
ζονται εκ νέου θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία αυτού. Ειδικότερα:

1. Επανακαθορίζεται η αποστολή του Εθνικού Τυπο-
γραφείου, όπου, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η συνεργα-
σία του µε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.)
και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) για την
παροχή προς αυτό σχετικής τεχνογνωσίας.  (άρθρο 47)

2. Προσδιορίζονται εκ νέου ζητήµατα σχετικά µε τις
εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου. Μεταξύ άλλων,
προβλέπεται ότι:
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α. Το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί να πραγµατοποιεί
µε ίδια µέσα έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις που στηρί-
ζουν την αποστολή και το έργο του, καθώς και να τιµο-
λογεί µέσω της προβλεπόµενης τριµελούς επιτροπής
αυτού και να πωλεί τις εκδόσεις και εκτυπώσεις αυτού. 

β. Περαιτέρω, απαγορεύεται η διάθεση εκδόσεων, σε
έντυπη ή ψηφιακή µορφή, που εκτυπώθηκαν ή σχεδιά-
στηκαν από το Εθνικό Τυπογραφείο σε ιδιώτες, προς πώ-
ληση και δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε τρίτους της µερι-
κής ή ολικής εκτύπωσης ή επανεκτύπωσης ή αναπαρα-
γωγής των ανωτέρω εκδόσεων, εκτός των οριζοµένων
εξαιρετικών περιπτώσεων. 

γ. Το Εθνικό Τυπογραφείο συνεργάζεται επίσης µε
φορείς του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, για τον σχεδιασµό και
την παραγωγή σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή των εκδόσε-
ων αυτών, κατά τα οριζόµενα.                      (άρθρο 48)

3. Προβλέπεται η τήρηση του αρχείου κειµένων και δο-
κιµίων, καθώς και Φύλλων Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως
(Φ.Ε.Κ.) σε ηλεκτρονική µορφή για δεκαπέντε (15) ηµε-
ρολογιακά έτη (σήµερα το εν λόγω αρχείο τηρείται ηλε-
κτρονικά για τέσσερα (4) έτη), ενώ µε υπουργική απόφα-
ση ρυθµίζονται συναφή θέµατα.                (άρθρο 49)

4. Προσαρµόζονται οι διατάξεις του προαναφερόµε-
νου νόµου προς εκείνες της υφιστάµενης νοµοθεσίας
σχετικά µε τον αριθµό και το περιεχόµενο των Τευχών
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.   (άρθρα 50 και 51)

5. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε:
α. τη σύνταξη, το περιεχόµενο και την αποστολή κει-

µένων προς δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο και ι-
δίως, όσον αφορά στο περιεχόµενο των κανονιστικών
πράξεων, καθώς και των πράξεων και περιλήψεων που α-
ποστέλλονται προς δηµοσίευση, 

β. την άδεια δηµοσίευσης των κειµένων στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως και την έκδοση αυτής.

(άρθρα 52-54)
6.α. Επαναπροσδιορίζονται ζητήµατα σχετικά µε το

χρόνο κατά τον οποίο επέρχονται έννοµες συνέπειες α-
πό διοικητικές πράξεις που δηµοσιεύονται στα φύλλα
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) (καταχώρηση
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου). 

β. Η διάθεση των ΦΕΚ σε έντυπη µορφή πραγµατοποι-
είται, εφεξής, αποκλειστικά έναντι ανταλλάγµατος, το
οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
(Κατά τα ισχύοντα, η ανωτέρω διάθεση πραγµατοποιεί-
ται χωρίς την καταβολή ανταλλάγµατος µόνο σε συγκε-
κριµένες περιπτώσεις). 

γ. Η πρόσβαση των πολιτών µέσω διαδικτύου είναι, ε-
φεξής, δωρεάν σε όλα τα δηµοσιεύµατα όλων των τευ-
χών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. (Σήµερα, η εν
λόγω πρόσβαση είναι δωρεάν για ανάγνωση πλην των ο-
ριζοµένων εξαιρέσεων).                         (άρθρα 55 – 57)  

7. Παρέχεται η δυνατότητα θέσπισης, µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου, του εσωτερικού κανονισµού λει-
τουργίας του Μουσείου του Εθνικού Τυπογραφείου.

(άρθρο 58) 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

Ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συγκεκριµένα: 

1. Καταργείται η διάταξη της παρ. 1γ του άρθρου δεύ-
τερου του ν. 3845/2010 σύµφωνα µε την οποία προβλέ-
πεται ο έλεγχος, από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης και την Ενιαία Αρχή Πληρωµών (Ε.Α.Π.) της
έκτακτης προσωρινής παρακράτησης αποδοχών όσων υ-
παλλήλων τελούν σε διαθεσιµότητα ή αργία, κατ’ εφαρ-
µογή των διατάξεων του ν. 4093/2012.          (άρθρο 59) 

2. Καταργείται επίσης, η υποχρέωση τήρησης, από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες των φορέων της περίπτωσης 1 του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Προεδρία της Δηµοκρατίας,
Βουλή των Ελλήνων, Ο.Τ.Α., Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ.),
των στοιχείων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, για τη µεταφορά υπαλλήλων από
Τράπεζες, Ν.Π.Ι.Δ. και δηµόσιες επιχειρήσεις που ανή-
κουν στο Κράτος καθώς και της έκδοσης της σχετικής
βεβαίωσης εισαγωγής των υπαλλήλων αυτών στο Μη-
τρώο. (άρθρο 60) 

3.α. Ορίζεται ότι, οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές και η
αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου των υπαλλήλων ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού και
νοµικών προσώπων αυτών, που αποσπώνται στο Υπουρ-
γείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να διατεθούν σε
γραφεία βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, κοµµάτων που εκπροσωπούνται
στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στο
γραφείο του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

β. Θεωρούνται σύννοµες και εκκαθαρίζονται σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δαπάνες που αφορούν
στην αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου των ανωτέρω υπαλλήλων και εκκρε-
µεί η καταβολή τους, λόγω µη θεώρησης των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων για το λόγο της καταβολής
τους από τους ο.τ.α., στους οποίους οργανικά ανήκουν.

(άρθρο 61) 
4. Δεν απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας για τον διο-

ρισµό ή την πρόσληψη στις προκηρυσσόµενες θέσεις,
στο Δηµόσιο και στους λοιπούς φορείς του Δηµοσίου
Τοµέα, των ατόµων µε κώφωση ή βαρηκοΐα µε ποσοστό
αναπηρίας 50% τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν τη βε-
βαίωση επάρκειας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας.

(άρθρο 62) 
5.α. Επανακαθορίζεται ο χρόνος συλλογής των σχε-

δίων δράσης των Υπουργείων από τη Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού.

β. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4109/2013 και ορίζεται ότι οι µετατάξεις ή µεταφορές
µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης για την κάλυψη των θέσεων της Γε-
νικής Γραµµατείας Συντονισµού διενεργούνται κατά πα-
ρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθµισης. 

γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε µόνιµους υπαλλήλους
και σε υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. (που ήδη
προβλέπεται) φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι
κατά την 15η.9.2017 ήταν αποσπασµένοι σε οργανικές
θέσεις της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, να µετα-
ταγούν σε οργανικές θέσεις αυτής και ελλείψει αυτών,
σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, µε αίτησή
τους. (άρθρο 63)

6. Επανακαθορίζεται η έννοια των όρων τρίτεκνος γο-
νέας και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, αποκλειστικά και
µόνο για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2190/1994
(προσλήψεις στον Δηµόσιο Τοµέα).             (άρθρο 64) 
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, σύµφωνα µε το
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αρµόδιο Υπουργείο, προκαλούνται επί του Κρατικού
Προϋπολογισµού τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµα-
τα:

1. Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση: α) νέας Ειδικής
Γραµµατείας στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης καθώς και θέσης Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα, µε
βαθµό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), και την
ως εκ τούτου κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της νέας
Υπηρεσίας και την καταβολή αποδοχών στον Ειδικό
Γραµµατέα και επιδοµάτων θέσης ευθύνης στους προϊ-
σταµένους των οργανικών µονάδων που συγκροτούν
την εν λόγω Ειδική Γραµµατεία (άρθρα 16 – 20). Η δαπά-
νη αυτή εκτιµάται στο ποσό των 20 χιλ. ευρώ περίπου
για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, στο ποσό των 40
χιλ. ευρώ περίπου για τις αποδοχές του Ειδικού Γραµµα-
τέα και στο ποσό των 42,7 χιλ. ευρώ περίπου για την κα-
ταβολή επιδοµάτων θέσης ευθύνης στους προϊσταµέ-
νους των επιµέρους οργανικών µονάδων της Ειδικής
Γραµµατείας, 

β) δέκα (10) οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού
(άρθρο 21 παρ. 1). Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας
αυτής εκτιµάται στο ποσό των 200 χιλ. ευρώ περίπου, 

γ) είκοσι (20) οργανικών θέσεων προσωπικού στο συ-
νιστώµενο κλάδο Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων και
πέντε (5) θέσεων επιστηµονικών συνεργατών, το ύψος
της οποίας εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. (άρθρα 21
παρ. 1 και 4 και 25 παρ. 4), 

δ) τριάντα µιας (31) οργανικών θέσεων µόνιµου προ-
σωπικού. (άρθρο 45) Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας
αυτής εκτιµάται στο ποσό των 578 χιλ. ευρώ περίπου. 

2. Πρόσθετη δαπάνη, για τα έτη 2019 και 2020, από τη
χορήγηση στους δικαιούχους υπαλλήλους, αποζηµίωσης
για απογευµατινή υπερωριακή εργασία καθώς και υπε-
ρωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες και πέραν του πενθηµέρου, καθ’ υ-
πέρβαση των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία. (άρθρο 12). Το ύψος της δαπάνης
αυτής εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (αριθµός
δικαιούχων, αριθµός ωρών εργασίας κ.λπ.). 

3. Πρόσθετη ετήσια δαπάνη από τον επανακαθορισµό
των αποδοχών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των
µελών του Α.Σ.Ε.Π. σε ποσοστό επί των πάσης φύσεως
αποδοχών του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συµβούλου
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε τις
ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 13. Το ύψος της δα-
πάνης αυτής εκτιµάται στο ποσό των 26 χιλ. ευρώ περί-
που. 

4. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους διεξα-
γωγής: α) προγραµµάτων υποστήριξης και αναβάθµισης
διοικητικής ικανότητας που παρέχονται σε φορείς της
δηµόσιας διοίκησης (Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοι-
κήσεις, ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού, εποπτευόµενους από
αυτούς φορείς, Ανεξάρτητες Αρχές) από τον Τοµέα Β΄
Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης της
νέας Ειδικής Γραµµατείας του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (άρθρο 27), 

β) προγραµµάτων διοικητικής επάρκειας που οργανώ-
νονται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για τους µόνιµους υπαλλήλους
και τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., κατη-
γορίας ΔΕ. (άρθρα 38, 39) 
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγ-

µατικά περιστατικά (αριθµός συµµετεχόντων και προ-
γραµµάτων, διάρκεια παρακολούθησης κ.λπ.), καθώς και
από την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 

5. Εφάπαξ δαπάνη από τη νοµιµοποίηση της διαδικα-
σίας για την καταβολή των δαπανών που αφορούν στην
αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου υπαλλήλων που διατίθενται σε Γραφεία
Βουλευτών κ.λπ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
61 παρ. 2. Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται στο ποσό των
671 χιλ. ευρώ περίπου. 

6. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α) απόσπαση προ-
σωπικού (µέχρι δέκα άτοµα) από φορείς εκτός Γενικής
Κυβέρνησης για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
της νέας Ειδικής Γραµµατείας µέχρι την πλήρωση των
συνιστώµενων µε το άρθρο 21 οργανικών θέσεων προ-
σωπικού,                                                            (άρθρο 32) 

β) σύσταση προσωποπαγών θέσεων στη Γενική Γραµ-
µατεία Συντονισµού, στην περίπτωση έλλειψης κενών
οργανικών θέσεων για τη µετάταξη υπαλλήλων αποσπα-
σµένων σε αυτή στις 15.9.2017.           (άρθρο 63 παρ. 4) 

7. Αύξηση εσόδων από τη διάθεση των ΦΕΚ σε έντυπη
µορφή αποκλειστικά έναντι ανταλλάγµατος και χωρίς ε-
ξαιρέσεις δωρεάν διάθεσης.               (άρθρο 56 παρ. 2) 

8. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από τυχόν πώληση έ-
ναντι ανταλλάγµατος κάθε έκδοσης σε έντυπη ή ψηφια-
κή µορφή ή εκτύπωσης του Εθνικού Τυπογραφείου.

(άρθρο 48 παρ. 8) 

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2019 

Η Γενική Διευθύντρια 

Ιουλία Γ. Αρµάγου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ενδυνάµωση Ανωτάτου Συµβουλί-
ου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και ανα-
βάθµιση Δηµόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού
τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

1. Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση: α) νέας Ειδικής
Γραµµατείας στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης καθώς και θέσης Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα, µε
βαθµό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.), και την
ως εκ τούτου κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της νέας
Υπηρεσίας και την καταβολή αποδοχών στον Ειδικό
Γραµµατέα και επιδοµάτων θέσης ευθύνης στους προϊ-
σταµένους των οργανικών µονάδων που συγκροτούν
την εν λόγω Ειδική Γραµµατεία (άρθρα 16 – 20). Η δαπά-
νη αυτή εκτιµάται στο ποσό των 20 χιλ. ευρώ περίπου
για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, στο ποσό των 40
χιλ. ευρώ περίπου για τις αποδοχές του Ειδικού Γραµµα-
τέα και στο ποσό των 42,7 χιλ. ευρώ περίπου για την κα-
ταβολή επιδοµάτων θέσης ευθύνης στους προϊσταµέ-
νους των επιµέρους οργανικών µονάδων της Ειδικής
Γραµµατείας, 

β) δέκα (10) οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού
(άρθρο 21 παρ. 1). Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας
αυτής εκτιµάται στο ποσό των 200 χιλ. ευρώ περίπου, 

γ) είκοσι (20) οργανικών θέσεων προσωπικού στο συ-
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νιστώµενο κλάδο Συµβούλων – Εµπειρογνωµόνων και
πέντε (5) θέσεων επιστηµονικών συνεργατών, το ύψος
της οποίας εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. (άρθρα 21
παρ. 1 και 4 και 25 παρ. 4), 

δ) τριάντα µίας (31) οργανικών θέσεων µόνιµου προ-
σωπικού. (άρθρο 45) Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας
αυτής εκτιµάται στο ποσό των 578 χιλ. ευρώ περίπου. 

2. Πρόσθετη δαπάνη, για τα έτη 2019 και 2020, από τη
χορήγηση στους δικαιούχους υπαλλήλους, αποζηµίωσης
για απογευµατινή υπερωριακή εργασία καθώς και υπε-
ρωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες και πέραν του πενθηµέρου, καθ’ υ-
πέρβαση των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία. (άρθρο 12). Το ύψος της δαπάνης
αυτής εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (αριθµός
δικαιούχων, αριθµός ωρών εργασίας κ.λπ.). 

3. Πρόσθετη ετήσια δαπάνη από τον επανακαθορισµό
των αποδοχών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των
µελών του Α.Σ.Ε.Π. σε ποσοστό επί των πάσης φύσεως
αποδοχών του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συµβούλου
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε τις
ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 13. Το ύψος της δα-
πάνης αυτής εκτιµάται στο ποσό των 26 χιλ. ευρώ περί-
που. 

4. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους διεξα-
γωγής: α) προγραµµάτων υποστήριξης και αναβάθµισης
διοικητικής ικανότητας που παρέχονται σε φορείς της
δηµόσιας διοίκησης (Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοι-
κήσεις, ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού, εποπτευόµενους από
αυτούς φορείς, Ανεξάρτητες Αρχές) από τον Τοµέα Β΄
Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης της
νέας Ειδικής Γραµµατείας του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,                                    (άρθρο 27)

β) προγραµµάτων διοικητικής επάρκειας που οργανώ-

νονται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για τους µόνιµους υπαλλήλους
και τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., κατη-
γορίας ΔΕ.                                            (άρθρα 38, 39) 
Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγ-

µατικά περιστατικά (αριθµός συµµετεχόντων και προ-
γραµµάτων, διάρκεια παρακολούθησης κ.λπ.), καθώς και
από την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 

5. Εφάπαξ δαπάνη από τη νοµιµοποίηση της διαδικα-
σίας για την καταβολή των δαπανών που αφορούν στην
αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου υπαλλήλων που διατίθενται σε Γραφεία
Βουλευτών κ.λπ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
61 παράγραφος 2. Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται στο πο-
σό των 671 χιλ. ευρώ περίπου. 

6. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α) απόσπαση προ-
σωπικού (µέχρι δέκα άτοµα) από φορείς εκτός Γενικής
Κυβέρνησης για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
της νέας Ειδικής Γραµµατείας µέχρι την πλήρωση των
συνιστώµενων µε το άρθρο 21 οργανικών θέσεων προ-
σωπικού,                                                       (άρθρο 32) 

β) σύσταση προσωποπαγών θέσεων στη Γενική Γραµ-
µατεία Συντονισµού, στην περίπτωση έλλειψης κενών
οργανικών θέσεων για τη µετάταξη υπαλλήλων αποσπα-
σµένων σε αυτή.                                    (άρθρο 63 παρ. 4) 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Μ. - Ε. Ξενογιαννακοπούλου
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 13 13 455 

E-MAIL: a.theodorou@ydmed.gov.gr  

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

«ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ (Α.Σ.Ε.Π.), 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Α΄ Μέρους προβλέπεται ότι από 1.1.2019  
διενεργείται πολυετής και ετήσιος στρατηγικός προγραμματισμός του τακτικού και 
εποχικού προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Μέχρι το τέλος 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους οι αρμόδιοι Φορείς καταρτίζουν καταστάσεις με το 
αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης προσωπικό για την επόμενη χρονιά ενώ το 
ΥΠ.Δ.Α. διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση 
στην επιτροπή  της παρ. 1 του άρ. 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει και, κατόπιν, 
αποστέλλεται αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π.. Το ΥΠ.Δ.Α. δύναται να εισηγηθεί στην ως άνω 
επιτροπή την έγκριση θέσεων του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με 
την διαδικασία του άρ. 18 του ν. 2190/1994 (σειρά προτεραιότητας) και οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο δεύτερο κατά σειρά έτος του συγκεντρωτικού τετραετούς 
σχεδίου. 
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Α΄ Μέρους τροποποιούνται διατάξεις του ν. 
2190/1994 για ενδυνάμωση της λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. και ρυθμίζονται θέματα 
υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Α.Σ.Ε.Π. και προσωπικού γραμματειακής, 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης Ε.Σ.Ε.Δ. και ΕΙ.Σ.Ε.Π., όπως και αποδοχών 
Προέδρου, Αντιπροέδρων και μελών του Α.Σ.Ε.Π. καθώς και αναπλήρωσης 
Προέδρου στα συμβούλια αξιολόγησης και επιλογών. 
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Β΄ Μέρους του παρόντος προβλέπεται η 
σύσταση Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων 
στις οποίες διαρθρώνεται, όπως και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη 
Διοικητική Ανασυγκρότηση που συνιστάται στο ΥΠ.Δ.Α.. Επίσης, συστήνεται 
«Κλάδος Συμβούλων – Εμπειρογνωμόνων» ως κλάδος προσωπικού στον οποίο 
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αποσπώνται υπάλληλοι του άρ. 2 παρ. 1 του ν. 4369/2016 (Α΄33) κατόπιν εγγραφής 
τους στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και ρυθμίζεται η διαδικασία των 
αποσπάσεων καθώς και η υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων αυτών. 
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Β΄ Μέρους ρυθμίζονται γενικότερα θέματα 
υποστήριξης και αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των φορέων του 
δημοσίου, των μέσων υλοποίησης και χρηματοδότησης σχετικών προγραμμάτων 
υποστήριξης, η σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας. 
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Β΄ Μέρους προβλέπονται μεταβατικές 
διατάξεις για την πλήρωση θέσεων ευθύνης της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης 
Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης 
καθώς και για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα όπως και 
μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού.  
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Γ΄ Μέρους τροποποιούνται διατάξεις των 
νόμων 3528/2007 (Α΄26) και 3584/2007 (Α΄143) για θέματα που σχετίζονται με την 
πειθαρχική διαδικασία, θέματα αδειών των δημοσίων υπαλλήλων και την 
αναλογική εφαρμογή των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, επιμορφωτικών λόγων 
και εξετάσεων στους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. καθώς και η διοργάνωση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
ειδικού προγράμματος διοικητικής επάρκειας για τους μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. 
υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ. Τροποποιήσεις προβλέπονται και για την 
γραμματειακή, διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΙ.Σ.Ε.Π., για 
την σύσταση και λειτουργία των Σ.Ε.Π. και ως προς τον τρόπο λειτουργίας όλων των 
Συμβουλίων. 
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Γ’ Μέρους τροποποιούνται διατάξεις του ν. 
4369/2016 (Α΄33) και ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα Αξιολόγησης των δημοσίων 
υπαλλήλων και του ν. 4440/2016 (Α΄224) αναφορικά με την Κινητικότητα. 
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του Γ΄ Μέρους τροποποιείται το άρθρο 23 του 
Οργανισμού του ΥΠ.Δ.Α. και συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση 
και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας. 
Με τις διατάξεις του Δ’ Μέρους του παρόντος τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 
3469/2006 (Α΄131) για το Εθνικό Τυπογραφείο και την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
Με τις διατάξεις του Ε΄ Μέρους καταργούνται η παρ. 1γ του άρθρου δευτέρου του 
ν.3845/2010 (Α΄65) και η ΚΥΑ/Β΄3429/2012. Επίσης, τροποποιείται η παρ. 9 του 
άρθρου 49 του ν.3943/2011 (Α’ 74), όπως ισχύει, και ρυθμίζονται θέματα αποδοχών 
και αποζημίωσης πρόσθετης κατά χρόνο απασχόλησης για αποσπασμένους 
υπαλλήλους ΟΤΑ βάσει ειδικών διατάξεων. Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα Νομικών 
Συνεργατών της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3980/1959 (Α’ 194), της Γενικής 
Γραμματείας Συντονισμού και, τέλος, ορίζεται η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα και 
τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ενώ, αποσαφηνίζεται το ζήτημα της απόδειξης γνώσης 
ξένης γλώσσας για τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% 
τουλάχιστον ως προς τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στις προκηρυσσόμενες 
θέσεις της περ. γ΄της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28). 
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

 

Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν προβλήματα που 

έχουν εντοπισθεί και αφορούν:  

α) την αδυναμία εισροής νέου προσωπικού στη δημόσια διοίκηση, 

β) την γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης , 

γ) την υποστελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία, η 

παιδεία, καθώς και οι ακριτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές  , 

δ) την αδυναμία στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, 

ως αποτέλεσμα του υφιστάμενου κατακερματισμού στη συλλογή αιτημάτων 

φορέων για τη διενέργεια προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικό και  

ε) την ενίσχυση του επιτελικού σχεδιασμού, παρακολούθησης και η εφαρμογής 

μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διοικητικής ανασυγκρότησης. 

 

Παράλληλα, από το 2015, τέθηκαν σε εφαρμογή κρίσιμες διαρθρωτικές αλλαγές, 

όπως  

α) η θέσπιση και εφαρμογή ενός νέου συστήματος επιλογής στελεχών σε θέσεις 

ευθύνης (ν. 4369/2016), καθώς και  

β) ενός νέου συστήματος για την κινητικότητα του προσωπικού της δημόσιας 

διοίκησης (ν. 4440/2016).  

Οι προαναφερόμενες διαρθρωτικές αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα  

α) την διεύρυνση της αποστολής του Α.Σ.Ε.Π. καθώς και  

β)  την αύξηση των ευθυνών και του φόρτου εργασιών της αρχής. 

 

Υπό το πρίσμα αυτό καθίσταται απαραίτητη α) η λήψη μέτρων τόσο για τον 

αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο 

δημόσιο, μέσω της ενίσχυσης της εγγύησης της ακομμάτιστης, αμερόληπτης και 
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αξιοκρατικής εφαρμογής των διαρθρωτικών αλλαγών για τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιο και β) η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών 

στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του προγραμματισμού, του εξορθολογισμού, της 

απομείωσης των γραφειοκρατικών βαρών, της αποτελεσματικότερης και έγκαιρης 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, εντός των 

δημοσιονομικών περιθωρίων. 

Επίσης, προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Ειδικής Γραμματείας για την Υποστήριξη Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης.  Πρόκειται για έναν αναγκαίο υποστηρικτικό 

μηχανισμό που θα παρακολουθεί ολιστικά το βαθμό διάχυσης και τα αποτελέσματα 

των διοικητικών μεταρρυθμίσεων. 

 Επιπρόσθετα, έχοντας ως έρεισμα το γενικότερο σχεδιασμό των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο μηχανισμός αυτός θα αντιμετωπίσει 

χρόνιες παθογένειες της διοικητικής λειτουργίας των δημοσίων φορέων και θα 

επιτρέψει την έλευσή τους σε έναν ενάρετο κύκλο συνεχούς βελτίωσης και 

πολλαπλασιασμού της κοινωνικής και οικονομικής τους ωφέλειας για τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις.  

Παράλληλα, με τις προτεινόμενες διατάξεις, διασφαλίζεται η συνεκτικότητα και ο 

αρμονικός συντονισμός του νέου, ολοκληρωμένου συστήματος σχεδιασμού, 

υλοποίησης και παρακολούθησης πολιτικών διοικητικής ανασυγκρότησης, μέσα 

από τη λειτουργία Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση στο 

καθ’ ύλην  αρμόδιο Υπουργείο, στο οποίο, μετέχουν οι βασικοί εμπλεκόμενοι 

φορείς για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης. 

 

Ειδικότερα: 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Α΄ Μέρους για τον στρατηγικό 

προγραμματισμό των προσλήψεων και την ενδυνάμωση του Α.Σ.Ε.Π. ενισχύεται η 

οργάνωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης με την στελέχωση των υπηρεσιών της 

ακολουθώντας τα στάδια μιας μεθοδολογίας προγραμματισμού βάσει πραγματικών 

αναγκών με απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, φυσικών ή 

νομικών προσώπων. Είναι γεγονός ότι οι δημόσιες οργανώσεις επιδιώκουν την 

επίτευξη των στόχων τους μέσω της αξιοποίησης των πόρων που διαχειρίζονται, 

87



μεταξύ δε αυτών, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον κρισιμότερο για την 

επιτυχία του στρατηγικού τους σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, ο στρατηγικός 

προγραμματισμός για το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την πλέον βασική 

συνιστώσα για την αποδοτική διοίκηση μιας οργάνωσης εφόσον βασίζεται σε 

σχεδιασμό του οργανογράμματος και των  θέσεων εργασίας που θα καλυφθούν με 

το κατάλληλο προσωπικό. Κατά συνέπεια, η εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών σε 

ανθρώπινους πόρους και η επιλογή του κατάλληλου δυναμικού για την στελέχωση 

των υπηρεσιών από άποψη γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί άμεση 

προτεραιότητα του κρατικού μηχανισμού για την προώθηση μιας πολιτικής 

σχεδιασμού που προβλέπει και εφαρμόζει την αναγκαία μεθοδολογία 

χρονοπρογραμματισμού που δεν επιτρέπει αποσπασματικές και συγκυριακές 

παρεμβάσεις για την απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών σε στελέχη που θα 

δημιουργούνται από τις ανάγκες εντός ή εκτός των δημοσίων φορέων. 

 Περαιτέρω, η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας μας σε συνδυασμό 

με τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις για ποιοτικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό 

της δημόσιας διοίκησης προϋποθέτουν νομοθετικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν 

τον ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π. με την διασφάλιση ενός 

ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης των αναγκών του δημοσίου σε ανθρώπινο 

δυναμικό που  διασφαλίζει την «συνέχεια» της πολιτικής του προγραμματισμού και 

της ανάπτυξης και που βασίζεται στις εγγυήσεις της διαφάνειας και της συνοχής της 

διοικητικής δράσης. Άλλωστε, η «ανομοιομορφία» τόσο ως τον χρόνο υποβολής 

αιτημάτων  για τις προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού που πρόκειται να 

απασχοληθεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όσο και ως προς τον χρόνο 

υλοποίησης των εγκεκριμένων αιτημάτων προσλήψεων αποτελεί κατά γενική 

ομολογία από τις βασικότερες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης που 

αποδυναμώνουν τον εγγυητικό, ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο του Α.Σ.Ε.Π.. 

Όπως προκύπτει από τις ετήσιες Εκθέσεις της ίδιας της Ανεξάρτητης Αρχής «…τα 

αιτήματα φορέων για την έναρξη διαδικασιών πρόσληψης περιέρχονται στο 

Α.Σ.Ε.Π. αποσπασματικά και με τυχαία σειρά…..εν τέλει η σειρά με την οποία 

αποστέλλονται οι προκηρύξεις στο Εθνικό Τυπογραφείο για να αρχίσουν οι 

διαδικασίες πρόσληψης εξαρτάται όχι από κάποιο προγραμματισμό αλλά από 

τυχαίους παράγοντες………είναι ανάγκη αφού ολοκληρωθεί από την εκτελεστική 
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εξουσία ο κατ’ αρχήν προγραμματισμός των προσλήψεων της επόμενης χρονιάς, να 

υπάρχει συνεργασία με το Α.Σ.Ε.Π. με σκοπό να καταρτίζονται ρεαλιστικά και 

ιεραρχημένα χρονοδιαγράμματα προσλήψεων για το επόμενο έτος. Ιδανικά…να 

γίνεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους….».  

Τέλος, σημαντική καινοτομία του νομοσχεδίου αποτελεί η σε όφελος της 

διαδικασίας πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας 

εξοικονόμηση χρόνου και κόστους με την πρόβλεψη ότι η αίτηση συμμετοχής του 

υποψηφίου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης αντί της παράλληλης προσκόμισης 

δικαιολογητικών «αποσυμφορίζοντας» τις υπηρεσίες το συγκεκριμένο χρονικό 

σημείο από περιττούς διοικητικούς ελέγχους που, άλλωστε, ακολουθούν στη 

συνέχεια εντός ορισμένης προθεσμίας. 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Α΄ Μέρους επιδιώκεται η περαιτέρω 

ενίσχυση της αποστολής και του έργου της Ανεξάρτητης Αρχής Α.Σ.Ε.Π. και 

προβλέπονται αποσπάσεις μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων κατά παρέκκλιση 

κείμενων διατάξεων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως ορίζεται στο άρ. 14 

παρ. 1 περ. στ) του ν.4270/2014 (Α΄143), δηλαδή την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα 

Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, την Βουλή των Ελλήνων και τις λοιπές 

Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. Για την επιλογή των 

προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων Α.Σ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν.3528/2007 (Α΄26). Ωστόσο, λόγω της 

συνταγματικά κατοχυρωμένης προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των 

μελών της Αρχής προβλέπεται ειδικά η σύνθεση των ως άνω αρμοδίων συμβουλίων 

επιλογής. Επιπλέον με τις λοιπές διατάξεις του Κεφαλαίου διευκρινίζεται η 

υποχρεωτική εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας και της Ελάσσονος 

Ολομέλειας για τα μέλη αυτών ώστε να μην υπάρχουν ερμηνευτικά κενά που 

βάλλουν θέματα ασφάλειας δικαίου και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των 

πολιτών, προβλέπονται οι ειδικές αποζημιώσεις των υπαλλήλων της Γραμματείας 

του Α.Σ.Ε.Π., του προσωπικού γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 

Ε.Σ.Ε.Δ. και ΕΙ.Σ.Ε.Π. , του Προέδρου, Αντιπροέδρων και μελών του Α.Σ.Ε.Π. και για 

λόγους εύρυθμης εσωτερικής λειτουργίας των συμβουλίων στα οποία ορίζονται ως 

πρόεδροι και μέλη εκπρόσωποι Α.Σ.Ε.Π. προβλέπεται η αναπλήρωση τους 

λαμβάνοντας υπόψη τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Τέλος, 
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συμπληρώνεται το σύστημα των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα καθώς 

εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν επακριβώς τις περιπτώσεις μη αποδοχής 

διορισμού από υποψηφίους και επιλαχόντες υποψηφίους. 

Με τις διατάξεις του Α΄ Κεφαλαίου του Β΄  Μέρους του παρόντος νομοσχεδίου 

προωθείται η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμιστικών δράσεων 

στο δημόσιο από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης που σχεδιάζει και 

συντονίζει οριζόντια τις σχετικές πρωτοβουλίες οι οποίες βασίζονται τόσο στις 

αρμοδιότητες του Φορέα όσο και στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη 

Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019. Το ΥΠ.Δ.Α. για την υλοποίηση των 

στρατηγικών του προτεραιοτήτων συνεργάζεται με τους λοιπούς εμπλεκόμενους 

μετόχους-φορείς σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οργάνωσης 

δομών, διοίκησης μέσω στόχων, διοίκησης ποιότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας, 

απλουστεύσεων, καλής νομοθέτησης και διάχυσης νεωτεριστικών μεθόδων και 

καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης της γνώσης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Γι αυτό 

συμπληρωματικά προς τις δικές του, καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες, το 

ΥΠ.Δ.Α. προβλέπεται να συνεπικουρείται από έναν μηχανισμό που παρακολουθεί 

και αξιολογεί συνολικά την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμιστικών 

παρεμβάσεων σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Η σύσταση Γνωμοδοτικού 

Συμβουλίου για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση καθώς και η σύσταση Ειδικής 

Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης για την διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων 

στον Υπουργό Δ.Α. για τις στρατηγικές προτεραιότητες του Υπουργείου και για κάθε 

άλλο συναφές θέμα στηρίζεται στην ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία και αποτελεί 

βέλτιστη πρακτική στα ευρωπαϊκά κράτη στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της 

χρηστής διακυβέρνησης η οποία σύμφωνα με την Ε.Ε. … (COM 428 final, European 

Governance; A White Paper, Brussels, 25.07.2001) αφορά σε «….κανόνες, 

διαδικασίες και συμπεριφορές που επηρεάζουν τον τρόπο άσκησης των εξουσιών 

……ειδικότερα σε ότι αφορά τη διαφάνεια, τη συμμετοχή, τη λογοδότηση, την 

αποτελεσματικότητα και τη συνοχή….». Τόσο οι υπηρεσίες του Τομέα Α΄- 

Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης-όσο και του Τομέα Β΄- Υποστήριξης Δράσεων 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης – της υπό σύσταση Ειδικής Γραμματείας στελεχώνονται 

αποκλειστικά από υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων-Εμπειρογνωμόνων και 

υποστηρίζονται από μέλη Δ.Ε.Π. σε συνιστώμενες θέσεις επιστημονικών 
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συνεργατών. Η επιλογή του προσωπικού των Συμβούλων – Εμπειρογνωμόνων 

ενισχύεται από συστήματα που θωρακίζουν με αντικειμενικά και αξιόπιστα κριτήρια 

τις αρχές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην δημόσια διοίκηση γι’ αυτό και οι 

αποσπάσεις στον κλάδο αυτό διενεργούνται από εγγεγραμμένους υπαλλήλους στο 

Μητρώο Επιτελικών Στελεχών (ν. 4369/2016, Α΄33). Στην ίδια κατεύθυνση η Κεντρική 

Επιτροπή Αξιολόγησης  η οποία συνιστάται με τις διατάξεις του παρόντος στο 

ΥΠ.Δ.Α. για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και επάρκειας προσωπικού που 

επιθυμεί να ενταχθεί στον κλάδο Συμβούλων-Εμπειρογνωμόνων αλλά και για την 

επιλογή των επιστημονικών συνεργατών της Ειδικής Γραμματείας. 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Β΄ Μέρους προβλέπονται στοχευμένα 

προγράμματα υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας φορέων της 

δημόσιας διοίκησης. Στηρίζονται στις κατευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων του 

ΥΠ.Δ.Α. και υλοποιούνται από τις Μονάδες Εμπειρογνωμόνων του Τομέα Β΄-

Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με λοιπούς 

δημόσιους φορείς ώστε να διαμορφώνεται ένα λειτουργικό και συνεκτικό σύστημα 

παροχής εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για την προώθηση μεταρρυθμιστικών 

δράσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για τον σκοπό τούτο 

συνιστάται Συντονιστική Επιτροπή για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των 

μέτρων και των δράσεων κάθε προγράμματος ενώ οι Μονάδες Εμπειρογνωμόνων 

της ως άνω (υπό σύσταση) Ειδικής Γραμματείας υποβάλλουν ενδιάμεση και 

απολογιστική έκθεση σε αυτήν προκειμένου να διατυπώσει επ’ αυτών τις προτάσεις 

της και να κοινοποιούνται στην συνέχεια στον δικαιούχο φορέα. Οι δικαιούχοι 

φορείς προσδιορίζονται με την διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του 

παρόντος όπως και τα μέσα υλοποίησης και χρηματοδότησης των 

προαναφερθέντων Προγραμμάτων. 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Β΄ Μέρους εισάγονται μεταβατικές 

ρυθμίσεις τοποθετήσεων Προϊσταμένων και Ειδικού Γραμματέα και προσωπικού 

για την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της υπό σύσταση Ειδικής 

Γραμματείας. 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και Β΄ του Γ΄ Μέρους εισάγονται επιμέρους 

τροποποιήσεις σε διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (και του Κώδικα Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων), του ν. 4369/2016 και του ν. 4440/2016, οι οποίες 

συμπληρώνουν το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
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και του προωθούμενου στρατηγικού προγραμματισμού για την ανάπτυξή και 

αξιολόγησή του, των αρχών της ποιοτικής αναβάθμισης της λειτουργίας του 

δημοσίου με την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και των παρεχόμενων 

διοικητικών προϊόντων μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού, της εύρυθμης 

λειτουργίας των συμβουλίων που είναι αρμόδια για την επιλογή του, του 

εξορθολογισμού του συστήματος Κινητικότητας για να καταστεί πιο εύκαμπτο και 

λειτουργικό λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων της πρώτης εφαρμογής του 

και των αναγκαίων μεταβολών και προσαρμογών των διατάξεων για τις άδειες των 

δημοσίων υπαλλήλων εν γένει στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

ανάγκες. Επίσης, για την επιτάχυνση και τον εξορθολογισμό του προγραμματισμού 

και της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού προβλέπεται ρητά ότι το κώλυμα για 

εκ νέου  διορισμό ή πρόσληψη των υπαλλήλων που απολύονται λόγω της 

πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας 

για σπουδαίο λόγο ελέγχεται αυτεπάγγελτα  μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (απογραφή) που τηρείται στο ΥΠ.Δ.Α.. Επίσης, 

καταργείται το όριο ηλικίας για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων και 

προβλέπεται η απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας για υπαλλήλους 

κατηγορίας ΔΕ.  

 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του  Γ΄ Μέρους προβλέπεται η σύσταση τριάντα 

ενός (31) νέων οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στο ΥΠ.Δ.Α. 

καθώς προκύπτει από τις ως άνω δρομολογούμενες δημόσιες πολιτικές διεύρυνση 

των αρμοδιοτήτων του ιδίως στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού και του 

μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος γενικότερα οπότε καθίσταται περισσότερο από 

ποτέ προφανής η ανάγκη στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και βάσει 

υπηρεσιακών αναγκών η ανάγκη κάλυψης θέσεων στον τομέα της διοικητικής 

μέριμνας του κτιρίου της Υπηρεσίας καθώς και στις μετακινήσεις από τους οδηγούς 

κρατικών οχημάτων. Τέλος, στον τομέα της Καλής Νομοθέτησης και της Ρυθμιστικής 

Διακυβέρνησης αυξάνεται με την προτεινόμενη ρύθμιση η σύνθεση του Εθνικού 

Συμβουλίου για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας 

κατά δύο μέλη με την προσθήκη του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής 

Κωδικοποίησης και του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Με αυτόν 
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τον τρόπο συστηματοποιείται η συνεργασία των δομών που συνεισφέρουν 

καθοριστικά στα πεδία της νομοθετικής κωδικοποίησης και σύνταξης κωδίκων αλλά 

και του εθνικού φορέα επεξεργασίας και διάθεσης της διοικητικής νομικής 

πληροφορίας, του Εθνικού Τυπογραφείου. 

 

Με τις διατάξεις του Δ΄ Μέρους αναβαθμίζεται και καθίσταται περισσότερο 

αποτελεσματική η οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου 

προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκδοτικές και εκτυπωτικές ανάγκες των 

φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Ειδικότερα, με τα προτεινόμενα άρθρα τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 

3469/2006 (Α΄131), ως εξής: 

1) Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 1 σχετικά με την αποστολή του Εθνικού 

Τυπογραφείου, 

2) Καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 1 που προέβλεπε την κατανομή 

κενών θέσεων προσωπικού κατά τον χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού, 

αντιστοίχως. Η παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου σχετικά με την επέκταση 

των δραστηριοτήτων του Τυπογραφείου για την κάλυψη αναγκών των 

δημοσίων φορέων αναριθμείται σε 5, 

3) Αντικαθίσταται το άρθρο 2 που αφορά στις εκδόσεις του Εθνικού 

Τυπογραφείου, 

4) Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 3 για την τήρηση αρχείου του 

Τυπογραφείου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και την διάρκεια τους, 

5) Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 6 σχετικά με τα τεύχη της 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 

6) Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 7 για την καταχώρηση της 

δημοσιευτέας ύλης στο τεύχος Δ΄ της ΕτΚ., 

7) Αντικαθίσταται η παράγραφος 7 του άρθρου 7 που προέβλεπε την 

δημοσίευση σε περίληψη στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η., 

8) Καταργούνται οι παράγραφοι 5 (δημοσίευση στο τεύχος Α.Α.Π.), 8 

(δημοσίευση στο τεύχος Ε.Β.Ι.) και 12 (δημοσίευση στο τεύχος Οικονομικών 

των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων) του 

άρθρου 7 και οι παράγραφοι 6 (δημοσίευση στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), 7 
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(δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.), 9 (δημοσίευση στο τεύχος 

προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), 10 (δημοσίευση στο Τεύχος Δ.Δ.Σ.),  11 (δημοσίευση 

στο τεύχος Α.Ε.Δ.), 13 (για την αναδημοσίευση του σωστού τεύχους σε 

περίπτωση που εκ παραδρομής δεν έγινε η δημοσίευση στο προβλεπόμενο 

από τις διατάξεις τεύχος) και 14 (για την δημοσίευση σε τεύχος των πράξεων 

που δεν προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος κατόπιν Υπουργικής 

Απόφασης) αναριθμούνται, αντιστοίχως, σε 5  έως 11, 

9) Αντικαθίσταται το άρθρο 9 για την σύνταξη, το περιεχόμενο και την 

αποστολή κειμένων προς δημοσίευση, 

10) Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 για την 

ανάθεση βάσει απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης της 

άδειας για δημοσίευση τευχών στην ΕτΚ (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ., Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων-ΔΔΣ)στον Ειδικό Γραμματέα του 

Εθνικού Τυπογραφείου, 

11) Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 12 για την έκδοση της ΕτΚ, 

12) Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 13 για την παραγωγή εννόμων 

συνεπειών από την δημοσίευση των Φ.Ε.Κ., 

13) Αντικαθίσταται το άρθρο 15 για την διάθεση της ΕτΚ, 

14) Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 18 που προέβλεπε την δωρεάν 

πρόσβαση του πολίτη μέσω διαδικτύου στα τεύχη ΕτΚ (πλην Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και 

Γ.Ε.ΜΗ.), 

15) Καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 18 για την τιμολόγηση και πώληση 

εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου και αναριθμούνται οι παράγραφοι 7 

(για την εγγραφή συνδρομητών και την τηλεφωνική παραγγελία ΦΕΚ 

κατόπιν απόφασης του Ειδικού Γραμματέα), 8 (για την ρύθμιση του 

δικαιώματος έκπτωσης 50% επί της ετήσιας συνδρομής των ΦΕΚ) και 9 (για 

τις εισπράξεις από την πώληση των ΦΕΚ και λοιπών εκδόσεων του 

Τυπογραφείου) σε 6, 7 και 8, αντιστοίχως και  

16) Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 10 του π.δ. 29/2018 (Α΄58) ώστε με 

απόφαση του Ειδικού Γραμματέα να δύναται να θεσπίζεται εσωτερικός 

κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος Δ4 Μουσείου. 
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Με τις λοιπές διατάξεις του Ε’ Μέρους προωθούνται ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

ΥΠ.Δ.Α. για την διευθέτηση ζητημάτων για τα οποία έχει εκλείψει ο λόγος της 

αναγκαιότητας ρύθμισης δημιουργώντας περιττά διοικητικά βάρη στο ΥΠ.Δ.Α. και 

στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Το ίδιο με την έκδοση βεβαίωσης κατά την μεταφορά 

υπαλλήλων από ΝΠΙΔ προς το δημόσιο ώστε να προβλέπεται βεβαίωση εισαγωγής 

στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μόνο στις περιπτώσεις 

πρόσληψης/διορισμού καθώς και αποχώρησης υπαλλήλων. Επίσης, για την  

διαδικασία απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλων από Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα 

αυτών για τη στελέχωση και γραμματειακή υποστήριξη του έργου των γραφείων 

των βουλευτών και των ελλήνων βουλευτών του Ε.Κ. της Ε.Ε. καθώς και των 

γραφείων των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ε.Κ. και ειδικότερα 

για το ζήτημα της μισθοδοσίας αυτών και των πιστώσεων για την 

παρακολουθηματική του τακτικού μισθού αποζημίωση λόγω πρόσθετης κατά χρόνο 

απασχόλησης δεν ισχύει πλέον ο κανόνας της επιβάρυνσης του φορέα της 

οργανικής θέσης του υπαλλήλου αλλά επιβαρύνεται το ΥΠ.Δ.Α.. Η ρύθμιση αυτή 

αποσκοπεί στην μη δημοσιονομική επιβάρυνση των τοπικών υποθέσεων  με 

εξυπηρέτηση αναγκών που διευκολύνουν και προαγάγουν την κοινοβουλευτική 

λειτουργία. Ακόμα προστίθεται ρύθμιση ώστε η Γενική Γραμματεία Συντονισμού 

του Κυβερνητικού Έργου να συλλέγει τα προγράμματα δράσης των υπουργείων σε 

χρόνο αντίστοιχο με την κατάθεση του προσχεδίου και την ψήφιση του κρατικού 

προϋπολογισμού. Είναι προφανές ότι με τον τρόπο αυτό υπάρχει η άμεση 

διασύνδεση των κυβερνητικών δράσεων με τους πόρους του προϋπολογισμού του 

κράτους και διευκολύνεται η παρακολούθηση του συνολικού κυβερνητικού σχεδίου 

δράσης. Παράλληλα, οι προωθούμενες διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου 

αποκαθιστούν ερμηνευτικές δυσλειτουργίες για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης ως προς την στελέχωση της ΓΓΣ με μονίμους και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επεκτείνονται, τέλος, στον ορισμό της ιδιότητας του 

τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας προκειμένου να 

εξυπηρετούνται οι σύγχρονες κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες και να 

παρασχεθεί ουσιαστική στήριξη στην τρίτεκνη οικογένεια. Τέλος, διευκρινίζεται ότι 

τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα τα οποία κατέχουν κατέχουν Βεβαίωση Επάρκειας 

της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ν.3699/2008 αρ.7 παρ.3),  απαλλάσσονται από 
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την υποχρέωση απόδειξης της ξένης γλώσσας  υπό την προϋπόθεση ότι το κριτήριο 

έχει τεθεί ως πρόσθετο προσόν με την προκήρυξη των θέσεων. Συνεπώς, δεν ισχύει 

η απαλλαγή όταν η γνώση της ξένης γλώσσας τίθεται ως απαιτούμενο τυπικό 

προσόν για την οικεία θέση από τον οργανισμό του φορέα, καθώς τότε είναι 

υποχρεωτική για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων που σχετίζονται με 

την θέση που έχει προκηρυχθεί. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση προωθείται για την 

καθολική ένταξη και ενσωμάτωση των ΑμεΑ σε μια «κοινωνία για όλους» δηλαδή 

λαμβάνεται μέριμνα για την άρση των διοικητικών και κανονιστικών επιβαρύνσεων 

που συντείνουν στην παγίωση δυσλειτουργιών και, τελικά, διακρίσεων στο 

δικαίωμα της ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας των ΑμεΑ να θέσουν υποψηφιότητα 

στις προκηρύξεις κάλυψης θέσεων του δημοσίου τομέα δεδομένων των δυσκολιών 

της απόκτησης του διπλώματος της ξένης γλώσσας που προϋποθέτει προφορικές 

και ακουστικές εξετάσεις. 

 

1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος σχεδίου Νόμου, οι οποίες 

εφαρμόζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες που τέθηκαν στην Εθνική Στρατηγική 

για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019, επιτυγχάνεται: 

Α) Η εγκαθίδρυση ενός συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού 

σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού, πλήρως 

εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό κύκλο, για την ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων των φορέων της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την λειτουργική 

διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, όπως το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, η 

κατάρτιση περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος 

της δημόσιας διοίκησης.  

 

Β) Εισάγονται ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του Α.Σ.Ε.Π., με γνώμονα τη 

διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας αυτού, την εγγύηση της 
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συνταγματικά κατοχυρωμένης προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των 

μελών του, αλλά και την απλοποίηση των διαδικασιών που υλοποιούνται από αυτό, 

προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.  

 

Επίσης, με τις προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος σχεδίου Νόμου προβλέπεται η 

οργάνωση νέων δομών και διαδικασιών για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, 

την υλοποίηση και παρακολούθηση της Στρατηγικής για τη Διοικητική 

Ανασυγκρότηση.  

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:  

α) Η σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση, με 

αρμοδιότητα τη διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων στον Υπουργό Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης αναφορικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Υπουργείου για 

την ενδυνάμωση και αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, τις 

προτεινόμενες δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του 

Υπουργείου, το βαθμό επίτευξης των τεθέντων στρατηγικών στόχων για τη 

διοικητική ανασυγκρότηση καθώς και κάθε συναφές θέμα το οποίο τίθεται σε αυτό 

από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης και  

β) Η σύσταση Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης με αρμοδιότητα την 

επιστημονική παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας και το συντονισμό των 

διαδικασιών αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, την 

παραγωγή γνώσης με στόχο την ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης μέσω της 

παροχής χρήσιμης, έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφορίας σχετικά με δημόσιες 

πολιτικές και μεταρρυθμίσεις και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και 

εμπειρογνωμοσύνης σε δημόσιους φορείς με σκοπό την αναβάθμιση της 

λειτουργίας τους μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και 

δράσεων βελτιστοποίησης διοικητικής ικανότητας. 

 

Ακόμη, με τις προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος σχεδίου Νόμου προβλέπεται η 

οργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων υποστήριξης και 

αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας φορέων της δημόσιας διοίκησης.  
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Τα προγράμματα αυτά στηρίζονται στο γενικότερο σχεδιασμό και τις κατευθύνσεις 

των Γενικών Διευθύνσεων Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υλοποιούνται 

από τις Μονάδες Εμπειρογνωμόνων του Τομέα Β’ «Υποστήριξης Δράσεων 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης» σε συνεργασία με τους αιτούντες φορείς της 

δημόσιας διοίκησης.  

Κατ’ επέκταση διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο, λειτουργικό και αποτελεσματικό 

σύστημα παροχής εμπειρογνωμοσύνης σε δημόσιους φορείς, με γνώμονα την 

υλοποίηση και διάχυση των δράσεων διοικητικής ανασυγκρότησης, που θα 

προσαρμόζονται στις ειδικότερες ανάγκες του εκάστοτε αιτούντος φορέα. 

 

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις του παρόντος Σχεδίου Νόμου εισάγονται 

επιμέρους τροποποιήσεις σε διατάξεις του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, του ν. 

4369/2016 και του ν. 4440/2016 με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση της 

δημόσιας διοίκησης, την εύρυθμη λειτουργία των συμβουλίων που είναι αρμόδια 

για τις επιλογές των προϊστάμενων οργανικών μονάδων, τον εξορθολογισμό του 

συστήματος της κινητικότητας, την επιμόρφωση και διαρκή εκπαίδευση των 

δημοσίων υπαλλήλων καθώς, και την επικαιροποίηση και προσαρμογή των 

διατάξεων για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων στις σύγχρονες εκπαιδευτικές 

και κοινωνικές ανάγκες.   

Επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν α) την χορήγηση γονικής άδειας και 

στους αναδόχους γονείς καθώς και στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη 

διαδικασία της παρένθετης μητρότητας,  β) θέματα σπουδών και επιμόρφωσης 

μέσω της αύξησης ημερών αδείας εξέτασης, της ίσης μεταχείρισης σε ζητήματα 

μετακπαίδευσης ΙΔΑΧ και μονίμων, την κατάργηση ορίου ηλικίας για τη 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση, γ) την θέσπιση Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας 

για Δημοσίους Υπαλλήλους και  Υπαλλήλους ΟΤΑ Α’  βαθμού της κατηγορίας ΔΕ, δ) 

θέματα πειθαρχικής διαδικασίας που αποβλέπουν τόσο στην επιτάχυνση της 

πειθαρχικής διαδικασίας όσο και στον έμπρακτο σεβασμό του τεκμηρίου 

αθωότητας και, τέλος, ε) με τις προβλεπόμενες διατάξεις επιλύονται επιμέρους 

ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την πρώτη εφαρμογή του ΕΣΚ με στόχο να 
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καταστεί αυτό πιο λειτουργικό προς διευκόλυνση τόσο των υπαλλήλων όσο και των 

δημοσίων υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του. 

 

Επίσης, οι προωθούμενες διατάξεις του νομοσχεδίου συμβάλλουν στην 

αναβάθμιση του γενικού ρυθμιστικού πλαισίου (ν.3469/2006, Α’ 131) που διέπει 

την έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την εν γένει λειτουργία του 

Εθνικού Τυπογραφείου. Επιδιώκουν την προσαρμογή του Εθνικού Τυπογραφείου, 

ως ενιαίου διοικητικού τομέα, στις σύγχρονες εκδοτικές και εκτυπωτικές ανάγκες 

των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και την 

ενίσχυση της λειτουργικής του δράσης επί ζητημάτων παραγωγής, έκδοσης, 

κυκλοφορίας και διαχείρισης των τευχών του Φύλλου της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).  

Πιο αναλυτικά επιδιώκεται:  α) Η σαφέστερη οριοθέτηση και διεύρυνση της 

αποστολής του Εθνικού Τυπογραφείου και η προσαρμογή αυτής στις σύγχρονες 

ανάγκες και καταστάσεις της ψηφιακής εποχής,  β) Η ενίσχυση της κοινωφελούς, 

πολιτιστικής και εκπαιδευτικής δράσης του Εθνικού Τυπογραφείου, ιδίως με την 

αναδιοργάνωση του Μουσείου του, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

σπουδαστών, τη λειτουργία βιβλιοθήκης παλαιών τόμων ΦΕΚ και παλαιών 

εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου και τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, 

εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων συναφών με την αποστολή του,  γ) Η διεύρυνση 

των φορέων, με τους οποίους το Εθνικό Τυπογραφείο δύναται, στο πλαίσιο της 

αποστολής του, να συνεργαστεί επί θεμάτων παροχής τεχνογνωσίας, όπως ανώτατα 

και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, άλλες εκτυπωτικές μονάδες του Δημοσίου 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ακόμη και του ιδιωτικού τομέα. 

 

Τέλος, με τις προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος Σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται 

θέματα που διαπιστωμένα έχουν καταστεί ανεπίκαιρα, δημιουργούν περιττά 

διοικητικά βάρη και κρίνονται απαραίτητα να τροποποιηθούν, όπως: α) ο 

προβλεπόμενος έλεγχος από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την 

Ενιαία Αρχή Πληρωμών, της περικοπής των αποδοχών των υπαλλήλων που τελούν 

σε καθεστώς αργίας και διαθεσιμότητας (παρ. 1γ του άρθρου 2 του ν. 3845/2010), 

β) η έκδοση βεβαίωσης κατά τη μεταφορά υπαλλήλων από ΝΠΙΔ προς το δημόσιο,  
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γ) ζητήματα μισθοδοσίας υπαλλήλων που έχουν αποσπασθεί και διατεθεί για τη 

στελέχωση και τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου των γραφείων των 

βουλευτών και των Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και 

των γραφείων των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο  και των πιστώσεων για την παρακολουθηματική του τακτικού μισθού 

αποζημίωση λόγω πρόσθετης κατά χρόνο απασχόλησης βαρύνουν το Υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότηση, δ) η άρση της άνισης μεταχείρισης στο δικαίωμα της 

μετάταξης μεταξύ μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του 

Κυβερνητικού Έργου, ε) η εισαγωγή των ορισμών του τρίτεκνου γονέα και του 

τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ειδικά και μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων του 

ν. 2190/1994 που αφορούν τις προσλήψεις προστατευόμενων ατόμων στο δημόσιο 

τομέα, με σκοπό να προσαρμοστούν τα ισχύοντα όρια ηλικίας στα σύγχρονα 

κοινωνικά δεδομένα και να παρασχεθεί ουσιαστική στήριξη στην τρίτεκνη 

οικογένεια,  στ) η απαλλαγή των ατόμων με κώφωση ή βαρηκοΐα από την 

υποχρέωση απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας υπό την προϋπόθεση ότι το 

κριτήριο της ξένης γλώσσας έχει τεθεί ως πρόσθετο προσόν με την προκήρυξη των 

θέσεων. 

 

Συνοψίζοντας, οι προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις επιδιώκουν: 

 

 Την αναβάθμιση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της δημόσιας 

διοίκησης μέσω των διατάξεων για τον στρατηγικό προγραμματισμό 

προσλήψεων και την ενδυνάμωση του Α.Σ.Ε.Π., 

 Τον επιτελικό σχεδιασμό με την παρακολούθηση και εφαρμογή μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής διοικητικής ανασυγκρότησης μέσω των δομών 

υποστήριξης, των οργάνων αξιολόγησης επάρκειας προσωπικού κλάδου 

«Συμβούλων-Εμπειρογνωμόνων», 

 Την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των φορέων του δημοσίου 

μέσω οργάνωσης και υλοποίησης στοχευμένων προγραμμάτων, 
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 Την ενίσχυση του ελέγχου και της διαφάνειας με την επιτάχυνση 

διαδικασιών διορισμού ή πρόσληψης υπαλλήλων, 

 Την ίση μεταχείριση των δύο φύλων και την εναρμόνιση της οικογενειακής 

και επαγγελματικής ζωής με την πρόβλεψη δικαιώματος χρήσης άδειας στον 

θετό πατέρα που αποκτά τέκνο, των ανάδοχων γονέων και των γονέων με 

παρένθετη μητρότητα, 

 Την ίση μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα μετεκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης, 

 Την πιστοποίηση διοικητικής επάρκειας των υπαλλήλων ΔΕ, 

 Την εύρυθμη λειτουργία των Συμβουλίων ΕΙΣΕΠ και ΣΕΠ, 

 Την επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας με την πρόβλεψη προθεσμίας 

για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε περίπτωση που το πόρισμα από την 

ΕΔΕ διαπιστώνει την διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, 

 Την συνεπέστερη και αποδοτικότερη εφαρμογή του συστήματος 

αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με την τροποποίηση διατάξεων του 

ν. 43692016 (Α΄33), 

 Τον συντονισμό της Καλής Νομοθέτησης με την συνεργασία των άμεσα 

ενδιαφερόμενων δομών, 

 Την αναβάθμιση του γενικού ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την έκδοση 

της ΕτΚ και την εν γένει λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου, 

 Την μείωση περιττών διοικητικών βαρών, 

 Την προαγωγή της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, 

 Την ενίσχυση του έργου της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, 

 Την στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας και, τέλος, 

 Την ένταξη και ενσωμάτωση των ΑμεΑ σε μία «Κοινωνία για όλους» με την 

άρση επιπρόσθετων διοικητικών εμποδίων πιστοποίησης γνώσης της ξένης 

γλώσσας σε άτομα βαρήκοα ή με κώφωση.  

 

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει 

άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και 

προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής 

101



 

Οι κοινωνικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα η ρύθμιση είναι: 

 Οι ήδη υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι στην κεντρική διοίκηση, στις 

Ανεξάρτητες Αρχές, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στους Ο.Τ.Α. στα 

Ν.Π.Δ.Δ. και στους εποπτευόμενους φορείς τους (Βλ. αναλυτική παρουσίαση 

στο Κεφάλαιο 6.1. της παρούσης). 

  Οι υποψήφιοι για πρόσληψη με διαδικασίες που ελέγχει το Α.Σ.Ε.Π.. 

 Οι χρήστες της δικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου, φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα. 

 Οι τρίτεκνοι γονείς και τα τέκνα τους ειδικά και μόνο για την εφαρμογή των 

διατάξεων του ν. 2190/1994 που αφορούν στις προσλήψεις 

προστατευόμενων ατόμων στο δημόσιο τομέα.   

 Τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα αναφορικά με τον διορισμό ή την 

πρόσληψη στις θέσεις που προκηρύσσονται σε προκαθορισμένο ποσοστό 

βάσει της προστατευτικής διάταξης της περ. γ’ της παραγράφου 6 του 

άρθρου 14 του ν. 2190/1994. 

 

2. Καταλληλότητα 

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του 

ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα 

επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες 

στην υλοποίηση δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης, όπως η αδυναμία 

προσήλωσης στους στόχους της εθνικής στρατηγικής (όπως αποτυπωνόταν στο 

ΕΠΜ), ο ελλιπής επιχειρησιακός συντονισμός, ο σχεδιασμός μεταρρυθμίσεων χωρίς 

παράλληλη μέριμνα σχεδιασμού δράσεων αναβάθμισης της επιχειρησιακής 

λειτουργίας των αρμόδιων επιχειρησιακών μονάδων, των φορέων άσκησης 

πολιτικής και του ανθρώπινου δυναμικού τους και η έλλειψη κεντρικού πολιτικού 
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συντονισμού για την εφαρμογή των απαιτούμενων αλλαγών στη δημόσια διοίκηση 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση»). 

 

 Παρ’ όλα αυτά, στο πλαίσιο του ΕΠΔΜ χρηματοδοτήθηκαν δράσεις: 

• Εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και ανάπτυξης υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

• Βελτίωσης της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, 

• Βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της διοικητικής 

ανασυγκρότησης για την ολοκλήρωση του νέου Αυτοδιοικητικού χάρτη της 

χώρας. 

 

Σημαντικό λόγο καθυστέρησης στην εφαρμογή του ΕΠΔΜ αποτέλεσε η μη έγκαιρη 

ωρίμανση του τρόπου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων με αποτέλεσμα:  

 

•  Την απουσία συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων και σημαντικών 

καθυστερήσεων στην υιοθέτηση του τρόπου υλοποίησης της εφαρμογής των 

μεταρρυθμίσεων, 

• Την εμμονή σε εσωτερικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση χωρίς αυτό να 

συνεπάγεται και ταυτόχρονη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της σχέσης με τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις, 

• Την επιμονή για αλλαγή μόνο με νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές 

αποφάσεις και εγκυκλίους, 

• Την επιβολή, λόγω των μνημονιακών διατάξεων, ασφυκτικών 

χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. 

 
Προκειμένου να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της προγραμματικής περιόδου 2007–

2013, θεσμοθετήθηκε κεντρικός πολιτικός και επιχειρησιακός συντονισμός των 

δράσεων διοικητικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα της ΔΔ ως 

εξής: 

• Συγκρότηση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ), με Απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου, αρμοδίου Κυβερνητικού Οργάνου για τη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν στη διοικητική μεταρρύθμιση, 
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• Ομάδα Υποστήριξης της Μεταρρύθμισης του Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη 

Μεταρρύθμιση (ΚΣΜ) της ΔΔ επιλέγει τις κατευθύνσεις στρατηγικής Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2014-2020, η οποία 

αποφασίστηκε να επιλύει θέματα οριζόντιας διακυβέρνησης και να αποφασίζει τις 

κύριες προτεραιότητες τομεακής παρέμβασης. 

 

Επιπλέον, σε σχέση με το Μητρώο Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου, το 

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είχε καταρχήν θέσει μέσα στο α’ εξάμηνο 

του 2015, ως βασικό στόχο την ολοκλήρωση της απογραφής του προσωπικού των 

Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που δεν έχουν απογραφεί (η βάση 

δεδομένων της απογραφής είχε ως τότε ολοκληρωθεί κατά 97%). Δεύτερον, τη θέση 

σε λειτουργία μιας νέας εφαρμογής απογραφής, με την οποία κάθε πρόσληψη νέου 

τακτικού ή εκτάκτου υπαλλήλου θα συνδεόταν με την απόφαση έγκρισης ή 

κατανομής που είχε εκδοθεί στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού 

προσλήψεων (Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015).  

 

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019, 

προβλέφθηκε με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 η αναμόρφωση του υφιστάμενου 

συστήματος αποσπάσεων–μετατάξεων των υπαλλήλων του Δημοσίου στην 

κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας, της ενίσχυσης της διαφάνειας και της 

αξιοκρατίας. Σκοπός του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας είναι, αφενός, η 

βέλτιστη αξιοποίηση και η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις 

δημόσιες υπηρεσίες και, αφετέρου, η διευκόλυνση των υπαλλήλων να ενισχύσουν 

τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέσεις διαφόρων 

υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Στο νέο 

σύστημα κινητικότητας προβλέπεται η σύσταση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας 

(με αξιοκρατική στελέχωση από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους), η οποία, 

λαμβάνοντας υπόψη το ψηφιακό Οργανόγραμμα (βλ. άρθρο 16 ν. 4440/2016), 

συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του ΕΣΚ και αξιολογεί τα αιτήματα των 

φορέων για την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων, λόγω σοβαρών και 

επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Επίσης, γνωμοδοτεί για την κατανομή των 

αιτούμενων υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, για αιτήματα υπαλλήλων για απόσπαση 
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ή μετάταξη για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, για την 

ανακατανομή του προσωπικού σε υπηρεσίες του Δημόσιου μετά από 

αναδιάρθρωση υπηρεσιών, συγχώνευση φορέων ή μεταβολή του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος των φορέων και εν γένει για ζητήματα σχετικά με την πολιτική 

κινητικότητας και τη στελέχωση του Δημόσιου. Το νέο σύστημα κινητικότητας  

στηρίζεται στα νέα περιγράμματα θέσεων που καταρτίζονται για τις δημόσιες 

υπηρεσίες, ενώ η εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος είναι διαδικτυακή 

και ελεύθερα προσβάσιμη από τους δημόσιους υπαλλήλους, ούτως ώστε να 

υφίσταται άμεση ενημέρωση για τις κενές θέσεις και το περίγραμμα αυτών, καθώς 

και ενιαίος συντονισμός και αξιολόγηση των αναγκών στελέχωσης υπηρεσιών του 

Δημόσιου. 

Σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις τέθηκαν επίσης σε ισχύ αναφορικά με τον τομέα 

της διαχείρισης των υψηλόβαθμων στελεχών της διοίκησης. Στην κατεύθυνση της 

αποκομματικοποίησης του συστήματος στελέχωσης των ανώτερων θέσεων στη 

διοικητική ιεραρχία, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των αρχών της αξιοκρατίας, 

της αμεροληψίας και της διαφάνειας, στο ν. 4369/2016 πραγματοποιήθηκαν δυο 

ιδιαίτερα σημαντικές θεσμικές αλλαγές: Α) Σύσταση μητρώου επιτελικών στελεχών 

για τη στελέχωση των θέσεων επιπέδου Διοικητικού Γραμματέα, Αναπληρωτή 

Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακού Γραμματέα, καθώς και μελών διοικήσεων 

Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα. Κατόπιν, στο πλαίσιο της 

αποκομματικοποίησης του συστήματος στελέχωσης θέσεων αυξημένων 

απαιτήσεων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, θεσμοθετήθηκαν:  

• Διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες στελέχωσης των υψηλότερων θέσεων της 

διοικητικής ιεραρχίας (Διοικητικοί Γραμματείς, Αναπληρωτές Διοικητικοί 

Γραμματείς, Τομεακοί Γραμματείς και Ειδικοί Τομεακοί Γραμματείς, άρθρα 6, 7 ν. 

4369/2016). • Διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες στελέχωσης θέσεων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, και συγκεκριμένα Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, 

Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, και εν γένει επικεφαλής των Ν.Π.Δ.Δ. και 

Ν.Π.Ι.Δ. (με εξαίρεση τις Α.Ε. που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου 

Β’ του ν. 3429/2005), καθώς και μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης των εν λόγω 

φορέων, των οποίων η επιλογή ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση (άρθρο 8 ν. 

4369/2016). • Η σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), 
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στελεχωμένου από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εγγυήσεις αξιοκρατίας και 

διαφάνειας, για την επιλογή των στελεχών που θα καλύψουν τις ανωτέρω θέσεις.  

Β) Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων: Με το νέο σύστημα επιλογής 

προϊσταμένων προβλέπονται νέα κριτήρια και διαδικασίες επιλογής στελεχών σε 

θέσεις ευθύνης με αυξημένη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων, την πρόβλεψη 

διαδικασίας δομημένης συνέντευξης, καθώς και Συμβουλίων Επιλογής, που 

απαρτίζονται από στελέχη υψηλού κύρους, εμπειρίας και προσόντων. 

 Τέλος, η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και 

Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά στο άρθρο 

40 ν. 4369/2016. Με το ίδιο άρθρο – 40 - του ν. 4369/2016 συστήθηκε «Εθνικό 

Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας», 

που ανέλαβε, ιδίως, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης της 

σχετικής στρατηγικής. Το Εθνικό Συμβούλιο αρχικά συγκροτήθηκε από 

εκπροσώπους συναρμόδιων δημόσιων φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και 

του νομικού κόσμου της χώρας. Ήδη έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις: α) για 

τη Συγκρότηση και τον Ορισμό Μελών Νομοθεσίας (ΥΑ ΔΙΔΚ/Φ.37/ οικ. 

22355/18.8.2016 ΦΕΚ 471/ΥΟΔΔ/2016) και β) για τον Κανονισμό Λειτουργίας ΥΑ 

9892/12.9.2016, ΦΕΚ 3007/Β/2016 ) του Εθνικού Συμβουλίου για την Κωδικοποίηση 

και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας. Το Εθνικό Συμβούλιο βρίσκεται στο 

στάδιο επεξεργασίας και οριστικοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας.  

 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.  

 

Στις χώρες του ΟΟΣΑ δημιουργούνται θεσμικά κέντρα συντονισμού του 

κυβερνητικού έργου (centres of government) για την υποστήριξη εκσυγχρονιστικών 

και μεταρρυθμιστικών δράσεων. Το 2010 στο Ηνωμένο Βασίλειο συστάθηκε Ομάδα 

Έργου για την υποβοήθηση των πρωτοβουλιών για την ποιότητα και τις 

μεταρρυθμίσεις που προωθεί γενικά στον δημόσιο τομέα το Υπουργικό Συμβούλιο 

της χώρας. Η προετοιμασία του κυβερνητικού έργου αποτελεί μία από τις βασικές 
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αρμοδιότητες των Κυβερνητικών αυτών Κέντρων (περίπου 57% στις χώρες του 

ΟΟΣΑ). Επίσης, γύρω στο 54% των Κέντρων αυτών παρακολουθούν την υλοποίηση 

εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών (OECD, Government at a Glance, 2015 & 2017). 

Επίσης, η σύσταση «Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης» ως ένας μηχανισμός 

συνολικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 

παραγόμενων και εφαρμοζόμενων πολιτικών σε όλο το φάσμα δράσεων και 

παρεμβάσεων για τη διοικητική ανασυγκρότηση αποτελεί ήδη βέλτιστη πρακτική 

στα ευρωπαϊκά κράτη στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της χρηστής 

διακυβέρνησης, και που με τη μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 

πολιτικών διοικητικής ανασυγκρότησης, εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα 

προκειμένου να ανατροφοδοτήσει τον επιτελικό σχεδιασμό του Υπουργείου για την 

επίτευξη της αποστολής του. 

 

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει 

να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και 

περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά 

την εφαρμογή της 

 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος επιτρέπεται με Κοινή Απόφαση 

των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών η εξειδίκευση της 

εφαρμογής του παρόντος άρθρου σε συγκεκριμένες κατηγορίες και 

κλάδους/ειδικότητες προσωπικού, η πρόβλεψη ειδικών όρων και προϋποθέσεων 

για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

Με κοινή Απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων 

διενεργείται απόσπαση για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της 

Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης 

σύμφωνα προς την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως 

τροποποιείται από την παρ. 1 του άρθρου 9 του προτεινόμενου νομοσχεδίου. 
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Με το άρθρο 10 του προτεινόμενου νομοσχεδίου αντικαθίσταται η παρ. 1 του 

άρθρου 6 του ν. 2190/1994 ώστε με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. να 

τοποθετούνται Αντιπρόεδροι και Σύμβουλοι στις Ελάσσονες συνθέσεις της 

Ολομέλειας, στα Τμήματα και στις Μονομελείς συνθέσεις  του Α.Σ.Ε.Π.. 

 

Με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος προβλέπεται η έκδοση 

Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για 

τον αριθμό των ωρών απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθώς και 

υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 

και πέραν του πενθημέρου καθ’ υπέρβαση των ανωτάτων ορίων του άρθρου 20 του 

ν. 4354/2015 (Α΄176).  

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 21 του νομοσχεδίου προβλέπεται η έκδοση απόφασης 

του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετά από εισήγηση του Ειδικού 

Τομεακού Γραμματέα για την κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, 

κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης 

Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσια Διοίκησης με 

βάση την αποστολή κάθε μιας και τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 

Με την παράγραφο 4 του παρόντος για την επιστημονική υποστήριξη του έργου της 

Ειδικής Γραμματείας προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

για την σύσταση επιπλέον πέντε (5) θέσεων επιστημονικών συνεργατών για 

διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του προτεινόμενου νομοσχεδίου προβλέπεται η 

έκδοση Π.Δ. κατόπιν πρότασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το 

οποίο καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία 

της Ειδικής Γραμματείας.  

 

Με την παρ. 2 του άρθρου 23 του νομοσχεδίου προβλέπεται η έκδοση απόφασης 

του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετά από σύμφωνη γνώμη της 
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Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την διενέργεια αποσπάσεων προσωπικού 

στον υπό σύσταση κλάδο «Συμβούλων – Εμπειρογνωμόνων».  

 

Με την παρ. 2 του άρθρου 24 του προτεινόμενου νομοσχεδίου προβλέπεται η 

έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την σύσταση στο 

ΥΠ.Δ.Α. Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογείται η 

καταλληλότητα και επάρκεια του προσωπικού του δημοσίου που επιθυμεί να 

ενταχθεί στον κλάδο Συμβούλων-Εμπειρογνωμόνων καθώς και για την επιλογή των 

επιστημονικών συνεργατών της Ειδικής Γραμματείας. 

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 24 του νομοσχεδίου προβλέπεται η έκδοση απόφασης 

Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με 

την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων υπαλλήλων για την ένταξή τους στον 

κλάδο «Συμβούλων-Εμπειρογνωμόνων» καθώς και των επιστημονικών συνεργατών 

της Ειδικής Γραμματείας. 

 

Με την παρ. 2 του άρθρου 25 προβλέπεται η έκδοση απόφασης Υπουργού 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με την 

βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων-

Εμπειρογνωμόνων.  

 

Με την παρ. 4 του άρθρου 25 προβλέπεται η έκδοση Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών για την κατάταξη των 

υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων – Εμπειρογνωμόνων και των επιστημονικών 

συνεργατών της Ειδικής Γραμματείας σε μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα προς τις 

διατάξεις του ν. 4354/2015 και κάθε άλλο σχετικό με τις αποδοχές του προσωπικού 

θέμα. 

 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του παρόντος προβλέπεται η έκδοση 

απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία αναφέρονται οι 

φορείς που εντάσσονται σε πρόγραμμα υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής 

ικανότητας. 
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Με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του προτεινόμενου νομοσχεδίου προβλέπεται 

η έκδοση απόφασης του Ειδικού Τομεακού Γραμματεία της Ειδικής Γραμματείας 

Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας 

Διοίκησης με την οποία ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη της Συντονιστικής 

Επιτροπής Προγραμμάτων Υποστήριξης και Αναβάθμισης Διοικητικής Ικανότητας. 

 

Με την παρ. 1 του άρθρου 30 προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία τοποθετούνται υπάλληλοι του κλάδου 

Συμβούλων – Εμπειρογνωμόνων προϊστάμενοι των θέσεων ευθύνης της Ειδικής 

Γραμματείας μέχρι την πλήρωση των οικείων θέσεων ευθύνης με την διαδικασία 

που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος. 

 

Με την παρ. 1 του άρθρου 32 του προτεινόμενου νομοσχεδίου προβλέπεται η 

έκδοση Κοινής Απόφασης του Υπουργού Δ. Α. και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού για την απόσπαση μέχρι δέκα (10) μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. σε φορείς της παρ. 

1 του άρ. 14 του ν. 2190/1994 μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων μόνιμου 

προσωπικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 προστίθενται στην παρ. 4 του άρθρου 82 του 

ν. 3528/2007 (Α΄26) εδάφια με τα οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση 

απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία οργανώνεται 

στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για τους μόνιμους 

υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου ΔΕ.  

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 προστίθενται στην παρ. 4 του άρθρου 85 του 

ν. 3584/2007 (Α΄143) εδάφια ώστε με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών &  

Διοικητικής Ανασυγκρότησης να οργανώνεται, επίσης, στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ειδικό 

πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους 

υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. κατηγορίας ΔΕ των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.  
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Με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περ. δ΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄26) ώστε με απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. 

να ανατίθεται η γραμματειακή  υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. στο ΑΣΕΠ. 

Με την ίδια διάταξη προβλέπεται ότι με απόφαση Προέδρου του ΑΣΕΠ μπορεί να 

ορίζονται υπάλληλοι του ΑΣΕΠ για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη της 

λειτουργίας των ΕΙ.Σ.Ε.Π.. 

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 44 του παρόντος αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 7 

του ν. 4440/2016 και προβλέπεται η έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για 

διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής 

Επιτροπής Κινητικότητας (Κ.Ε.Κ.) για την διενέργεια απόσπασης ή μετάταξης 

υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, 

συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α΄ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα. 

Αντικαθίσταται, επίσης, η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4440/2016 και προβλέπεται η 

έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών σε περίπτωση απόσπασης για 

συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί σύζυγος ή συμβιών δημόσιος υπάλληλος 

με οιαδήποτε σχέση εργασίας ή λειτουργός κατά προτεραιότητα εκτός νομού 

Αττικής. Προκειμένου για απόσπαση μεταξύ ΟΤΑ εκδίδεται απόφαση από τα 

αρμόδια για το διορισμό όργανα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κ.Ε.Κ. η οποία 

γνωμοδοτεί σχετικά. 

 

Με την παρ. 1 του άρθρου 48 αντικαθίσταται το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3469/2006 

ώστε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου να ορίζεται 

τριμελής επιτροπή υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου για την κοστολόγηση 

εκδοτικών και εκτυπωτικών εργασιών. 

 

Με την παρ. 1 του άρθρου 48 αντικαθίσταται το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 3469/2006 

ώστε με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Εθνικό 

Τυπογραφείο να μπορεί να σχεδιάζει, να εκτυπώνει και να διαθέτει εκδόσεις σε 

έντυπη και ψηφιακή μορφή χωρίς αντάλλαγμα και εφόσον εξυπηρετείται 

κοινωφελής σκοπός.  
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Με την παρ. 1 του άρθρου 35 αντικαθίσταται το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 3469/2006 

ώστε με άδεια του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου όταν, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, ο φορέας επικαλείται αιτιολογημένα επείγουσες εκδοτικές 

ή εκτυπωτικές ανάγκες και το Εθνικό Τυπογραφείο δεν μπορεί να ανταποκριθεί, να 

επιτρέπεται η ανάθεση της επανεκτύπωσης ή εκτύπωσης ή αναπαραγωγής σε 

τρίτους. 

 

Με την παρ. 2 του άρθρου 49 προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 3 του ν. 

3469/2006 ώστε με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης να 

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. 

 

Με το άρθρο 52 του παρόντος αντικαθίσταται το άρθρο 9 στην παρ. 8 του ν. 

3469/2006 ώστε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου 

να μπορεί να εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην 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 ΕτΚ. 

 

Με το άρθρο 53 του προτεινόμενου νομοσχεδίου αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο 

της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3469/2006 ώστε με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Κυβέρνησης να μπορεί να ανατίθεται η άσκηση της κατά την παρ. 1 

του παρόντος άρθρου αρμοδιότητας του ως προς τα τεύχη ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ., Προκηρύξεων 

ΑΣΕΠ και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ) στον Ειδικό Γραμματέα του 

Εθνικού Τυπογραφείου. 

 

Με το άρθρο 54 του παρόντος αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 

3469/2006 ώστε με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης να 

μπορεί να εκδίδεται η ΕτΚ και σε ημέρα αργίας.  
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Με το άρθρο 56 αντικαθίσταται το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3469/2006 ώστε με 

απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης να ρυθμίζεται η διάθεση του 

περιεχομένου των τευχών των Φ.Ε.Κ. κατά τρόπο που να είναι ευχερής η αναζήτηση 

του περιεχομένου τους και η πρόσβαση σε αυτό. 

 

Με το άρθρο 58 προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 10 του π.δ. 29/2018 (Α΄58) 

ώστε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου να δύναται 

να θεσπίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος Δ4 του Μουσείου.  

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση 

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν έχουν καμία συνέπεια στις επιχειρήσεις, καθόσον 

αφορούν ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγοράς 

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν έχουν καμία επίδραση στη δομή της αγοράς, 

καθόσον αφορούν ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν αφορούν σε θέματα σχετικά με τις νέες 

επιχειρήσεις και το κόστος εγκατάστασής τους, αλλά άπτονται εσωτερικών της 

Δημόσιας Διοίκησης ζητημάτων λειτουργίας της. 

 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις 

λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 

 

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν έχουν καμία συνέπεια στις επιχειρήσεις, καθόσον 

αφορούν ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 
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3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης 

ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

 

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν έχουν καμία συνέπεια στην ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων, καθόσον αφορούν ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης. 

 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»  

 

Βλ. 3.1. 

 

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και 

τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

 

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν έχουν καμία συνέπεια στην ανάλυση κόστους-

οφέλους που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθόσον αφορούν ζητήματα 

οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

 

Από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

«Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), Ενίσχυση και 

Αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και Άλλες Διατάξεις», προκύπτουν τα κάτωθι 

δημοσιονομικά αποτελέσματα: 

 

 Από τις διατάξεις του άρθρου 12 με τις οποίες προβλέπεται η καταβολή 

υπερωριακής απασχόλησης, αποκλειστικά για τα έτη 2019 και 2020, στο 

προσωπικό που υποστηρίζει γραμματειακά διοικητικά και τεχνικά 

Ε.Σ.Ε.Δ. και το ΕΙ.Σ.Ε.Π., προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας θα 
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καθορισθεί με την έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά 

περιστατικά (ώρες υπερωριακής απασχόλησης, πλήθος υπαλλήλων, ΜΚ 

αυτών κα). 

 Από τις διατάξεις του άρθρου 13 με τις οποίες ορίζονται οι αποδοχές του 

Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Α.Σ.Ε.Π.  προκαλείται 

συνολική δαπάνη ύψους 26.039,70€ ετησίως σύμφωνα με τον 

επισυναπτόμενο πίνακα. 

 Από τις διατάξεις των άρθρων 16–20, προκαλείται δαπάνη ως εξής: 

α) από τις αποδοχές του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα ύψους 

39.468,94€ ετησίως. 

β) από το επίδομα θέσης ευθύνης πέντε (5) Προϊσταμένων Τμημάτων 

ύψους 17.400,00€ ετησίως. 

γ) από το επίδομα θέσης ευθύνης δύο (2) Προϊσταμένων Διευθύνσεων 

ύψους 10.800,00€ ετησίως. 

δ) από την κάληψη της δαπάνης για τη λειτουργία της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας (εξοπλισμός σε γραφεία, Η/Υ κ.α.) 20.000,00€. 

 

 Από τις διατάξεις του άρθρου 21 και τη σύσταση οκτώ (8) θέσεων 

κατηγορίας ΠΕ και τριών (3) θέσεων κατηγορίας ΔΕ προκαλείται δαπάνη 

συνολικού ύψους 200.000,00€ περίπου ετησίως (8 ΠΕ Χ 20.980,00€ = 

167.840,00€ και 2 ΔΕ Χ 15.727,00€ = 31.455,00€).  

Από τη σύσταση πέντε (5) θέσεων επιστημονικών συνεργατών 

προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με την 

έκδοση της κυα του άρθρου 25 παρ. 4. 

 Από τις διατάξεις του άρθρου 27 προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από τα 

πραγματικά περιστατικά (αριθμός προγραμμάτων, ύψος 

χρηματοδότησης σε περίπτωση που τα προγράμματα βαρύνουν εθνικούς 

ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους). 
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 Από τις διατάξεις του άρθρου 32 προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλων από 

φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης. 

 Από τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από τα 

πραγματικά περιστατικά (όπως αριθμός συμμετεχόντων, αριθμός 

σεμιναρίων, διάρκεια παρακολούθησης). 

 Από τις διατάξεις του άρθρου 45 προκαλείται ετήσια δαπάνη συνολικού 

ύψους 577.171,00€ περίπου ως εξής: 

α) δεκαπέντε (15) επιπλέον θέσεις ΠΕ κατηγορίας Χ 20.980,00 = 

314.700,00€. 

β) πέντε (5) επιπλέον θέσεις ΤΕ κατηγορίας Χ 19.914,00€ = 99.570,00€. 

γ) πέντε (5) επιπλέον θέσεις ΔΕ κατηγορίας Χ 15.727,00€ = 78.635,00€ 

δ) έξι (6) επιπλέον θέσεις ΥΕ κατηγορίας Χ 14.064,00€ = 84.276,00€. 

 

 Από τις διατάξεις του άρθρου 48 του προτεινόμενου  νομοσχεδίου  και 

ειδικότερα και από τις εκδοτικές και εκτυπωτικές εργασίες στις οποίες 

περιλαμβάνονται πέραν των εντύπων και οπτικοακουστικό υλικό, 

λογότυπα, σχεδιασμός ιστοσελίδων κτλ. που ανατίθενται στο Εθνικό 

Τυπογραφείο με καταβολή του αντιτίμου του κόστους μέσω μεταφοράς 

πιστώσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς, προκαλείται αύξηση 

στον προϋπολογισμό του Εθνικού Τυπογραφείου. Από τις εκδόσεις σε 

έντυπη και ψηφιακή μορφή στις οποίες περιλαμβάνονται και η 

δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και λογότυπων, ο σχεδιασμός 

ιστοσελίδων καθώς και άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες οπτικής 

επικοινωνίας χωρίς αντάλλαγμα για εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού  

καθώς και από τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους φορέα αντιγράφου 

της εργασίας σε ψηφιακή μορφή προκαλείται  δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Εθνικού Τυπογραφείου, το ύψος της οποίας θα 

εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά.  Επίσης, στις εξαιρετικές 

περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται ανάθεση εκτύπωσης σε τρίτους 
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προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά 

περιστατικά. 

 

 Από τις διατάξεις του άρθρου 56 και ειδικότερα από την διάθεση των 

ΦΕΚ στους ενδιαφερόμενους από  το Εθνικό Τυπογραφείο και από τα 

ΚΕΠ ή  τη διάθεση των ΦΕΚ σε μέσα ψηφιακής αποθήκευσης έναντι 

ανταλλάγματος προκαλείται αύξηση των εσόδων του Κρατικού 

Προϋπολογισμού το ύψος των οποίων θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά 

περιστατικά.  

 

 Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 με τις οποίες προβλέπεται 

ότι οι αποδοχές των υπαλλήλων ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών που 

αποσπώνται βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 του ν.1878/90 και 2 και 

3 του ν.1895/90 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε 

επίπεδο φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

 

 Από τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 61 με τις οποίες 

προβλέπεται ότι η καταβολή της δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης 

των ανωτέρω υπάλλήλων θα βαρύνει τις πιστώσεις του  

προϋπολογισμού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

προκαλείται κατ΄ανώτατο όριο από την καταβολή των νυχτερινών και 

εξαιρέσιμων ωρών εργασίας ετησίως επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύψους 

1.225,08€ για κάθε υπάλληλο που αποσπάται (δηλαδή 102,09€ μηνιαίως 

για υπάλληλο με 30 χρόνια υπηρεσίας Χ 12 μήνες = 1.225,08€). Με βάση 

τον υφιστάμενο αριθμό των υπαλλήλων που υπαγονται στην ανωτέρω 

ρύθμιση σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μας προκαλείται 

ετησίως δαπάνη 120.057,84€ περίπου (δηλαδή 98 υπάλληλοι Χ 102,09€ 

Χ 12 μήνες για υπάλληλο με 30 χρόνια υπηρεσίας = 120.057,84€). 
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 Από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

από τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που μας έχουν γνωστοποιηθεί 

έχουν επιστραφεί αθεώρητα χρηματικά εντάλματα λόγω της καταβολής 

τους από τους ΟΤΑ που αφορούν το οικονομικό έτος 2016 και μετά η  

δαπάνη που προκαλείται θα ανέλθει κατ΄ανώτατο όριο σε  670.320,00€ 

περίπου (2.280,00€ Χ 98 Χ 3έτη = 670.320,00€). Τούτο όμως θα 

εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιστατικά και τον αριθμό των 

υπαγομένων στην ρύθμιση αυτή. 

 

Οι προκαλούμενες δαπάνες θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και 

των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος ΜΠΔΣ. 

 

 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

εθνική οικονομία  

Βλ. 3.8. 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά 

 

(α) Με τις προτεινόμενες διατάξεις του Άρθρου 64, εισάγονται ορισμοί του 

τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ειδικά και μόνο για 

την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 που αφορούν τις 

προσλήψεις προστατευόμενων ατόμων στο δημόσιο τομέα, με σκοπό να 

προσαρμοστούν τα ισχύοντα όρια ηλικίας στα σύγχρονα κοινωνικά 

δεδομένα και να παρασχεθεί ουσιαστική στήριξη στην τρίτεκνη οικογένεια. 

    

(β) Με τις προτεινόμενες διατάξεις του Άρθρου 62, προκειμένου να αρθεί η 

έμμεση διάκριση που δεν συνάδει με τις αρχές ένταξης και ενσωμάτωσης 

των ΑμεΑ σε μια «κοινωνία για όλους»,  αναφορικά με τα άτομα με κώφωση 

118



ή βαρηκοΐα που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις προκηρύξεις για 

την κάλυψη θέσεων του δημόσιου τομέα, προβλέπεται ότι για τον διορισμό 

ή την πρόσληψη στις θέσεις που προκηρύσσονται σε προκαθορισμένο 

ποσοστό βάσει της προστατευτικής διάταξης της περ. γ’ της παραγράφου 6 

του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας 

υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι το κριτήριο της ξένης γλώσσας έχει τεθεί ως 

πρόσθετο προσόν με την προκήρυξη των θέσεων. Κατά συνέπεια, η 

απαλλαγή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που η γνώση ξένης γλώσσας 

τίθεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για την οικεία θέση από τον 

οργανισμό του φορέα δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές η γνώση ξένης 

γλώσσας είναι υποχρεωτική για την αποτελεσματική άσκηση των 

καθηκόντων που σχετίζονται με την προκηρυσσόμενη θέση.  

 

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική 

ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν 

από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία  

 

Οι διατάξεις του παρόντος Σχεδίου Νόμου δεν έχουν εφαρμογή. 
 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν 

για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση  

(α) Επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης με τη χρήση της Υπεύθυνης Δήλωσης 

από τους ενδιαφερόμενους πολίτες που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές 

διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π..   

(β) Μέσω της άσκησης των αρμοδιοτήτων της «Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Γ’: 

Απλοποίηση Διαδικασιών και Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας» (Άρθρο 20 “Τομέας 

Β’ «Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης»”, παρ. 4 εδ. γ) 

προβλέπεται η επεξεργασία προτάσεων και εισηγήσεων στους φορείς της δημόσιας 

διοίκησης με σκοπό την απομείωση του γραφειοκρατικού βάρους των διοικητικών 

διαδικασιών που επιτελούν προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
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4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν 

βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 

(α) Με τις διατάξεις του Άρθρου 57 «Τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων του 

άρθρου 18 του ν. 3469/2006», παρ. 1, προβλέπεται ότι κάθε πολίτης έχει το 

δικαίωμα της δωρεάν ηλεκτρονικής  πρόσβασης, μέσω διαδικτύου, στα 

δημοσιεύματα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

(β) Με τις διατάξεις του Άρθρου 58 «Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου», επιδιώκεται 

η εξασφάλιση  ενός σύγχρονου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους επισκέπτες 

του Μουσείου του Εθνικού  Τυπογραφείου μέσω της αναδιοργάνωσής του ως 

προς το ζήτημα των επισκέψεων, με απόφαση του  Ειδικού Γραμματέα. Η 

συγκεκριμένη αυτή οργανική μονάδα είναι αρμόδια για τη φύλαξη, ανάδειξη  και 

συντήρηση της ιστορικής συλλογής του Εθνικού Τυπογραφείου, η οποία 

περιλαμβάνει  μηχανολογικό εξοπλισμό τυπογραφίας, συλλογή Φύλλων 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το 1833 (έτος ίδρυσης) και ποικίλες εκτυπωτικές 

εργασίες. Η ιδιαίτερη πολιτιστική και ιστορική φύση  του αντικειμένου αυτής 

της οργανικής μονάδας και οι ανάγκες προβολής αυτού στην κοινωνία επιβάλλουν 

την καθιέρωση κανονισμού λειτουργίας. 

 

 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις 

διοικητικές διαδικασίες 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις: 

 Του Άρθρου 6 «Ειδικές εγκρίσεις διετούς διάρκειας», παρ. 1, 2 και 3, 

προβλέπεται η δυνατότητα φορέων που έχουν συμπεριληφθεί στο 

συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων να 

ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού που 

περιλαμβάνονται στα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου. Σκοπός 

είναι να επιτευχθεί καλύτερος προγραμματισμός προσλήψεων στο πλαίσιο 

του πολυετούς προγραμματισμού, αλλά και η αποφυγή περαιτέρω 

γραφειοκρατικού βάρους. Επιπλέον, προβλέπεται ότι θέσεις προς κάλυψη 
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που εγκρίνονται, συμπεριλαμβάνονται τόσο στον επικαιροποιημένο 

πολυετή, όσο και στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου 

έτους, ενώ οι 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 

 Του Άρθρου 8, «Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού 

με σειρά προτεραιότητας» παρ. 1, δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την 

αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Οι διατάξεις του 

προτεινόμενου άρθρου εισάγονται χάριν του εκσυγχρονισμού και της 

απλοποίησης της διαδικασίας υλοποίησης προσλήψεων προσωπικού με 

σειρά προτεραιότητας, της μείωσης του γραφειοκρατικού βάρους και της 

ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης. 

 Του Άρθρου 9 «Θέματα προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.», παρ. 1, επιτρέπεται η 

διενέργεια αποσπάσεων μόνιμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων από φορείς της 

Κεντρικής Διοίκησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η διάρκεια 

των αποσπάσεων ανέρχεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ισόχρονης 

ανανέωσης για μία 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. Η ειδική 

ρύθμιση προβλέπεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Α.Σ.Ε.Π. για την 

έγκαιρη εκπλήρωση της απαιτητικής και σημαντικής για το κοινωνικό 

σύνολο και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος αποστολής του, και 

λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τον αυξημένο φόρτο εργασιών λόγω, μεταξύ 

άλλων, των διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης επιτελικών στελεχών και 

στελεχών σε θέσεις ευθύνης που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

 Του Άρθρου 11 «Συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο 

τομέα», παρ. 1 και 2, αντικαθίστανται διατάξεις του ν. 2190/1994, με σκοπό 

την πληρέστερη και σαφέστερη ρύθμιση των περιπτώσεων μη αποδοχής 

διορισμού από υποψηφίους και επιλαχόντες υποψηφίους. 
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 Του Άρθρου 20 “Τομέας Β’ «Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης»”, παρ. 4 εδ. γ, προβλέπεται ως αρμοδιότητα της 

«Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Γ’: Απλοποίησης Διαδικασιών και 

Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας» η επεξεργασία προτάσεων και 

εισηγήσεων στους φορείς της δημόσιας διοίκησης για την απομείωση του 

γραφειοκρατικού βάρους των διοικητικών διαδικασιών που επιτελούν προς 

όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

 

Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν συνέπειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη 

βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών 

κινδύνων. 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 

 

Δεν υφίσταται για το παρόν σχέδιο νόμου σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας 

της Δημόσιας Διοίκησης 

 

Α. Αναφορικά με τις προτεινόμενες διατάξεις για τον στρατηγικό προγραμματισμό 

προσλήψεων και την ενδυνάμωση του Α.Σ.Ε.Π.: 
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Θεσπίζεται η διενέργεια προσλήψεων του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού 

προσωπικού, πλην εκείνου της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής, 

συμβολαιογράφων και δικηγόρων μόνο για το διορισμό τους στους οικείους 

Συλλόγους, διοριζομένων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, και υπό 

προϋποθέσεις ειδικών κατηγοριών, τόσο στη βάση τετραετούς όσο και στη βάση 

ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού (και διετούς υπό προϋποθέσεις και εφόσον 

η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται βάσει προτεραιότητες σύμφωνα με το άρθρο 

18 του ν. 2190/1994 που αφορά σε προσωπικό ι.δ.α.χ.). Με τις ρυθμίσεις αυτές 

επιτυγχάνεται πλήρης εναρμόνιση με τον δημοσιονομικό κύκλο, ήτοι με το  

μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τον ετήσιο προϋπολογισμό.  

Σημειώνεται δε ότι κόμβους στις διαδικασίες αυτές αποτελούν το Υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ΑΣ.Ε.Π.. Το τελευταίο κατά την κρίση του 

δύναται να προκρίνει την ενοποίηση ομοίων αιτημάτων σε μία κατά 

κλάδους/ειδικότητες ενιαία προκήρυξη. Ήτοι κατά κανόνα το Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης θα καταρτίζει ένα συνολικό σχέδιο προγραμματισμού για τις 

προσλήψεις του επόμενου έτους που θα διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τα 

αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου συνολικά και στην συνέχεια 

θα εκδίδεται μία και μόνο εγκριτική πράξη για τα αιτήματα. Τούτο ενισχύει την 

αρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσης παράλληλα δε συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση πόρων καθόσον μία διαδικασία αντικαθιστά περισσότερες. 

Επισημαίνεται ότι η έγκριση των προσλήψεων συνδέεται με την ανάρτηση των 

σχετικών κενών θέσεων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα (άρθρο 16, ν. 4440/2016) και 

σε περίπτωση που δεν έχει προχωρήσει ο συγκεκριμένος φορέας στην έκδοση 

ψηφιακού οργανογράμματος τότε η έγκριση του αιτήματος για τις προσλήψεις 

αυτές με αιτιολογημένο αίτημα του αρμοδίου Υπουργού συνδέεται με την 

διαδικασία προσλήψεων που ορίζεται από την Π.Υ.Σ. 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1). Η 

τελευταία διαδικασία κατ' εξαίρεση ακολουθείται και για προσλήψεις που δεν 

έχουν μεν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό, όμως έχουν όλως επείγοντα 

χαρακτήρα. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προωθείται  μια στρατηγική 

αποτύπωση των αναγκών των φορέων της δημόσιας διοίκησης με ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων τους στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Αναπτυξιακής και 
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Κοινωνικής Στρατηγικής. Όπως διαπιστώνεται, οι ρυθμίσεις αυτές διασυνδέονται με 

υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού 

του δημοσίου, όπως το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση των 

περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος. 

Σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας που 

διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. ή εποπτεύεται από αυτό, δεν είναι υποχρεωμένος ο 

υποψήφιος να καταθέσει δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής του. Αυτή 

επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η 

κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας θα γίνεται βάσει των 

στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Όμως εντός προθεσμίας δέκα (10) 

εργασίμων ημερών που τάσσεται από το Α.Σ.Ε.Π., προ της ανάρτησης των 

προσωρινών αποτελεσμάτων, δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλλουν 

υποψήφιοι που αντιστοιχούν στον αριθμό του συνόλου των θέσεων που 

προκηρύχθηκαν, προσαυξημένο κατά το ήμισυ (50%). Σε κάθε περίπτωση, οι 

προσωρινοί πίνακες αναρτώνται αφού έχει προηγηθεί ο έλεγχος των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών. Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που 

επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του 

στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. Οι διατάξεις του προτεινόμενου 

άρθρου εισάγονται χάριν του εκσυγχρονισμού και της απλοποίησης της διαδικασίας 

υλοποίησης προσλήψεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, της μείωσης του 

γραφειοκρατικού βάρους και της ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών 

πρόσληψης. Επισημαίνεται βέβαια ότι αυτός ο εκ των υστέρων έλεγχος επιβαρύνει 

μεν το Συμβούλιο με μια επείγουσα διαδικασία η οποία όμως μειώνει συνολικά 

τους χρόνους των διαδικασιών πρόσληψης και αυτονόητα επιφέρει μείωση των 

διοικητικών βαρών από περιττές διαδικασίες ελέγχου πιστοποιητικών υποψηφίων 

που δεν έχουν πιθανότητες πρόσληψης και φυσικά έτσι εξοικονομούνται 

ανθρώπινοι πόροι και δαπάνες. 

Η διεύρυνση της αποστολής του Α.Σ.Ε.Π. και η συνεπαγόμενη αύξηση των ευθυνών 

και του φόρτου εργασιών της αρχής, καθιστά απαραίτητη τη λήψη μέτρων τόσο για 

τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο 

δημόσιο, όσο και της ενίσχυσης αυτής για την εκπλήρωση ενός εξόχως σημαντικού 

για το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες της χώρας καθήκοντος. Έτσι στο πλαίσιο 
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διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη αναγκών του Α.Σ.Ε.Π. 

προβλέπεται ότι με κοινή Απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων να επιτρέπεται η απόσπαση μονίμων ή ι.δ.α.χ. για ένα 

έτος με ισόχρονη ανανέωση άπαξ σε περίπτωση κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών 

αναγκών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π.. 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). Λαμβάνοντας υπόψη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη 

αυτοτέλεια και την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών της εν λόγω 

Αρχής, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τη σύνθεση των αρμοδίων συμβουλίων 

επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων αυτής. Ορίζεται επίσης ότι για τα δύο 

επόμενα έτη καθιερώνεται απογευματινή και νυχτερινή υπερωριακή εργασία με 

αντίστοιχες προβλέψεις για τις συναφείς αμοιβές. Ακόμα συνδέονται οι αποδοχές 

του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Συμβουλίου με τις αντίστοιχες 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επίσης ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης 

των συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων του Α.Σ.Ε.Π. και θέματα αναπλήρωσης 

Προέδρου και μελών. Τέλος προτείνεται ότι οι αποφάσεις της Ολομέλειας και της 

Ελάσσονος Ολομέλειας είναι υποχρεωτικές για τα μέλη της. Η ρύθμιση αυτή 

επιτυγχάνει ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Συνεπώς 

ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και την αρχή της ίσης μεταχείρισης και για τους 

λόγους αυτούς συμβάλλει και στην ενδυνάμωση της αρχής της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης των πολιτών. 

 

Β. Αναφορικά με τις προτεινόμενες διατάξεις για την στρατηγική διοικητικής 

ανασυγκρότησης και τις δομές παρακολούθησης και υποστήριξης: 

Παράλληλα με τις υφιστάμενες δομές, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του 

Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτούνται δύο νέες δομές και 

συστήνονται, όπου είναι απαραίτητο, οι σχετικές θέσεις προσωπικού με σκοπό την 

αναβάθμιση του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πολιτικής για την εφαρμογή 

διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. Οι νέες αυτές 

δομές είναι η Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης με τις απαραίτητες για 

125



την λειτουργία της υφιστάμενες μονάδες και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη 

Διοικητική Ανασυγκρότηση. Το τελευταίο θα λειτουργεί με στόχο την διατύπωση 

απόψεων και εισηγήσεων στα θέματα στρατηγικών προτεραιοτήτων ενδυνάμωσης 

και αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης, των συναφών δράσεων για την 

υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών, όπως και για το βαθμό επίτευξης ων 

σχετικών στόχων. Σε αυτό μετέχουν οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς για την 

ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης με επικεφαλής τον Διοικητικό Γραμματέα 

του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επίσης συμμετέχουν πέρα από την 

διοικητική του ηγεσία σε επίπεδο προϊσταμένων των Γενικών του Διευθύνσεων του 

Υπουργείου και οι Διοικητικοί/Τομεακοί Γραμματείς Εσωτερικών, Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Δημοσιονομικής Πολιτικής, Συντονισμού, ο 

Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ένα μέλος 

Δ.Ε.Π. που ενασχολείται με θέματα δημόσιας διοίκησης που υποδεικνύει ο 

Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως και ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας 

της Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης. 

Η Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης έχει αρμοδιότητα την επιστημονική 

παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας και τον συντονισμό των διαδικασιών 

αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, την σχετική 

παραγωγή γνώσης σχετικά με δημόσιες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις, όπως και την 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης σε φορείς της δημόσιας 

διοίκησης. Αυτή συγκροτείται από δύο μονάδες επιπέδου διεύθυνσης και πέντε σε 

αυτές υπαγόμενα Τμήματα, όπως και από ακόμα δύο μονάδες επιπέδου αυτοτελών 

τμημάτων υπαγομένων απ' ευθείας στον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα.  

Κομβικό ρόλο καλείται εδώ να παίξει η μία μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, 

Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης. Με αυτήν συγκροτείται ένας μηχανισμός 

συνολικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 

παραγόμενων και εφαρμοζόμενων πολιτικών σε όλο το φάσμα δράσεων και 

παρεμβάσεων για τη διοικητική ανασυγκρότηση. Αυτός μηχανισμός θεωρείται ήδη 

βέλτιστη πρακτική σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη στο πλαίσιο της εφαρμογής των 

αρχών της χρηστής διακυβέρνησης. Αναμένεται δε  ότι με τη μέτρηση και 
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αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών διοικητικής ανασυγκρότησης, θα 

εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα προκειμένου να ανατροφοδοτήσει τον επιτελικό 

σχεδιασμό του Υπουργείου για την επίτευξη της αποστολής του. 

Αναφορικά δε με την άλλη μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας, 

Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης σημειώνεται ότι σχεδιάστηκε 

για να αποτελέσει μηχανισμό α) διάχυσης και εφαρμογής της πολιτικής για τη 

διοικητική ανασυγκρότηση, β) ενίσχυσης των φορέων της δημόσιας διοίκησης με τα 

αναγκαία μέσα και εργαλεία για την καλύτερη επίτευξη της αποστολής τους, όπως 

ιδίως εργαλεία στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, χαρτογράφησης και 

απλοποίησης διαδικασιών, καθώς και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, και γ) 

κατά συνέπεια αύξησης της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών τους για τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Τούτα θα επιτευχθούν με την οργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων 

προγραμμάτων υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας φορέων της 

δημόσιας διοίκησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές. Στο 

τελευταίο θα συμβάλλει και η μία μονάδα της Ειδικής Γραμματείας, η οποία θα 

λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, το Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας. Έτσι διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο, λειτουργικό και 

αποτελεσματικό σύστημα παροχής εμπειρογνωμοσύνης σε δημόσιους φορείς, με 

γνώμονα την υλοποίηση και διάχυση των δράσεων διοικητικής ανασυγκρότησης, 

που θα προσαρμόζονται στις ειδικότερες ανάγκες του εκάστοτε αιτούντος φορέα. 

Οι μονάδες της Ειδικής Γραμματείας υποστηρίζονται από μονάδα διοίκησης και 

οικονομικού που θα λειτουργεί επίσης σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος. Στην 

Ειδική Γραμματεία συστήνονται τριάντα  συνολικά θέσεις προσωπικού εκ των 

οποίων οριζόντιες, υποστηρικτικές αρμοδιότητες θα ασκούν οι δέκα, ενώ οι 

υπόλοιποι είκοσι θα καταταγούν στο νεοσυστηνόμενο κλάδο Συμβούλων-

Εμπειρογνωμόνων, που απαρτίζεται από κατόχους διδακτορικού διπλώματος 

εγγεγραμμένους στο Μητρώο Στελεχών. Επιπλέον συστήνονται πέντε θέσεις 

επιστημονικών συνεργατών από μέλη Δ.Ε.Π.. Για την πρώτη κάλυψη αναγκών 

προσωπικού μέχρι τη στελέχωση των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού 

της περιπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 22 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων μέχρι δέκα (10) μονίμων ή με σχέση 
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εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αυτέ οι διατάξεις εισάγονται χάριν 

της ασφάλειας δικαίου, της έγκαιρης και της αποτελεσματικής λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης Την μισθολογική κατάταξη όλου αυτού του προσωπικού θα 

καθορίσει Κ.Υ.Α. των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Για 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού του δημοσίου 

που επιθυμεί να ενταχθεί στο νέο κλάδο και για την επιλογή των επιστημονικών 

συνεργατών συγκροτείται σχετική Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης.. 

 

Γ. Αναφορικά με τις προτεινόμενες διατάξεις για προγράμματα υποστήριξης και 

αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας φορέων του δημοσίου: 

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα απευθύνει σε Υπουργεία, 

Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. και εποπτευόμενους φορείς 

τους πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι φορείς 

θα υποβάλλουν αιτήσεις όπου θα αναφέρονται οι ανάγκες τους και το πλαίσιο για 

την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνικής συνεργασίας σε θέματα στρατηγικής 

διοίκησης, διοικητικής οργάνωσης, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και 

χαρτογράφησης όπως και απλοποίησης διαδικασιών. Την σειρά προτεραιότητας 

υλοποίησης των προγραμμάτων θα καθορίζει ο Ειδικός Γραμματέας που θα 

εισηγείται και την λήψη απόφασης για ένταξη των ενδιαφερομένων φορέων σε 

σχετικό πρόγραμμα. Τα προγράμματα προβλέπεται να χρηματοδοτούνται από 

εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και θα είναι δυνατή η συνεργασία  

με ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς. Οι φορείς δε θα 

συνεργάζονται με τους προϊσταμένους των αρμοδίων μονάδων της Ειδικής 

Γραμματείας μέσω ενός νέου οργάνου, της Συντονιστικής Επιτροπής Προγραμμάτων 

Υποστήριξης και Αναβάθμισης Διοικητικής Ικανότητας. 

 

Δ. Αναφορικά με τις προτεινόμενες διατάξεις για την ενίσχυση και αναβάθμιση της 

δημόσιας διοίκησης: 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα δεν διορίζεται υπάλληλος που 

απολύθηκε από άλλη θέση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή λόγω καταγγελίας 

της σύμβασης εργασίας εξ αιτίας υπαιτιότητάς του άν δεν παρέλθει πενταετία από 

την απόλυση. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
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υπεύθυνη δήλωση και το αληθές περιεχόμενό της οφείλει να το ελέγχει 

αυτεπάγγελτα η αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται 

στο Μητρώο Απογραφής (βλ. άρθρο. 33 του προτεινόμενου σχεδίου). Έτσι 

επιτυγχάνεται επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης και διορισμού με 

παράλληλη ενίσχυση του ελέγχου και της διαφάνειας, καθώς και του 

εξορθολογισμού και της επιτάχυνσης των διαδικασιών του διορισμού ή της 

πρόσληψης των υπαλλήλων. 

Επίσης, προτείνονται διατάξεις στον Υπαλληλικό Κώδικα που αφορούν στην ίση 

μεταχείριση όμοιων ζητημάτων. Έτσι στην χορήγηση γονικών αδειών υπάλληλοι 

που γίνονται ανάδοχοι γονείς είτε αποκτούν τέκνο με υιοθεσία αντιμετωπίζονται 

πλέον όπως και οι αντίστοιχοι γονείς που αποκτούν τέκνα με φυσικό τρόπο. 

Σημειώνεται ότι στην ισχύουσα διάταξη δεν γίνεται αναφορά στον θετό πατέρα με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής στον υπάλληλο που 

αποκτά τέκνο με την διαδικασία της υιοθεσίας. Η προτεινόμενη ρύθμιση 

εντάσσεται στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των φύλων, των 

αρχών του ενωσιακού δικαίου περί ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών 

αλλά και της εναρμόνισης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 

Επισημαίνεται δε ότι οι ανάδοχοι γονείς δικαιούνται τις ίδιες άδειες, που αφορούν 

στη φροντίδα και την ανατροφή του ανηλίκου, με τους φυσικούς γονείς καθ’ όλη τη 

διάρκεια της αναδοχής. Ρητά δε αναφέρεται ότι η τρίμηνη άδεια μητρότητας 

επεκτείνεται και στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης 

μητρότητας. 

 

Περαιτέρω, επέρχεται εξίσωση όμοιων καταστάσεων στο πλαίσιο της ίσης 

μεταχείρισης σε ζητήματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων. 

Σημειώνεται ότι οι υπηρετούντες στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου δικαιούνται 14 ημέρες άδεια εξετάσεων έναντι των 10 

ημερών που δικαιούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι. Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τις 

προτεινόμενες διατάξεις αυξάνονται οι ημέρες της άδειας εξετάσεων για τους 

μόνιμους υπαλλήλους από τις 10 στις 14 ημέρες. Επίσης στο πλαίσιο της ίσης 

μεταχείρισης σε ζητήματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων 

ορίζεται ρητά ότι οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
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χρόνου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους 

υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Προκειμένου δε να επιλυθούν 

ερμηνευτικά ζητήματα, καθίσταται σαφές ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για την συμμετοχή των υπαλλήλων σε προγράμματα 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης επιλύοντας έτσι ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυπταν 

αναφορικά με την ισχύ του εν λόγω ορίου ηλικίας και καθίσταται σαφές ότι 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για την 

συμμετοχή των υπαλλήλων σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τέλος 

αναφορικά με τα θέματα επιμόρφωσης καθιερώνεται και η χορήγηση 

πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας για Δημοσίους Υπάλληλους Κατηγορίας και 

Υπαλλήλους ΟΤΑ της κατηγορίας ΔΕ που θα οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και οι κάτοχοί του θα  μοριοδοτούνται αλλά και θα 

μειώνεται η βαθμολογική τους εξέλιξη. Με τις ρυθμίσεις αυτές παρέχονται κίνητρα 

και οργανώνεται ένα πλαίσιο για την διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση και 

επιμόρφωση των υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής προς όφελος τόσο των ίδιων 

των υπαλλήλων όσο και των δημόσιων υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται.  

Οι προτεινόμενες διατάξεις υπεισέρχονται και σε θέματα πειθαρχικής διαδικασίας. 

Συναφώς ορίζεται ότι ο υπάλληλος που διενεργεί ΕΔΕ πρέπει να έχει το βαθμό Α’ 

αντί του προβλεπόμενου σήμερα βαθμού Γ’ ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 

διενεργούντες την ΕΔΕ υπάλληλοι έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για να φέρουν 

εις πέρας τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ΕΔΕ. Επίσης θεσπίζεται ενδεικτική 

προθεσμία τριών μηνών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε περίπτωση που το 

πόρισμα από διενεργηθείσα ΕΔΕ διαπιστώνει τη διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο. Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στην 

επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας. Παράλληλα όμως συμβάλλει έμπρακτα 

στον σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας, που ενδεχομένως προσβάλλεται σε 

περιπτώσεις που ο αρμόδιος πειθαρχικός προϊστάμενος παρά την προβλεπόμενη 

υποχρέωσή του δεν προβαίνει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την άσκηση 

πειθαρχικής δίωξης, με αποτέλεσμα την ομηρία του διωκόμενου εμπλεκόμενου 

υπαλλήλου ή και την ενδεχόμενη παραγραφή του αδικήματος. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις είναι δυνατόν να αντικαθίστανται τα μέλη του 

Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, του Συμβουλίου Υπηρεσιακής 
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Κατάστασης Προϊσταμένων, των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων, και των 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων για σοβαρούς υπηρεσιακούς και για σοβαρούς 

προσωπικούς λόγους. Τα πρακτικά των ανωτέρω συμβουλίων οφείλουν να 

υπογράφονται εντός τριμήνου από την συνεδρίαση. Βέβαια μέχρι την 

καθαρογραφή τους για λόγους χρηστής διοίκησης χορηγούνται στην διοίκηση και 

στους ενδιαφερόμενους σχετικές βεβαιώσεις. Επίσης διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει 

ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ιδιότητα του εισηγητή και του μέλους. 

Διευρύνεται κατά ένα μήνα, ήτοι από τους πέντε σε έξι τουλάχιστον μήνες το 

χρονικό περιθώριο υπηρεσίας του προϊσταμένου για να αξιολογεί τους 

υφιστάμενους του. Η διεύρυνση αυτή εξασφαλίζει δυνατότητα καλύτερης γνώσης 

και καταγραφής πραγματικών  περιστατικών για την τεκμηρίωση της άποψης του 

εκάστοτε αξιολογητή. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιλύονται επίσης επιμέρους ζητήματα που έχουν 

ανακύψει κατά την πρώτη εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας με 

στόχο να καταστεί αυτό πιο λειτουργικό προς διευκόλυνση τόσο των υπαλλήλων 

όσο και των δημοσίων υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.  

Έτσι ορίζεται ότι τα αιτήματα που αποστέλλουν οι φορείς στην Κεντρική Επιτροπή 

Κινητικότητας για την κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση θα πρέπει να 

αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά 

το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο 

κλάδο/ειδικότητα. Με τον τρόπο αυτό οι φορείς παρέχουν πλήρη και 

εμπεριστατωμένη θεμελίωση των αιτημάτων τους διευκολύνοντας το έργο της 

αρμόδιας επιτροπής για την εφαρμογή του ΕΣΚ. 

Επιπλέον, η ισχύουσα διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4440/2016 προβλέπει 

την διαδικασία απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα 

σοβαρούς λόγους υγείας. Με τις προτεινόμενες διατάξεις δίδεται ρητά στον 

υπάλληλο η δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης για λόγους υγείας που αφορούν 

είτε τον ίδιο τον υπάλληλο είτε μέλη της οικογένειας του, και συγκεκριμένα τον 

σύζυγο ή συμβιούντα ή πρόσωπο με α’ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα. Με 

τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΚ η 

εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή του υπαλλήλου σύμφωνα 
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και με το άρθρο 21 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει συνταγματικά την 

προστασία της οικογένειας. 

Επισημαίνεται ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις αυξάνονται οι οργανικές θέσεις 

του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  από 425 σε 456. Επισημαίνεται δε  

συναφώς ότι μειώνεται συνολικά ο αριθμός του προσωπικού χαμηλοτέρων 

κατηγοριών με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα την αναβάθμιση σε κατηγορία 

εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου. 

Σημειώνεται δε ότι καθορίζεται η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου για την 

Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας. Συναφώς προβλέπεται 

η συμμετοχή του προέδρου την Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης στο ΕΣΚΑΕΝ, 

το οποίο επανεργοποιήθηκε, για την βέλτιστη συνεργασία στην εκπόνηση της 

εθνικής στρατηγικής κωδικοποίησης και τον συντονισμό στην υλοποίηση της. 

Με το προτεινόμενο σχέδιο τροποποιείται η ανεπίκαιρη διάταξη που προβλέπει την 

έκδοση βεβαίωσης κατά τη μεταφορά υπαλλήλων από ΝΠΙΔ προς το δημόσιο και 

δημιουργούσε περιττό διοικητικό βάρος, και πλέον προβλέπεται βεβαίωση 

εισαγωγής μόνο στις περιπτώσεις πρόσληψης/διορισμού καθώς και αποχώρησης 

υπαλλήλων. 

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία της απόσπασης και διάθεσης υπαλλήλων στα 

γραφεία των βουλευτών και των Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, καθώς και των γραφείων των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη 

Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα για το ζήτημα της μισθοδοσίας 

αυτών και των πιστώσεων για την παρακολουθηματική του τακτικού μισθού 

αποζημίωση λόγω πρόσθετης κατά χρόνο απασχόλησης έχει επιλεγεί ο κανόνας της 

επιβάρυνσης του φορέα της οργανικής θέσης του υπαλλήλου. Σύμφωνα με την 

προτεινόμενη στο σχέδιο ρύθμιση, προβλέπεται ότι οι δαπάνες για τη μισθοδοσία 

και την πρόσθετη κατά χρόνο απασχόληση υπαλλήλων που αποσπώνται από Ο.Τ.Α. 

ή νομικά πρόσωπα αυτών βαρύνουν το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο 

ανωτέρω κανόνας συνάδει προς την ειδική λειτουργία και αποστολή των Ο.Τ.Α. που 

συνίστανται στη διοίκηση των τοπικών τους υποθέσεων, για τις οποίες οφείλουν να 

διαθέτουν τους πόρους τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 102 του 

Συντάγματος. Εν προκειμένω, η απόσπαση υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων 

αυτών και η περαιτέρω διάθεσή του στα ανωτέρω γραφεία αποσκοπεί στη 

132



διευκόλυνση και προαγωγή της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, δε συνδέεται με τη 

διοίκηση τοπικών υποθέσεων και δε δικαιολογείται, συνεπώς, η δημοσιονομική 

επιβάρυνση του φορέα προέλευσης, δηλαδή των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων 

αυτών.  

Ε. Αναφορικά με τις προτεινόμενες διατάξεις για τον διορισμό ή την πρόσληψη 

ατόμων με κώφωση ή βαρηκοΐα στις θέσεις που προκηρύσσονται σε 

προκαθορισμένο ποσοστό βάσει της προστατευτικής διάταξης (περ. γ’ της 

παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994) επισημαίνεται ότι αυτά 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας υπό την 

προϋπόθεση, όμως, ότι το κριτήριο της ξένης γλώσσας έχει τεθεί ως πρόσθετο 

προσόν με την προκήρυξη των θέσεων, διότι η πιστοποίηση της γνώσης μέσω της 

απόκτησης διπλώματος για τα άτομα αυτά είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς 

προϋποθέτει την επιτυχή περάτωση προφορικών και ακουστικών εξετάσεων, στις 

οποίες είναι εύλογο ότι τα κωφά και βαρήκοα άτομα αδυνατούν εκ των πραγμάτων 

να αντεπεξέλθουν. 

Αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την Γενική Γραμματεία Συντονισμού 

σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η μόνιμη και διαρκής στελέχωσή της με υπαλλήλους 

που πέρα από τα αδιαμφισβήτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, έχουν 

αποκτήσει, κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους σε αυτήν, εξειδικευμένη εμπειρία, 

ειδικές γνώσεις και ικανότητα να εκπροσωπούν επαξίως την υπηρεσία σε συλλογικά 

όργανα. Ταυτόχρονα, αίρεται η άνιση μεταχείριση στο δικαίωμα της μετάταξης 

μεταξύ μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, που ίσχυε μέχρι τώρα στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και 

που για το υπόλοιπό Δημόσιο, έχει ήδη επιλυθεί (βλ. Ν. 4440/2016), για λόγους 

αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης των ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

υπαλλήλων, οι οποίοι κατά το παρελθόν δεν είχαν το δικαίωμα μετάταξης στη 

Γενική Γραμματεία Συντονισμού. 

Επισημαίνεται ακόμη ότι με το προτεινόμενο σχέδιο εισάγονται ορισμοί του 

τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ειδικά και μόνο για την 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 που αφορούν τις προσλήψεις 

προστατευόμενων ατόμων στο δημόσιο τομέα, με σκοπό να προσαρμοστούν τα 
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ισχύοντα όρια ηλικίας στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα και να παρασχεθεί 

ουσιαστική στήριξη στην τρίτεκνη οικογένεια. 

 

ΣΤ. Αναφορικά με τις προτεινόμενες διατάξεις για το Εθνικό Τυπογραφείο: 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται σαφέστερη οριοθέτηση και διεύρυνση 

της αποστολής του Εθνικού Τυπογραφείου και η προσαρμογή αυτής στις σύγχρονες 

ανάγκες και καταστάσεις της ψηφιακής εποχής. Παράλληλα ενισχύεται η 

κοινωφελής πολιτιστική και εκπαιδευτική δράση του Εθνικού Τυπογραφείου, ιδίως 

με την αναδιοργάνωση του Μουσείου του, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών 

και σπουδαστών, τη λειτουργία βιβλιοθήκης παλαιών τόμων ΦΕΚ και παλαιών 

εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου και τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, 

εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων συναφών με την αποστολή του. Επισημαίνεται 

επίσης και η διεύρυνση των φορέων, με τους οποίους το Εθνικό Τυπογραφείο 

δύναται, στο πλαίσιο της αποστολής του, να συνεργαστεί επί θεμάτων παροχής 

τεχνογνωσίας, όπως ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, άλλες 

εκτυπωτικές μονάδες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ακόμη 

και του ιδιωτικού τομέα. 
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6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον 

τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν συνέπειες στον τρόπο απονομής της 

Δικαιοσύνης. 

 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως 

εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση 

Άρθρο 4: Ισότητα των Ελλήνων 

Άρθρο 21: Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, 

δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες 

Άρθρο 101: Διοικητική αποκέντρωση 

Άρθρο 101Α: Ανεξάρτητες Αρχές 

Άρθρο 103: Δημόσιοι Υπάλληλοι 

Άρθρο 104: Περιορισμοί Δημοσίων Υπαλλήλων 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου 

Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση 

Αναφορικά με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσης 

επεξεργασίας επισημαίνονται κυρίως τα ακόλουθα: 

 

Σχετικά δε με τις διατάξεις του άρθρου 41 του προτεινομένου σχεδίου σημειώνεται 

η 62/2015 ΔΕΦ ΑΘ (ΑΚΥΡ.) σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η ΕΔΕ να 

διενεργηθεί από υπάλληλο με βαθμό Α΄ που είναι ισόβαθμος του διωκομένου, 

χωρίς να απαιτείται ο διενεργών την ΕΔΕ να έχει και μεγαλύτερη δημόσια υπηρεσία 

από τον διωκόμενο. 

Σχετικά δε με την διάταξη του άρθρου 42 του προτεινομένου σχεδίου νόμου, 

σύμφωνα με την οποία αναφέρεται ότι: «Κατά τη διάρκεια της θητείας 
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απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των Συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν 

σοβαροί, υπηρεσιακοί ή προσωπικοί, λόγοι.» Σημειώνεται ότι αν ο νόμος προβλέπει 

θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν από τη 

λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των 

καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη (ΣτΕ 

1784/2012, 1711/2011, 3973/2010, 3370/2007, 422/2006, βλ. και ΣτΕ 239/2012). 

Συναφώς παραπέμπεται και η παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Δ.Δ., η οποία ορίζει ότι 

«Όπου ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η 

αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για 

λόγον αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να 

βεβαιώνεται στη σχετική πράξη». Σε κάθε περίπτωση η πράξη αντικατάστασης 

οφείλει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη (Σ.τ.Ε. 1291/2016,2695/2016, 1877/2016, 

239/2012) Επισημαίνεται, όμως, ότι το μέλος έχει τη δυνατότητα υποβολής 

παραίτησης οικειοθελώς (ΣτΕ 2485/2010). Όσον αφορά τον τύπο που περιβάλλεται 

η παραίτηση, με την απόφαση ΣτΕ 4242/2015 κρίθηκε μ.ά. ότι σε περίπτωση 

παραίτησης μέλους ορίζεται αντικαταστάτης του μέχρι την ολοκλήρωση του 

υπολοίπου της θητείας του απερχόμενου μέλους, προκύπτει δε ότι δεν απαιτείται 

να τηρηθεί καμία διαδικασία αποδοχής υποβληθείσης παραιτήσεως προκειμένου 

να κινηθεί η διαδικασία αντικαταστάσεως. Τα αποτελέσματα δηλαδή της 

παραιτήσεως επέρχονται με μόνη την υποβολή της. 

 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού 

δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και 

τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Δεν υφίστανται σχετικές διατάξεις και προβλέψεις ούτε υπάρχει νομολογία. 

 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

 

Δεν υφίστανται σχετικές διατάξεις και προβλέψεις ούτε υπάρχει νομολογία.
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8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας 

Το ΥΠ.Δ.Α. συνεργάζεται με τα λοιπά καθ’ ύληv αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να 

συνταχθεί συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων το 

οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνεται υπόψη για την 

κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.  

Επίσης, το ΥΠ.Δ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος έχει συναρμοδιότητα 

μαζί με τα λοιπά Υπουργεία (Εσωτερικών, Οικονομικών κ.α. ) στην έκδοση των ΚΥΑ 

που προβλέπονται για την ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων (βλ. Υποενότητα 

2.3). 

 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης 

ρύθμισης 

Το ΥΠ.Δ.Α. συνεργάστηκε με το ΑΣΕΠ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες των λοιπών  

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τον στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού βάσει των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στην Εθνική 

Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019, καθώς και για την 

υλοποίηση οριζόντιων και τομεακών παρεμβάσεων σε πεδία υλοποίησης πολιτικών 

διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. Επίσης, 

συνεργάστηκε με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την διοργάνωση επιμορφωτικών κύκλων 

πιστοποίησης διοικητικής επάρκειας για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ. Τέλος, 

συνεργάστηκε με το Εθνικό Τυπογραφείο και την Γενική Γραμματεία Συντονισμού 

του Κυβερνητικού Έργου για τα θέματα που αφορούν στην βελτιστοποίηση του 

έργου των υπηρεσιών αυτών. 

 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 

κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 
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 Οι Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ,  του ΥΠΔΑ και των λοιπών φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης για τον στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων και την 

ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, 

 Το ΥΠ.Δ.Α. και η Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης για τον επιτελικό 

σχεδιασμό, την παρακολούθηση και υλοποίηση της στρατηγικής διοικητικής 

ανασυγκρότησης, 

 Το ΥΠ.Δ.Α. και η Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης για τα 

Προγράμματα Υποστήριξης και Αναβάθμισης Διοικητικής Ικανότητας 

φορέων του Δημοσίου, 

 Το ΥΠ.Δ.Α. και οι λοιποί φορείς για τις μεταβατικές τοποθετήσεις σε θέσεις 

της Ειδικής Γραμματείας Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, 

 Το ΥΠ.Δ.Α. και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την διοργάνωση προγραμμάτων διοικητικής 

επάρκειας για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, 

 Το ΥΠ.Δ.Α. και το Εθνικό Τυπογραφείο για τις δράσεις που αφορούν στην 

λειτουργία του εθνικού παρόχου νομικής διοικητικής πληροφορίας και στην 

διάθεση της ΕτΚ, 

 Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου για την 

διαβίβαση του συνολικού κυβερνητικού προγράμματος στους Τομείς και στα 

Υπουργεία για εφαρμογή παράλληλα με την ψήφιση του κρατικού 

προϋπολογισμού ή έως το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους.  

 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη 

σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της 

Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 

 

138



Το σχέδιο νόμου ενσωμάτωσε τους νομοτεχνικούς κανόνες και τις υποδείξεις της 

ΚΕ.Ν.Ε. όπως, όπου υπάρχουν συντομογραφίες, αναγράφεται τουλάχιστον μία 

φορά στην αρχή, χωρίς σύντμηση η πλήρης ανάλυση της συντομογραφίας και μέσα 

σε παρένθεση η συντομογραφία που χρησιμοποιείται στη συνέχεια του κειμένου, 

γραμματική ορθότητα, και, επιπλέον, ακολούθησε τις αρχές της καλής 

νομοθέτησης, όπως απλότητα και σαφήνεια κειμένου, αναλογικότητα και 

αναγκαιότητα, αποφυγή αντιφατικών ρυθμίσεων. 

 

9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων 

συναφών με την προτεινόμενη 

 
Άρθρο 8: Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού με 

σειρά                        προτεραιότητας 

4. Καταργούνται τα εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 

2190/1994.  

 

Άρθρο 9: Θέματα προσωπικού Α.Σ.Ε.Π. 

1. Προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 

2190/1994 (Α’ 28). 

 

Άρθρο 10: Λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. 

Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2190/1994 

Η παρ. 1. η οποία αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

« 1. Οι αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π. κατανέμονται στην Ολομέλεια, σε Ελάσονες 

συνθέσεις της Ολομέλειας, σε Τμήματα και σε Μονομελείς συνθέσεις. 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.». 

 

Άρθρο 11: Συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα 

1. Αντικαθίστανται τα εδάφια δ’ και επόμενα της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 
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2190/1994. 

Τα εδάφια τα οποία αντικαθίστανται είχαν ως εξής: 

«Οι υποψήφιοι καλούμενοι από το Α.Σ.Ε.Π. να καταλάβουν την προτεινόμενη σε 

αυτούς νέα θέση, οφείλουν να δηλώσουν με γραπτή δήλωση τους, εντός 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη 

ειδοποίηση του Α.Σ.Ε.Π., αν αποδέχονται τη νέα θέση. Η δήλωση κατατίθεται στο 

Α.Σ.Ε.Π. ή αποστέλλεται σε αυτό μέσω τηλεομοιοτυπίας. Αν δεν υποβληθεί η ως 

άνω δήλωση, τεκμαίρεται αμαχήτως η μη αποδοχή της προτεινόμενης νέας θέσης, 

χωρίς ο υποψήφιος να διαγράφεται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.» -  

 

2. Αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 17 ν. 

2190/1994. 

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό βάσει της 

δήλωσης προτίμησης του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, 

διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι το 

διορισμό του ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋποθέσεως.». 

 

Άρθρο 32 

2. Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4369/2016. 

 

Άρθρο 33: Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 3528/2007 (Α΄26) 

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3528/2007. 

 

Άρθρο 34 

1. Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 53 του ν. 3528/2007. 

2. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 

3528/2007. 

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε 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 του μειωμένου 

ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση 
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καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε 

διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου.». 

3. Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007 και η παρ. 5 

αναριθμείται σε παράγραφο 4. 

 

Άρθρο 35: Τροποποίηση άρθρου 60 ν. 3528/2007 (Α’26) 

Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 3528/2007 . 

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) 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 το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος 

εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) 

ημέρας.» 

 

Άρθρο 37 

1. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.1943/1991 

και η παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59).  

 

Άρθρο 38: Ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για υπαλλήλους 

κατηγορίας ΔΕ 

1. Προστίθενται εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 3528/2007 (Α’ 26). 

2. Προστίθεται υποπερίπτωση θθ) στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 85 του 

ν. 3528/2007 (Α’ 26). 

 

Άρθρο 39: Τροποποίηση άρθρων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων 

1. Προστίθενται εδάφια στην παρ. 4 του άρθρου 85 του ν. 3584/2007 (Α’ 

143). 

2. Προστίθεται υποπερίπτωση θθ) στην  περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 88 ν. 

3584/2007 (Α΄143). 
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Άρθρο 40: Τροποποίηση άρθρου 86 ν. 3528/2007 (Α’ 26) 

1. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 86 

του ν. 3528/2007 (Α’ 26). 

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«Γραμματέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και ο νόμιμος αναπληρωτής του ορίζονται 

υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό.» 

2. Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου  86 του ν. 

3528/2007. 

3. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 

3528/2007.  

4. Αντικαθίστανται οι περιπτ. ε΄ και στ’ της παρ. 7 του άρθρου 86 του ν. 

3528/2007. 

Οι περιπτώσεις οι οποίες αντικαθίστανται είχαν ως εξής: 

«ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν της όρους του νόμου και της προκήρυξης 

αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π.. στ) Το 

ΕΙ.Σ.Ε.Π. μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85. Στη 

συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά 

βαθμολογίας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Στη διαδικασία της δομημένης 

συνέντευξης καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. 

Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου 

στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την 

τοποθέτηση οργάνου.». 

5.Αντικαθίστανται οι περίπτ. ε΄και στ’ της παρ. 8 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007.  

Οι περιπτώσεις οι οποίες αντικαθίστανται είχαν ως εξής: 

«ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν της όρους του νόμου και της προκήρυξης 

αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Σ.Ε.Π. ή του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου.  στ) Το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μοριοδοτεί 

κάθε υποψήφιο με βάση της 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 
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κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 

Ακολουθεί η διεξαγωγή της δομημένης 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 πίνακες 

κατάταξης.». 

 

Άρθρο 41: Τροποποίηση άρθρου 126 ν.3528/2007 (Α’ 26) 

1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 126 του ν. 

3528/2007. 

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«2. Η ένορκη διοικητική εξέταση διατάσσεται από οποιονδήποτε πειθαρχικώς 

προϊστάμενο και ενεργείται από μόνιμο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Γ` του 

ίδιου Υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και σε καμία περίπτωση 

κατώτερου βαθμού εκείνου στον οποίο αποδίδεται η πράξη. Η ενέργεια της ένορκης 

διοικητικής εξέτασης μπορεί να ανατίθεται και σε μόνιμο δημόσιο υπάλληλο 

τουλάχιστον με βαθμό Γ άλλου Υπουργείου ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου, του Υπουργείου που το εποπτεύει.». 

 

2. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 3528/2007.  

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«Εφόσον με την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από 

συγκεκριμένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς προϊστάμενος υποχρεούται να ασκήσει 

πειθαρχική δίωξη.». 

 

Άρθρο 42: Τροποποίηση άρθρου 162 ν. 3528/2007 (Α’ 26) 

Αντικαθίσταται το άρθρο 162 του ν. 3528/2007.  

Το άρθρο 162 το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«Άρθρο 162 Λειτουργία των Συμβουλίων  

1. Κάθε Συμβούλιο αποτελεί διακεκριμένη αρχή. 2. Κατά τη διάρκεια της θητείας 

απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των Συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί 
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υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 3. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε 

περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 157 και της 

παραγράφου 8 του άρθρου 158. 4. Το Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής 

Προϊσταμένων, το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το Κεντρικό Συμβούλιο 

Συνέντευξης Προϊσταμένων, τα Συμβούλια Συνέντευξης Προϊσταμένων, το Συμβούλιο 

Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και τα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της. 

Της περιπτώσεις που είναι τριμελή, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) μελών. Σε 

κάθε περίπτωση για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του 

αναπληρωτή του. Τα Συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. 5. 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 λήφθηκε η απόφαση. Ως την 

καθαρογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση 

για της αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα 

μέλη του αρμόδιου Συμβουλίου. Βάσει της βεβαίωσης της μπορεί να γίνονται από τη 

διοίκηση οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των πράξεων-

αποφάσεων των Συμβουλίων. Όμοια βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και της 

ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, ύστερα από αίτησή της. Στα πρακτικά καταχωρίζεται 

και η γνώμη όσων μειοψήφησαν. 6. Η ψηφοφορία των μελών των Συμβουλίων γίνεται 

κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισμού της. 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 της 

επικρατέστερες. 7. Η ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με 

την ιδιότητα του μέλους αυτού. 8. Η λειτουργία όλων των Συμβουλίων διέπεται 

συμπληρωματικά από της γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 

2690/1999) για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης. 9. Ο Πρόεδρος και 

τα μέλη του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και 

Διεύθυνσης, τόσο του Κεντρικού όσο και του Συμβουλίου του οικείου φορέα, εκτός 
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όσων ορίζονται να μετέχουν σε αυτά λόγω της ιδιότητάς της μπορούν να ταυτίζονται 

ολικά ή μερικά με τα μέλη του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, τόσο του 

Κεντρικού όσο και του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων του οικείου 

φορέα. 10. Οι αποφάσεις συγκρότησης του Κεντρικού Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 

Προϊσταμένων, των Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και του Συμβουλίου 

Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων εκδίδονται έναν (1) 

τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της θητείας της και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο 

του έτους που προηγείται της λήξης της θητείας της. Οι αποφάσεις σύστασης και 

συγκρότησης των Συμβουλίων Συνέντευξης Προϊσταμένων εκδίδονται εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της προκήρυξης πλήρωσης 

θέσεων. 11. Τα μέλη των Συμβουλίων Συνέντευξης Προϊσταμένων των άρθρων 157 και 

158, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών – εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να 

οριστούν μέλη των Συμβουλίων Συνέντευξης, πρέπει προηγουμένως να έχουν 

πιστοποιηθεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ικανότητά της να διεξάγουν δομημένη 

συνέντευξη. 12. Τα Συμβούλια που προβλέπονται στα άρθρα 157, 158 και 160 

εδρεύουν στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου όπου συνιστώνται.». 

 

Άρθρο 43 

1. Αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4369/2016. 

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«8. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους 

της υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο 

έτος για πέντε (5) 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 εδαφίου β΄, περίπτωση γ` της παραγράφου 2 

του επόμενου άρθρου.». 

2. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 

4369/2016.    

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από της αρμόδιους αξιολογητές 

υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.» 
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3. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 

4369/2016.  

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«β) Η προθεσμία της περίπτωσης α΄ ισχύει και για της αξιολογητές που απέβαλαν 

την ιδιότητά της αυτή πριν από της 31 Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, 

μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.» 

 

4. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του 

ν. 4369/2016. 

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«γ) Αν ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε (5) 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.». 

4. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.   

      4369/2016. 

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε 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 πέντε (5) μηνών.». 

5.  Αντικαθίσταται το δέκατο εδάφιο  της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4369/2016.  

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«Τα Ν.Π.Δ.Δ. που δε διαθέτουν δικό της Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάγονται στην 

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται.». 

 

Άρθρο 44 

1. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 

4440/2016 (Α΄224) το οποίο είχε ως εξής: 

«Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί 

στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται 

μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.» 
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2. Προστίθεται εδάφιο μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 6 του 

ν. 4440/2016 

3. Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016.  

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου, για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα 

σοβαρούς λόγους υγείας, εκδίδεται από το αρμόδιο της διορισμό όργανο της 

υπηρεσίας υποδοχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Κεντρικής Επιτροπής 

Κινητικότητας, η οποία αποφαίνεται για τα σχετικά αιτήματα και κατανέμει της 

υπαλλήλους σε θέσεις αντίστοιχες των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της, 

λαμβάνοντας υπόψη της υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων.». 

 

4.  Προστίθενται εδάφια στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016.  

 

5. Αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016.  

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε 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 N. 4356/2015 

(Α` 181) δημόσιος υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ 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 για την 

κατανομή των αιτούμενων υπαλλήλων σε θέσεις αντίστοιχες των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες των 

φορέων ανά περιοχή. Οι εν λόγω υπηρεσιακές ανάγκες προκύπτουν από τα 

αιτήματα που αποστέλλουν οι φορείς στο πλαίσιο του ΕΣΚ. Η απόσπαση 

ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειμένου για 

απόσπαση μεταξύ ΟΤΑ, με την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια για το διορισμό 

όργανα.». 

 

Άρθρο 46: Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της 

Ελληνικής Νομοθεσίας 

Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4369/2016.  

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 
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«3. Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από: Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον Γενικό 

Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον 

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Διοίκησης, 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 Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον Πρόεδρο της Ολομέλειας 

των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.». 

 

Άρθρο 47: Αποστολή Εθνικού Τυπογραφείου 

1. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3469/2006.  

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«3. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως αποστολή: α) την έντυπη και ηλεκτρονική 

έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως", 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, και την εξασφάλιση της πρόσβασης των 

πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν, β) την εκτύπωση, διαχείριση, 

πώληση και διανομή των εντύπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, γ) την εκτύπωση, διαχείριση και διανομή 

εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα ή εκδόσεων που εξυπηρετούν 

δημόσιο ή κοινωνικό σκοπό, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 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) τη συνεργασία με το "Ευρωπαϊκό Φόρουμ 

Επίσημων Εφημερίδων" των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με την 

"Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" ή με άλλους φορείς 

που έχουν δραστηριότητες συναφείς με αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου, στ) κάθε 
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άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συναφής προς την αποστολή του και του 

έχει ανατεθεί με νόμο.». 

2. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3469/2006 καταργείται και η παρ. 6 

αναριθμείται σε παρ. 5. 

 

Άρθρο 48: Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3469/2006 

Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν. 3469/2006.  

Το άρθρο το οποίο αντικαθίσταται είχε 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 εκδίδει τα λοιπά έντυπα, μόνο εφόσον το 

επιτρέπουν οι τεχνικές του δυνατότητες και οι υπηρεσιακές του ανάγκες. 2. Οι 

φορείς που εκτυπώνουν έντυπά τους στο Εθνικό Τυπογραφείο καταβάλλουν 

αντίτιμο του κόστους ή παρέχουν τα χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά. Η 

κοστολόγηση γίνεται από μόνιμη τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Εθνικού 

Τυπογραφείου που λειτουργεί για το σκοπό αυτόν και ορίζεται από τον Ειδικό 

Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. 3. Εάν φορείς του Δημοσίου ή του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα χαρακτηρίσουν, αιτιολογημένα, ως επείγουσα την 

έκδοση εντύπου τους, το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να προμηθευθεί ή να 

διαθέσει από τις αποθήκες του την αναγκαία ποσότητα χάρτου, με χρέωση του 

φορέα αυτού. 4. Το Εθνικό Τυπογραφείο εκδίδει τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων 

των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των ελεγκτικών σωμάτων του Δημοσίου σε 

ειδική έκδοση, σύμφωνα με την παράγραφο 2. 5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του 

άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄) και μετά την περίπτωση θ΄ που προστέθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), προστίθεται 

περίπτωση ι΄, ως εξής: "ι) Χάρτου και λοιπών αναλωσίμων που προμηθεύεται το 

Εθνικό Τυπογραφείο για εκτέλεση παραγγελιών που αφορούν εκτυπωτικές εργασίες 

του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α., μέχρι του 

ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ ετησίως για κάθε φορέα." 6. Με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το 

Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να εκτυπώνει χωρίς αντάλλαγμα έντυπα, εφόσον 

εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός Σκοπός. 7. Οι εκτυπωτικές ανάγκες του 
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Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της 

Κυβέρνησης εξυπηρετούνται από το Εθνικό Τυπογραφείο χωρίς επιβάρυνση.». 

 

Άρθρο 49: Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3469/2006 

1. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3469/2006.  

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«3. Το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να τηρεί το αρχείο της προηγούμενης 

παραγράφου σε ηλεκτρονική μορφή. Σε κάθε περίπτωση, η έντυπη μορφή του 

αρχείου τηρείται για ένα ημερολογιακό έτος. Η ηλεκτρονική μορφή του αρχείου 

τηρείται για τέσσερα έτη.». 

2. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 3 του ν. 3469/2006.  

 

Άρθρο 50: Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3469/2006 

Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3469/2006.  

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«1. Η "Εφημερίς της Κυβερνήσεως" εκδίδεται στα παρακάτω τεύχη: α) Τεύχος 

Πρώτο (Α΄). β) Τεύχος Δεύτερο (Β΄). γ) Τεύχος Τρίτο (Γ΄). δ) Τεύχος Τέταρτο (Δ΄). ε) 

Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π.). στ) 

Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου 

και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.). ζ) Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - 

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και 

Γ.Ε.ΜΗ.). η) Τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.). θ) Τεύχος 

Προκηρύξεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Προκηρύξεων 

Α.Σ.Ε.Π.). "ι) Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)". ια) Τεύχος του 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.). ιβ) Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών 

Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων.». 

 

Άρθρο 51: Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 

3469/2006 

1. Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006.  

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«4. Στο Τεύχος Δ΄ δημοσιεύονται: α) οι πράξεις για την κήρυξη έκτασης ως 
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αναδασωτέας, καθώς και οι πράξεις για την ολική ή μερική ανάκληση των πράξεων 

αυτών, β) οι πράξεις παραχώρησης δημοσίων 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 δημόσιων δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων, δ) οι 

πράξεις που αφορούν καταφύγια άγριας ζωής και εκτροφεία θηραμάτων, ε) οι 

πράξεις που αφορούν τη διαχείριση λυμάτων, στ) κάθε άλλη πράξη συναφής με τις 

αναφερόμενες στις προηγούμενες περιπτώσεις.». 

2. Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006.  

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«7. Στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται σε περίληψη: α) οι πράξεις 

για τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με 

περίληψη του καταστατικού τους ή των τροποποιήσεών του, καθώς και κάθε άλλη 

πράξη που αναφέρεται στις ως άνω εταιρείες και στις δημόσιες επιχειρήσεις ή 

οργανισμούς που λειτουργούν υπό μορφή ιδιωτικού δικαίου και η δημοσίευσή της 

στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, β) 

κάθε πράξη που αναφέρεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, της οποίας η δημοσίευση στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, γ) οι ισολογισμοί, οι ανακοινώσεις και οι 

προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων, καθώς και οι εκθέσεις περιουσιακών στοιχείων 

των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των δημοσίων 

γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν με μορφή ιδιωτικού δικαίου, 

που η δημοσίευσή τους στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" απαιτείται από την 

κείμενη νομοθεσία, δ) οι ισολογισμοί των φιλανθρωπικών σωματείων, των οποίων η 

δημοσίευση προβλέπεται από το νόμο και των αλληλασφαλιστικών ταμείων και 

συνεταιρισμών, ε) οι δικαστικές προσκλήσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με 

απώλειες τίτλων, που η δημοσίευσή τους απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, στ) 

οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζικών εταιρειών, ζ) τα προβλεπόμενα 

προς δημοσίευση στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄).». 
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3. Η παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 επαναφέρεται σε ισχύ και 

αντικαθίσταται 

Η παράγραφος η οποία επαναφέρεται σε ισχύ και αντικαθίσταται, είχε ως εξής:  

«"10. Στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. δημοσιεύονται σε περίληψη όλες οι προκηρύξεις 

διαγωνισμών δημόσιων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του 

Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που η δημοσίευσή τους 

προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία".». 

4. Οι παρ. 5, 8, και 12 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 καταργούνται και οι 

παρ. 6, 7, 9, 10, 11, 13 και 14 αναριθμούνται σε παρ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11, 

αντιστοίχως. 

 

Άρθρο 52: Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 

Αντικαθίσταται το άρθρο 9 του ν. 3469/2006.  

Το άρθρο το οποίο αντικαθίσταται είχε 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 διατάξεις βάσει των οποίων εκδίδονται. 

Ειδικά οι κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005. 2. Κάθε περίληψη που 

δημοσιεύεται στο Τεύχος Γ περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον πλήρη τίτλο του οργάνου 

που εκδίδει την πράξη, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της πράξης, τη 

διάταξη βάσει της οποίας εκδίδεται η πράξη, το διατακτικό της πράξης, το 

ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο αυτού στον οποίο αφορά η πράξη, το χρόνο στον 

οποίο αυτή 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, επίσης, κατά περίπτωση, το κύριο 

περιεχόμενο της πράξης. Αν με την ατομική διοικητική πράξη προκαλείται δαπάνη, 

οι υπηρεσίες, πριν από την υπογραφή του αρμόδιου οργάνου, αναφέρουν τον 

αριθμό, την ημερομηνία και την υπηρεσία βεβαίωσης της ύπαρξης σχετικών 

προβλέψεων στον οικείο προϋπολογισμό. 3. Οι πράξεις και οι περιλήψεις που 
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καταχωρίζονται στο Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. περιέχουν υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία των 

διοριζόμενων υπαλλήλων ή μελών διοικήσεων φορέων και ιδίως το 

ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

και το επάγγελμα του κάθε διοριζομένου. Αν η κείμενη νομοθεσία απαιτεί 

συγκεκριμένα προσόντα για το διορισμό, οι πράξεις και οι περιλήψεις αναφέρουν 

υποχρεωτικά και τους σχετικούς με το διορισμό τίτλους σπουδών του κάθε 

διοριζομένου. 4. Οι πράξεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

καταχωρίζονται σε περίληψη και περιέχουν όλα τα στοιχεία που υπόκεινται σε 

δημοσιότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η περίληψη του καταστατικού 

της ανώνυμης εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης περιέχει την 

επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, το ποσό και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου, 

τον αριθμό, το είδος και την ονομαστική αξία των μετοχών ή μεριδίων, τον αριθμό 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα ονόματα των διαχειριστών, αν έχουν 

διορισθεί διαχειριστές με το καταστατικό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και 

τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας, τον αριθμό του συμβολαίου και το όνομα 

του συμβολαιογράφου που κατάρτισε το καταστατικό της εταιρείας, καθώς και τον 

αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της 

ανώνυμης εταιρείας ή τον αριθμό της πράξης καταχώρισης της παρ. 1 του άρθρου 8 

του ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 419/1986 (ΦΕΚ197 

Α΄). Ομοια περίληψη δημοσιεύεται και σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού. "5. 

Οι περιλήψεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Δ.Δ.Σ. περιλαμβάνουν όλα τα 

ουσιώδη στοιχεία της οικείας διακήρυξης και ιδίως: α) την επωνυμία, την 

ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της 

αναθέτουσας αρχής, β) τον αριθμό της προκήρυξης, γ) το είδος της σύμβασης, την 

οποία αφορά ο διαγωνισμός, δ) το είδος του διαγωνισμού, τη διαδικασία που 

επιλέγεται για την ανάθεση και το κριτήριο της κατακύρωσης, αναλυτικά, ε) τον 

τίτλο και την περιγραφή όλων των ουσιωδών στοιχείων του έργου, της προμήθειας 

ή της υπηρεσίας και ιδίως την ακριβή φύση του έργου της προμήθειας ή της 

υπηρεσίας, τις ζητούμενες ποσότητες, τον τόπο παράδοσης και αν οι υποψήφιοι 

μπορούν να καταθέσουν προσφορές για μέρος των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων, 

στ) τη διάρκεια της σύμβασης και λεπτομέρειες για τη δυνατότητα παράτασης του 

συμβατικού χρόνου ή αύξησης των συμβατικών ποσοτήτων, ζ) τον τρόπο, τόπο και 
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χρόνο που μπορεί ο υποψήφιος να αναζητήσει το κείμενο της διακήρυξης ή λοιπές 

πληροφορίες, η) τον προϋπολογισμό της σύμβασης, θ) τη διεύθυνση στην οποία 

πρέπει να κατατεθούν ή να σταλούν οι προσφορές και την ακριβή ημερομηνία και 

ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών, ι) την 

ημερομηνία, ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των προσφορών, ια) βασικούς όρους 

συμμετοχής των υποψηφίων, εφόσον δεν προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, 

ιβ) όλους τους ειδικούς περιορισμούς συμμετοχής των υποψηφίων ή αναφορά ότι 

δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί, ιγ) το ύψος των εγγυήσεων που απαιτούνται για 

τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ιδ) την αναφορά σε ειδικά στοιχεία που απαιτούνται 

ως τεχνικές προδιαγραφές ή αναφορά ότι δεν υπάρχουν τέτοια ειδικά στοιχεία, ιε) 

το χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του, ιστ) την 

απαγόρευση ή μη των εναλλακτικών προσφορών, ιζ) βασικούς όρους για τη 

χρηματοδότηση και την πληρωμή και ιη) την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 

στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον τούτο 

απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και λοιπές ημερομηνίες σχετικές με 

το διαγωνισμό που παράγουν έννομες συνέπειες. Η περίληψη χρονολογείται και 

υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο και αναφέρει ειδικά την ιδιότητα και το 

ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος." 6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να εξειδικεύονται ή να 

τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη μορφή των περιλήψεων των 

παραγράφων 2, 3 και 5. 7. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ενδεικτικά 

υποδείγματα που αφορούν στη μορφή των κανονιστικών και ατομικών πράξεων της 

Διοίκησης που δημοσιεύονται στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως". Τα ενδεικτικά 

υποδείγματα που αφορούν στη μορφή των δημοσιευτέων περιλήψεων του Τεύχους 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. 8. Τον καθορισμό των 

ενδεικτικών υποδειγμάτων των κειμένων που δημοσιεύονται εισηγείται στον 

Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μόνιμη επιτροπή, 

αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον Γενικό Γραμματέα 

Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού 

Τυπογραφείου. Ειδικά για το Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. συμμετέχει στην 
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επιτροπή και ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. Για το Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. συμμετέχει στην 

επιτροπή και ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π.. 9. Η σύνταξη και αποστολή κάθε κειμένου 

γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του φορέα αποστολής. Το Εθνικό Τυπογραφείο 

επιστρέφει στους αποστολείς αδημοσίευτα τα κείμενα που είναι δυσανάγνωστα, 

επισημαίνοντας τα σημεία των προς δημοσίευση κειμένων που δεν μπορούν να 

αναγνωσθούν. Αν ο υπογράφων το δημοσίευμα έπαυσε να είναι αρμόδιος πριν από 

τη δημοσίευση στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως", το Εθνικό Τυπογραφείο 

επιστρέφει στο φορέα αποστολής αδημοσίευτο το έγγραφο. «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 ή σχεδιαγράμματα, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των προς 

δημοσίευση κειμένων και των ανωτέρω εγγράφων φέρει προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή. Εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, οι φορείς καταθέτουν ή 

αποστέλλουν ταχυδρομικά στο Εθνικό Τυπογραφείο 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 κάθε 

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 στο φορέα αποστολής 

αδημοσίευτο. [Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) γίνονται δεκτά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290)]. 11. Τα κείμενα 

που δημοσιεύονται στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" καταχωρίζονται σύμφωνα 

με την κάθε φορά ισχύουσα σειρά τάξης των υπουργείων. 12. Το Εθνικό 

Τυπογραφείο εκδίδει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (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. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε τεχνικό και λεπτομερειακό 

θέμα που αφορά στην έκδοση, αναπαραγωγή, κυκλοφορία και Διάθεση της 
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"Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" και δεν αναφέρεται ρητώς στον παρόντα νόμο. 13. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από τους Προϊσταμένους των 

Διευθύνσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, καθορίζονται τα τέλη δημοσίευσης των 

κειμένων που δημοσιεύονται στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ..». 

 

Άρθρο 53: Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3469/2006 

Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3469/2006.  

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε 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 Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. και Δ.Δ.Σ. στον Ειδικό 

Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.». 

 

Άρθρο 54: Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006 

Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006.  

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«3. Η "Εφημερίς της Κυβερνήσεως" εκδίδεται κάθε εργάσιμη ημέρα. Ύστερα από 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η 

"Εφημερίς της Κυβερνήσεως" μπορεί να εκδίδεται και σε ημέρα αργίας. Η 

"Εφημερίς της Κυβερνήσεως" εκδίδεται σε αυτοτελή φύλλα τα οποία φέρουν την 

ημερομηνία έκδοσης, δικό τους αύξοντα αριθμό και συνεχή για όλα τα εντός του 

ίδιου έτους εκδιδόμενα φύλλα αρίθμηση των σελίδων. Ειδικά το Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 

και Γ.Ε.ΜΗ. αριθμείται μόνο ως προς τον αριθμό φύλλων, ενώ οι σελίδες 

αριθμούνται ανά φύλλο. Το Τεύχος Ε.Β.Ι. εκδίδεται μία φορά το μήνα. Με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης καθορίζονται οι ημέρες έκδοσης του 

Τεύχους Δ.Δ.Σ..». 

 

Άρθρο 55: Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006 

Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006.  

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«4. Έννομες συνέπειες παράγονται μόνο από τη δημοσίευση των φύλλων της 
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"Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" σε έντυπη μορφή, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του 

άρθρου 15 του νόμου αυτού.». 

 

Άρθρο 56: Αντικατάσταση του άρθρου 15 του ν. 3469/2006 

Αντικαθίσταται το άρθρο 15 του ν. 3469/2006.  

Το άρθρο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«Άρθρο 15 Διάθεση της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" 1. Με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται, εκτός 

από τα τεύχη Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. και Ε.Β.Ι., η χωρίς αντάλλαγμα διάθεση τευχών 

της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή στις δημόσιες 

αρχές, καθώς και στα δικαστήρια του κράτους. Ως δημόσια αρχή νοείται κάθε φορά 

η κεντρική υπηρεσία του κάθε φορέα. 2. Το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται να 

αποστέλλει χωρίς αντάλλαγμα το τεύχος Α΄ της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" 

στην έντυπή του μορφή και, εφόσον ζητηθεί, τα υπόλοιπα τεύχη, ως εξής: α) ένα 

αντίτυπο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, β) ένα αντίτυπο στον Πρωθυπουργό, γ) 

ένα αντίτυπο στον Πρόεδρο της Βουλής, δ) από ένα αντίτυπο στον Αρχηγό της 

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τους Προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων, 

που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής, ε) από ένα αντίτυπο σε κάθε 

ελληνικό κόμμα που εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στ) δύο αντίτυπα 

στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 3. Η ηλεκτρονική έκδοση των τευχών Α΄, Β΄, Γ΄, Υ.Ο.Δ.Δ., 

Δ.Δ.Σ. και Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται, μέσω του διαδικτυακού τόπου του 

Εθνικού Τυπογραφείου, χωρίς αντάλλαγμα, στα μέλη του Ελληνικού και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 4. Το Τεύχος Α΄ διατίθεται χωρίς αντάλλαγμα στα μέλη 

του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σε έντυπη μορφή, ύστερα από αίτησή τους στο 

Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο και διαβιβάζει το αίτημα στο Εθνικό 

Τυπογραφείο. «5. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η 

διάθεση των ΦΕΚ σε έντυπη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

αναφορικά με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου.» 6. Με όμοιο τρόπο 

μπορεί να διατίθεται κάθε έκδοση που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο, 
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εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του παρόντος. «7. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν 

σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Το Εθνικό 

Τυπογραφείο μπορεί επίσης να διαθέτει τα φύλλα όλων των τευχών της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε μέσα ψηφιακής αποθήκευσης ύστερα από 

παραγγελία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διάθεση του περιεχομένου των τευχών 

κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η αναζήτηση του περιεχομένου και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα.» 8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να ορισθεί η 

έκδοση τευχών της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, 

καθώς και να ρυθμισθεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα και με τις εγγυήσεις 

που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.». 

 

Άρθρο 57: Τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 

3469/2006 

1. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006  

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«2. Κάθε πολίτης έχει δωρεάν πρόσβαση, μέσω Διαδικτύου, για ανάγνωση των 

δημοσιευμάτων όλων των τευχών της "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως", πλην του 

τεύχους Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ..». 

2. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006 καταργείται και οι επόμενες 

παράγραφοι αναριθμούνται σε 6, 7 και 8, αντιστοίχως. 

 

Άρθρο 58: Μουσείο Εθνικού Τυπογραφείου 

Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 10 του π.δ. 29/2018 (Α’ 58). 

 

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. 
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Άρθρο 60 

Αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 74). 

Η παράγραφος η οποία αντικαθίσταται είχε 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, για την τήρηση των στοιχείων για το διορισμό/πρόσληψη προσωπικού ή 

μεταφορά από τους φορείς των περιπτώσεων στ έως θ του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 

3812/2009, και από τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, 

καθώς και την αποχώρηση, μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα 

ανανέωσης, στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» Τα στοιχεία της 

απόφασης διορισμού / πρόσληψης, μεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού 

αυτού πριν τη δημοσίευση της σχετικής πράξης ή της έκδοσης της, όπου δεν 

απαιτείται δημοσίευση αυτής, καταγράφονται υποχρεωτικά με ευθύνη της οικείας 

Διεύθυνσης Διοικητικού / Προσωπικού, στο ηλεκτρονικό προσωπικό μητρώο της 

ανωτέρω βάσης δεδομένων. Για την ως άνω καταγραφή εκδίδεται σχετική 

βεβαίωση η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο του κύρους της διαδικασίας πρόσληψης 

/ διορισμού, μεταφοράς ή αποχώρησης του ανωτέρω προσωπικού. Η παράλειψη 

της ανωτέρω διαδικασίας συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης β` της 

παρ. 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 (ΦΕΚ 26 Α`).». 

 

Άρθρο 63: Γενική Γραμματεία Συντονισμού 

1. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 17 

του ν. 4109/2013 (Α’ 16).  

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«Τα σχέδια δράσης των Υπουργείων αποστέλλονται στους Τομείς το αργότερο εντός 

του Μαρτίου κάθε έτους.». 

2.Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 
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4109/2013 (Α’ 16).  

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«δ) Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα διαβιβάζεται στους Τομείς και στα 

Υπουργεία για εφαρμογή, το αργότερο εντός του Μαΐου κάθε έτους.». 

3. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 

4109/2013.  

Το εδάφιο το οποίο αντικαθίσταται είχε ως εξής: 

«8. «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.». 

 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην 

έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 

Οι προτεινόμενες από το προς ψήφιση Σχέδιο Νόμου ρυθμίσεις, επιφέρουν τις 

ακόλουθες βελτιώσεις στην έννομη τάξη: 

• Στρατηγικός προγραμματισμός διενέργειας προσλήψεων τακτικού και 

εποχικού προσωπικού 

• Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 

• Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα, υλοποίηση των προσλήψεων από 

το Α.Σ.Ε.Π. με τον προγραμματισμό, την απλοποίηση και την επιτάχυνση των 

διαδικασιών 

• Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης  

• Επιτάχυνση και επέκταση των θεσμικών αλλαγών που επιδιώκουν την 

ανεξαρτησία της Δημόσιας Διοίκησης  

• Ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης   

• Αξιοκρατία στην στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης    

• Η Δημόσια Διοίκηση τίθεται στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος και 

του πολίτη 
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• Παρακολούθηση και υλοποίηση της στρατηγικής Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

• Οργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων υποστήριξης και 

αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας φορέων της Δημόσιας Διοίκησης 

• Βελτιώσεις του εργασιακού περιβάλλοντος των δημοσίων υπαλλήλων 

• Βελτίωση της λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου 

 

Επίσης, βλ. 4.5. 

 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν 

εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε 

την επιλογή αυτή 

 

Δεν υφίστανται διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις χωρίς να τις καταργούν ρητώς.  

 

 

 

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την 

προτεινόμενη ρύθμιση 

Το σχέδιο νόμου «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 

(Α.Σ.Ε.Π.), Ενίσχυση και Αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» 

αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση και κλήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα να συμμετάσχουν στην διαδικασία.  

 

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, 

τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη 
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Το σχέδιο αναρτήθηκε από την 12η  Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. έως την 

17η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. στην ιστοσελίδα για Δημόσια Διαβούλευση 

(www.opengov.gr).  

 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας 

επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της 

προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της 

 

Βλ. Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης. Επιγραμματικά σημειώνεται ότι συναφώς 

έγιναν 56 σχόλια. Τα περισσότερα δε έγιναν αναφορικά με τις διατάξεις που 

αναφέρονται α) στα ψηφιακά οργανογράμματα και τα περισσότερα από αυτά 

αφορούσαν σε θέματα προσωπικού ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, και β) στις άδειες 

εξετάσεων με κυριαρχούσα την άποψη ότι οι 14 ημέρες δεν επαρκούν. 

 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη 

διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

 

Στο στάδιο της εφαρμογής του σχεδίου δεν έχει σχεδιασθεί ιδιαίτερη διαδικασία 

για τον κοινωνικό διάλογο και την διαβούλευση. 
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ΈΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  

«ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.), 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

Στις 12 Δεκεμβρίου 2018 (10.00 π.μ.) το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το ως άνω σχέδιο νόμου. Κατά τη διαδικασία της 

διαβούλευσης, η οποία έληξε στις 17 Δεκεμβρίου 2018 (14.00 μ.μ.) αναρτήθηκαν 

συνολικά πενήντα έξι  (56) σχόλια και προτάσεις.  

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΟΛΙΩΝ 

Άρθρο 1: 

Υπεβλήθη σχόλιο που προτείνει να επισυνάπτονται σκαναρισμένα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά στις εκάστοτε προκηρύξεις αντί της φωτοτύπησης και της 

ταχυδρομικής τους αποστολής προκειμένου να μειώνεται το κόστος και ο χρόνος 

προετοιμασίας του υποψηφίου για την συμμετοχή του στις προκηρύξεις. 

Επιπλέον, σε ότι αφορά στην επιλογή υπηρεσίας σε παραμεθόριες περιοχές ζητήθηκε 

η «εξίσωση» της διετούς παραμονής με τις ήδη υπάρχουσες θητείες.  

Υπεβλήθη σχόλιο που προτείνει να ξεκινήσει η αναγνώριση του Β.Ε.Κ. από τα Ι.Ε.Κ. 

ώστε να δίνεται η δυνατότητα όσοι έχουν αποφοιτήσει από μία τεχνική σχολή και δεν 

έχουν ακόμα αποκτήσει δίπλωμα από την σχολή τους να έχουν τηνδυνατότητα να 

βρουν εργασία. 

Υπεβλήθη σχόλιο να αρθεί η ρήτρα της υποχρεωτικής πενταετούς παραμονής σε 

θέση του Δημοσίου/ΝΠΔΔ/ΟΤΑ από προηγούμενο διορισμό ως προϋπόθεση για να 

συμμετάσχει κάποιος εκ νέου σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Διότι έτσι εγκλωβίζονται 

άνθρωποι σε φορείς με θέσεις και εργασιακά αντικείμενα που δεν επιθυμούν.  

Άρθρο 2 

 

 

Προτείνεται, αφενός, να επαναδιατυπωθεί η διάταξη διότι το ψηφιακό 

οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις θέσεις και όχι μόνο τις κενές όπως επισημαίνει 

η διάταξη, αφετέρου, να ληφθεί μέριμνα για την διεκδίκηση των κενών θέσεων των 

φορέων τόσο από μονίμους όσο και από υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ., διότι παρατηρείται 

μεγάλη μείωση των κενών τους θέσεων για υποβολή αιτήσεων. 

 

Υπεβλήθη σχόλιο να καταργηθεί ο κλάδος Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων κατηγορίας ΥΕ 

και να αντικατασταθεί ως ΔΕ Φυλάκων –Νυχτοφυλάκων διότι θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται πρόβλεψη στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για τους πιστοποιημένους 
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αποφοίτους ΙΕΚ. Να ληφθεί μέριμνα για τους διπλωματούχους ΔΕ ΙΕΚ της ειδικότητας 

Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών. 

  

Άρθρο 3 

 

Υπεβλήθη σχόλιο για τους συμβασιούχους ημερήσιους φύλακες και νυχτερινούς 

φύλακες στο ΥΠ.Ο.Α. ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» 

που εργάζονται σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων,  να μπορούν να εργάζονται 

επίσης σε μνημεία και πολιτισμικούς χώρους. 

 

Περαιτέρω, ζητήθηκε να γίνουν άμεσα προσλήψεις τακτικού προσωπικού μέσω 

προκηρύξεων ΑΣΕΠ ΔΕ Ημερήσιων φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων 

Αρχαιοτήτων στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς χώρους του ΥΠΠΟΑ που 

υπολειτουργούν. Απαιτείται στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό από ΙΕΚ με 

κρατική πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ. Επίσης, να ενισχυθεί αριθμητικά το εποχικό 

προσωπικό κατά το θερινό διάστημα και οι προσληφθέντες να διαθέτουν επίπεδο 

ξένης γλώσσας τουλάχιστον Β2 (συμβασιούχοι και μόνιμοι). 

 

Άρθρο 4 

 

Προτάθηκε μεγαλύτερη μοριοδότηση του κριτηρίου που αφορά στις ξένες γλώσσες 

ενώ στις εποχιακές προσλήψεις να υπάρχει ένα ποσοστό πολυτέκνων που 

καταλαμβάνει αυτές τις θέσεις «….γιατί δεν μπορεί άλλος εάν δεν είναι πολύτεκνος». 

 

 

Άρθρο 5 

 

Υπεβλήθη σχόλιο που αναφέρεται σε «φωτογραφικά» προσόντα στις προκηρύξεις 

ΑΣΕΠ. Αντίθετα, να συμμετέχουν όλοι στη βάση της αρχής της ισότητας. Επίσης, για 

το μη ισάξιο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων εκπαιδευτικών επίπεδο της 

ύλης του διαγωνισμού που διοργανώνει για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση το ΑΣΕΠ.  

 

Άρθρο 9 

 

Υπεβλήθη σχόλιο ώστε στο τέλος του άρθρου η φράση «Πρόεδρος του Συμβουλίου 

ορίζεται μέλος του ΑΣΕΠ» που αφορά το συμβούλιο της παρ 2 του άρθρου 86 του ΥΚ 

να τροποποιηθεί ως εξής: «Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται το ανώτερο κατά 

διαβάθμιση μέλος του ΑΣΕΠ ή το αρχαιότερο κατά σειρά μεταξύ μελών της ίδιας 

βαθμίδας.  

 

Άρθρο 34 
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Υπεβλήθη σχόλιο να προβλεφθεί άδεια για τους δημοσίους υπαλλήλους με συγγενείς 

πρώτου βαθμού που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας και απαιτείται να 

τους συνοδεύει ο υπάλληλος στο νοσοκομείο, ιδίως, όταν απαιτείται μετακίνηση σε 

άλλη πόλη. 

 

Άρθρο 35 

 

Υπεβλήθη σχόλιο για την αναγκαιότητα αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου του 

ν. 3584/2007. 

Υπεβλήθησαν σχόλια για την μικρή χρονική διάρκεια των δεκατεσσάρων (14) ημερών 

της άδεια εξετάσεων αντί των είκοσι (20) που ίσχυαν στο παρελθόν κάτι που είναι σε 

βάρος της χρήσης Κανονικής Αδείας των υπαλλήλων που την δικαιούνται.  

Υπεβλήθη σχόλιο να επανεξεταστεί το θέμα των μετεγγραφών των δημοσίων 

υπαλλήλων όπως συνέβη με την ρύθμιση για τους ένστολους ώστε οι δημόσιοι 

υπάλληλοι να δύνανται να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στον τόπο που 

υπηρετούν για ευνόητους λόγους.  

Υπεβλήθη σχόλιο να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα χρήσης αδειών για τους 

υπαλλήλους ΟΤΑ που φοιτούν στο ΕΑΠ όπως προβλέπεται για τους δημοσίους 

υπαλλήλους. 

 

Άρθρο 36 

 

Υπεβλήθη σχόλιο για την εκπαιδευτική άδεια λόγω φοίτησης δημοσίου υπαλλήλου 

σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών να δίνεται με την έναρξη των σπουδών απευθείας 

από την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού του Φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

από την υποβολή της αίτησης. Για τα μεταπτυχιακά που είναι σε άλλο νομό από τον 

νομό εργασίας να δίνεται δύο (2) ημέρες την εβδομάδα. Σε μεταπτυχιακά που είναι 

σε άλλη Περιφέρεια από αυτήν της εργασίας να δίνεται τριών (3) ημερών άδεια για 

την διάρκεια των σπουδών. Επίσης, για τους ήδη φοιτούντες, να δίνεται στους 

υπαλλήλους το σύνολο των ημερών εκπαιδευτικής αδείας για χρήση από την έναρξη 

του εξαμήνου μέχρι την έκδοση της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου και όχι 

πέραν της λήξης των σπουδών. Τέλος, να αποσαφηνιστεί εάν ο υπάλληλος δικαιούται 

να λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια και την περίοδο της συγγραφής της διπλωματικής 

του εργασίας στην οποία δεν παρακολουθεί μαθήματα. 

 

Άρθρο 37 

 

Υπεβλήθη σχόλιο ώστε στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης να απαλειφθούν ή να 

τροποποιηθούν τα άρθρα 58 παρ 1 του ν. 3528/2007 και 65 παρ 1 του ν. 3584/2007 

διότι υπάρχουν υπάλληλοι που πριν τον διορισμό τους είχαν προϋπηρεσία με 
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συμβάσεις άνω των δέκα ετών στο δημόσιο, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και 

υποψήφιοι διδάκτορες και δεν μπορούν να ζητήσουν την άδεια υπηρεσιακής 

εκπαίδευσης διότι δεν έχουν συμπληρώσει την δοκιμαστική υπηρεσία ενώ θα 

μπορούσε ο χρόνος της συμβάσεώς τους να προσμετράται σχετικά. 

 

Άρθρο 39 

 

Υπεβλήθη σχόλιο ώστε για λόγου ίσης μεταχείρισης να εναρμονιστεί η ρύθμιση της 

διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3584/2007 που προβλέπει ότι η προθεσμία 

για διορισμό μπορεί να παραταθεί ως δύο (2) μήνες μόνο μία φορά για εξαιρετικούς 

λόγους με την ρύθμιση της διάταξης της παρ 2 του άρθρου 17 του ν. 3528/2007 που 

προβλέπει ότι η προθεσμία για διορισμό μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες μόνο 

μία φορά για εξαιρετικούς λόγους. 

 

Άρθρο 41 

 

Υπεβλήθη σχόλιο για την αναγκαιότητα δεσμευτικής χρονικής προθεσμίας 

ολοκλήρωσης των ΕΔΕ 2 ή 3 μηνών «…Θα πρέπει η άσκηση πειθαρχικής δίωξης από 

ενδεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα από την ΕΔΕ να γίνεται αμελλητί και η 

παραβίαση του χρόνου άσκησης της πειθαρχικής δίωξης να καταστεί αυτοτελές 

πειθαρχικό παράπτωμα εντασσόμενο στην παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος 

του Εντολέα της ΕΔΕ, ως έχοντα την αρμοδιότητα του πειθαρχικού Προϊσταμένου…». 

 

Άρθρο 44 

 

Υπεβλήθη σχόλιο για την επέκταση της ρύθμισης σε θέματα μετατάξεων και 

αποσπάσεων των εκπαιδευτικών. 

 

Υπεβλήθη σχόλιο ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια απορρίπτουν συλλήβδην τις αιτήσεις 

μετατάξεως σε ανώτερη κατηγορία με το σκεπτικό ότι η ειδικότητα του πτυχίου δεν 

υπάρχει στον οργανισμό. Έτσι κατατάσσονται σε «πάγια στασιμότητα» άνθρωποι 

που κοπιάζουν για να αποκτήσουν εφόδια.  

 

Υπεβλήθη σχόλιο σε ότι αφορά στο ΕΣΚ σε περίπτωση απόρριψης μετάταξης 

υπαλλήλου σε θέση ανώτερης κατηγορίας άλλου φορέα για λόγους μη κάλυψης του 

ελάχιστου απαραίτητου ποσοστού των οργανικών θέσεων, να καλείται η αρμόδια 

Διοικητική Υπηρεσία να υποβάλλει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προτάσεις 

κάλυψης των κενών θέσεων στον προβληματικό κλάδο. 
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Υπεβλήθη σχόλιο να μειωθεί ο χρόνος της συνυπηρέτησης για δημοσίους 

υπαλλήλους με δέσμευση δεκαετίας όχι στο ήμισυ αλλά στο 1/3 τουλάχιστον διότι οι 

οικογένειες επιβαρύνονται οικονομικά υπέρμετρα.  

 

Υπεβλήθη σχόλιο στις αποσπάσεις / μετατάξεις για λόγους υγείας να μην ισχύουν οι 

διατάξεις της παρ 4 του άρ 4 του ν. 4440/2016 και, επιπλέον, στις περιπτώσεις 

αποσπάσεων-μετατάξεων για λόγους υγείας να δημιουργείται στο φορέα υποδοχής 

προσωρινά προσωποπαγής θέση στην ειδικότητα του μετατασσόμενου υπαλλήλου 

ανεξάρτητα αν υπάρχει κενή ή όχι θέση η οποία ενσωματώνεται σε θέση μόνιμου – 

τακτικού υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας υποχρεωτικά στην πρώτη τροποποίηση 

του οργανογράμματος του φορέα υποδοχής. 

 

Υπεβλήθη σχόλιο σχετικά με τις μετατάξεις για λόγους υγείας (του ιδίου του 

υποψηφίου ή για οικογενειακούς λόγους) μέσω του ΕΣΚ να προβλέπεται η 

δυνατότητα να μετακινηθεί υπάλληλος σε άλλο φορέα πιο κοντά στην κατοικία του 

ανεξάρτητα εάν στον κλάδο που ανήκει καλύπτεται ή όχι το 50% των οργανικών 

θέσεων. 

 

Υπεβλήθη σχόλιο ότι η διάταξη δεν λαμβάνει υπόψη την πληροφοριακή διάσταση 

του ΕΣΚ και ότι «δεν πρέπει να εισάγονται διατάξεις που μας γυρίζουν στον κόσμο 

του χαρτιού». 

 

Άρθρο 58 

 

Υπεβλήθη σχόλιο ώστε να μπορούν στο Μουσείο του Εθνικού Τυπογραφείου να 

προσληφθούν απόφοιτοι της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων, Μνημείων, 

Αρχαιολογικών και Πολιτισμικών Χώρων». Επίσης, να στελεχωθεί το Μουσείο αυτό 

με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό από ΙΕΚ φυλάκων μουσείων (αρχείων) 

και αρχαιολογικών χώρων και οι προσλήψεις να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ.  
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