
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 1 
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών

Απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης απεργών

1. Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών µπορεί να επι-
βληθεί αποκλειστικά σε περίπτωση πολέµου ή επιστρά-
τευσης ή για την αντιµετώπιση αναγκών της άµυνας της
χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης που προκλήθη-
κε από θεοµηνία ή ανάγκης που µπορεί να θέσει σε κίν-
δυνο τη δηµόσια υγεία. 

2. Σε καµία περίπτωση δεν επιβάλλεται πολιτική επι-
στράτευση ή οποιασδήποτε άλλης µορφής επίταξη προ-
σωπικών υπηρεσιών ως µέτρο αντιµετώπισης απεργίας ή
ανάλογης µορφής κινητοποιήσεις ελεύθερων επαγγελ-
µατιών ή αυτοαπασχολούµενων, πριν ή µετά την κήρυξή
τους.

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από αιτιο-
λογηµένη εισήγηση του Υπουργού στην αρµοδιότητα
του οποίου ανήκει η αντιµετώπιση της αιτίας που προκά-
λεσε ανάγκη από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1,
εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί ή οι Περιφερειάρχες να
προβαίνουν, µε απόφασή τους, σε επίταξη προσωπικών
υπηρεσιών. Η επίταξη πραγµατοποιείται µε «Φύλλα Επί-
ταξης» που εκδίδονται από τις οικείες αστυνοµικές, λι-
µενικές ή και πυροσβεστικές αρχές και επιδίδονται από
όργανά τους, καθώς και από υπαλλήλους του Δηµοσίου
και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. 

4. Όποιος καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του
κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού και είτε αρνείται να
παραλάβει το σχετικό φύλλο επίταξης είτε αρνείται ή

παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέ-
ουν από την επίταξη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχι-
στον τριών (3) µηνών. Από την επίταξη απαλλάσσονται
πρόσωπα που έχουν σωµατική ή πνευµατική αναπηρία ή
άλλους λόγους υγείας, εφόσον αυτοί πιστοποιούνται µε
σχετική γνωµάτευση κλινικής δηµόσιου νοσοκοµείου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

6. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 και η
παράγραφος 4 του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42)
και του άρθρου 23 του ν.δ. 17/1974 (Α΄236), όπως ισχύ-
ουν, καταργούνται.

Άρθρο 2 
Συµµετοχή της κοινωνίας στη διαδικασία στελέχωσης

Α.Σ.Ε.Π. και Συνήγορου του Πολίτη 

1. Για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου, των Α-
ντιπροέδρων, των µελών του Α.Σ.Ε.Π. και του Συνήγο-
ρου του Πολίτη υποβάλλουν εισήγηση οι Ενώσεις των
Δικαστικών Λειτουργών, η Ένωση Μελών του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, οι Σύγκλητοι των Πανεπιστη-
µίων και οι Συνελεύσεις των ΤΕΙ, η Ολοµέλεια των Δικη-
γορικών Συλλόγων, επιπλέον δε ως προς το Α.Σ.Ε.Π. η
Ολοµέλεια του Α.Σ.Ε.Π. και η ΑΔΕΔΥ. Οι εισηγήσεις αυ-
τές υποβάλλονται µέσα σε ένα µήνα από την ανακοίνω-
ση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στον Υ-
πουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και στη συνέχεια γνωστοποιούνται από αυτόν στον Πρό-
εδρο της Βουλής, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη για
την άσκηση της, κατά το άρθρο 101Α, του Συντάγµατος,
αρµοδιότητάς της και, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΖ΄, 7 Μαΐου 2015,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εκδηµοκρατισµός της Διοίκησης - Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις



2. Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. ή ο Συνήγορος του Πολί-
τη, µε δηµόσια ανακοίνωσή τους γνωστοποιεί την ηµε-
ροµηνία λήξης της θητείας του ίδιου ή οιουδήποτε εκ
των µελών του Α.Σ.Ε.Π. ή του Συνηγόρου του Πολίτη α-
ντίστοιχα, τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη
της ή αµελλητί σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, συ-
µπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή της έκπτωσης µέλους. 

3. α) Ο Συνήγορος του Πολίτη, οι Βοηθοί του, ο Πρόε-
δρος και οι Αντιπρόεδροι του Α.Σ.Ε.Π. αποχωρούν αυτο-
δικαίως µε τη συµπλήρωση του εβδοµηκοστού τρίτου έ-
τους της ηλικίας τους και τα µέλη του Α.Σ.Ε.Π. µε τη συ-
µπλήρωση του εβδοµηκοστού έτους της ηλικίας τους.
β) Τα µέλη του Α.Σ.Ε.Π. και ο Συνήγορος του Πολίτη α-

ποχωρούν αυτοδικαίως µε τη συµπλήρωση των ως άνω
ορίων ηλικίας, η οποία διαπιστώνεται µε πράξη του Προ-
έδρου του Α.Σ.Ε.Π. ή του Συνηγόρου του Πολίτη ή µε την
κατά το νόµο λήξη της θητείας τους. Για τα ήδη υπηρε-
τούντα µέλη των ως άνω Ανεξάρτητων Αρχών δεν εφαρ-
µόζεται η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου µέχρι τη λήξη
της θητεία του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Άρθρο 3 
Αποκατάσταση του τεκµηρίου αθωότητας 

στην πειθαρχική διαδικασία

1. Οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4057/2012
(Α΄ 54), των περιπτώσεων 1-9 της υποπαραγράφου Ζ.3
της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222), του άρθρου 14 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), της παρ. 6
του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), των άρθρων
14, 15 και 16 του ν. 4210/2013 (Α' 254), των παραγράφων
2 και 3 του άρθρου 29 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 69 του ν. 4310/2014 (Α΄
258) καταργούνται.

2. Το άρθρο 103 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 103
Αυτοδίκαιη αργία 

1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) Ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική

του ελευθερία, ύστερα από ένταλµα προσωρινής κράτη-
σης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε µε εγ-
γύηση. 
β) Ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της ο-

ριστικής παύσης. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση
της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία ηµέ-
ρα της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας ή την ηµέρα που δηµοσιεύ-
θηκε η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, εφό-
σον έχει ασκηθεί προσφυγή.
γ) Ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχο-

λείο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ο-
ποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
για οποιοδήποτε έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής.

2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκο-
ντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί
σε αργία.

3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία ή επανόδου
εκδίδεται από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο.»

3. Το άρθρο 107 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 107
Αυτοδίκαιη αργία 

1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:
α) Ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική

του ελευθερία, ύστερα από ένταλµα προσωρινής κράτη-
σης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε µε εγ-
γύηση. 
β) Ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της ο-

ριστικής παύσης. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση
της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία ηµέ-
ρα της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας ή την ηµέρα που δηµοσιεύ-
θηκε η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, εφό-
σον έχει ασκηθεί προσφυγή.
γ) Ο υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, σε βάρος

του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έ-
γκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδή-
ποτε έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετή-
σιας ζωής . 

2. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκο-
ντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί
σε αργία.

3. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία ή επανόδου
εκδίδεται από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο.»

4. Το άρθρο 104 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 104
Δυνητική θέση σε αργία 

Αναστολή άσκησης καθηκόντων

1. Αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος µπο-
ρεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου:
α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκηµα το οποίο

µπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδι-
κά, προκειµένου για το αδίκηµα της παράβασης καθήκο-
ντος ο υπάλληλος µπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έ-
χει παραπεµφθεί στο ακροατήριο για το αδίκηµα αυτό.
β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα, το

οποίο µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύ-
σης ή
γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνοµη διαχεί-

ριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταµένης
αρχής ή αρµόδιου επιθεωρητή.

2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δηµοσί-
ου συµφέροντος και πριν γνωµοδοτήσει το πειθαρχικό
συµβούλιο, µπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το
ανώτατο µονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα ό-
που υπηρετεί το µέτρο της αναστολής άσκησης των κα-
θηκόντων του. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το πειθαρχι-
κό συµβούλιο συνέρχεται και γνωµοδοτεί για τη θέση
του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των κα-
θηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συµ-
βούλιο δεν γνωµοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός
της ανωτέρω προθεσµίας.

3. Η πράξη, µε την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνη-
τική αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του, εκδίδεται
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από τον οικείο Υπουργό ή το ανώτατο µονοµελές όργα-
νο διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
ή, αν δεν υπάρχει, από τον Πρόεδρο του συλλογικού ορ-
γάνου διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου ύστερα από γνώµη του πειθαρχικού συµβουλίου.
Για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία απαιτείται προη-
γούµενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συµβούλιο.

4. Μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, το
πειθαρχικό συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτήσει
για τη συνέχιση ή µη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται.
Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως µετά
την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσε-
ως του υπαλλήλου σε αργία.

5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλλη-
λο της σχετικής πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα
καθήκοντά του από την κοινοποίηση της πράξης επανα-
φοράς ή αυτοδίκαια από την τελεσιδικία της ποινικής α-
πόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση ή της πειθαρχι-
κής απόφασης, η οποία δεν επιβάλλει την ποινή της ορι-
στικής παύσης ή από τη συµπλήρωση της διετίας κατά
την προηγούµενη παράγραφο.»

5. Το άρθρο 108 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 108
Δυνητική θέση σε αργία

Αναστολή άσκησης καθηκόντων

1. Αν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος µπο-
ρεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου:
α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκηµα το οποίο

µπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδι-
κά, προκειµένου για το αδίκηµα της παράβασης καθήκο-
ντος ο υπάλληλος µπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έ-
χει παραπεµφθεί στο ακροατήριο για το αδίκηµα αυτό.
β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα, το

οποίο µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύ-
σης ή
γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνοµη διαχεί-

ριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταµένης
αρχής ή αρµόδιου επιθεωρητή.

2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δηµοσί-
ου συµφέροντος και πριν γνωµοδοτήσει το πειθαρχικό
συµβούλιο, µπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το
ανώτατο µονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα ό-
που υπηρετεί το µέτρο της αναστολής άσκησης των κα-
θηκόντων του. Μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το πειθαρχι-
κό συµβούλιο συνέρχεται και γνωµοδοτεί για τη θέση
του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των κα-
θηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συµ-
βούλιο δεν γνωµοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός
της ανωτέρω προθεσµίας.

3. Η πράξη, µε την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνη-
τική αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του, εκδίδεται
από τον οικείο Υπουργό ή το ανώτατο µονοµελές όργα-
νο διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
ή, αν δεν υπάρχει, από τον Πρόεδρο του συλλογικού ορ-
γάνου διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου ύστερα από γνώµη του πειθαρχικού συµβουλίου.
Για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία απαιτείται προη-
γούµενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συµβούλιο.

4. Μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, το
πειθαρχικό συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτήσει
για τη συνέχιση ή µη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται.

Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως µετά
την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσε-
ως του υπαλλήλου σε αργία.

5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλλη-
λο της σχετικής πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα
καθήκοντά του από την κοινοποίηση της πράξης επανα-
φοράς ή αυτοδίκαια από την τελεσιδικία της ποινικής α-
πόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση ή της πειθαρχι-
κής απόφασης, η οποία δεν επιβάλλει την ποινή της ορι-
στικής παύσης ή από τη συµπλήρωση της διετίας κατά
την προηγούµενη παράγραφο.»

6. Το άρθρο 105 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 105
Συνέπειες αργίας 

1. Ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας
απέχει από την άσκηση των κύριων και παρεπόµενων κα-
θηκόντων του. 

2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας κα-
ταβάλλεται το ήµισυ των αποδοχών του. Το υπόλοιπο ή
µέρος αυτού µπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, µετά από ει-
δικά αιτιολογηµένη απόφαση του πειθαρχικού συµβουλί-
ου, εφόσον απαλλαγεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση
ή τιµωρηθεί µε πειθαρχική ποινή κατώτερη από την ορι-
στική παύση. Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πει-
θαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί αβάσιµη η υπόνοια για έ-
κνοµη διαχείριση, επιστρέφεται το µέρος των αποδοχών
του που παρακρατήθηκε. 

3. Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική
ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωµα της αδικαιο-
λόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του,
δεν δικαιούται αποδοχές αργίας. 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 31 - 35 του παρόντος Κώ-
δικα εφαρµόζονται και κατά τη διάρκεια της αργίας.»

7. Το άρθρο 109 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 109
Συνέπειες αργίας 

1. Ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας
απέχει από την άσκηση των κύριων και παρεπόµενων κα-
θηκόντων του. 

2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας κα-
ταβάλλεται το ήµισυ των αποδοχών του. Το υπόλοιπο ή-
µισυ ή µέρος αυτού µπορεί να αποδοθεί σε αυτόν, µετά
από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του πειθαρχικού
συµβουλίου, εφόσον απαλλαγεί µε τελεσίδικη δικαστική
απόφαση ή τιµωρηθεί µε πειθαρχική ποινή κατώτερη από
την οριστική παύση. Εάν ο υπάλληλος απαλλαγεί από
κάθε πειθαρχική ευθύνη ή αποδειχθεί αβάσιµη η υπόνοια
για άτακτη διαχείριση, επιστρέφεται το µέρος των απο-
δοχών του που παρακρατήθηκε. 

3. Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική
ποινή οριστικής παύσης για το παράπτωµα της αδικαιο-
λόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του,
δεν δικαιούται αποδοχές αργίας. 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 38 -�42 του παρόντος Κώ-
δικα εφαρµόζονται και κατά τη διάρκεια της αργίας.»

8. Η αυτοδίκαιη αργία που προβλέπεται στις καταρ-
γούµενες µε την παράγραφο 1 διατάξεις λήγει αυτοδι-
καίως µετά από δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευ-
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ση του παρόντος, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων
αυτοδίκαιης αργίας που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου 103 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 107 του
ν. 3584/2007 πριν από την τροποποίησή τους από τις α-
νωτέρω καταργούµενες διατάξεις. Εντός της ανωτέρω
δεκαπενθήµερης προθεσµίας ο οικείος Υπουργός, ο
Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής, το ανώτατο µονοµελές
όργανο διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου ή αν δεν υπάρχει ο Πρόεδρος του συλλογικού ορ-
γάνου διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δι-
καίου και το αρµόδιο για το διορισµό όργανο στην περί-
πτωση των δηµοτικών υπαλλήλων µπορεί να αποφασίσει
µε αιτιολογηµένη απόφασή του την αναστολή άσκησης
των καθηκόντων για όσους από τους υπαλλήλους αυ-
τούς υφίσταται σχετικός επιτακτικός λόγος δηµοσίου
συµφέροντος, παραπέµποντάς τους µε την ίδια απόφα-
ση στο οικείο πειθαρχικό συµβούλιο για τη θέση τους ή
µη σε δυνητική αργία µε τη διαδικασία της παρ. 2 του άρ-
θρου 104 του ν. 3528/2007 ή µε τη διαδικασία της παρ. 2
του άρθρου 108 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν
µε το άρθρο αυτό. 

Άρθρο 4 
Πειθαρχικές ποινές

Το άρθρο 109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 109
Πειθαρχικές ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υ-
παλλήλους είναι:
α) η έγγραφη επίπληξη,
β) το πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) µηνών,
γ) η στέρηση του δικαιώµατος για προαγωγή από ένα

(1) έως πέντε (5) έτη,
δ) η στέρηση του δικαιώµατος συµµετοχής σε διαδικα-

σία επιλογής προϊσταµένου οργανικής µονάδας οποιου-
δήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη,
ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊστα-

µένου οργανικής µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για
τη θητεία ή το υπόλοιπό της,
στ) ο υποβιβασµός έως δύο (2) βαθµούς,
ζ) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12)

µήνες µε πλήρη στέρηση των αποδοχών και
η) η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία µπορεί να ε-

πιβληθεί µόνο για τα ακόλουθα παραπτώµατα: της παρά-
βασης του άρθρου 107 παράγραφος 1α του παρόντος,
της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή
άλλους ειδικούς νόµους, της απόκτησης οικονοµικού ο-
φέλους ή ανταλλάγµατος προς όφελος του ιδίου του υ-
παλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών, της χαρακτηριστι-
κώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής ε-
ντός ή εκτός υπηρεσίας, της παράβασης της υποχρέω-
σης εχεµύθειας, της αδικαιολόγητης αποχής από την ε-
κτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι
δύο (22) εργάσιµες ηµέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα
(30) εργάσιµες ηµέρες σε διάστηµα ενός (1) έτους ή πά-
νω από πενήντα (50) εντός µίας τριετίας, της εξαιρετι-
κώς σοβαρής απείθειας, της άµεσης ή µέσω τρίτου προ-
σώπου συµµετοχής σε δηµοπρασία την οποία διενεργεί
επιτροπή µέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η

επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλ-
ληλος υπηρετεί, της εµµονής σε άρνηση προσέλευσης
για εξέταση από υγειονοµική επιτροπή. Επίσης, η ποινή
της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί στον υπάλλη-
λο για οποιοδήποτε παράπτωµα αν κατά την προηγούµε-
νη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί τρεις
(3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προ-
στίµου αποδοχών ενός (1) µηνός ή κατά το προηγούµε-
νο της διάπραξής του έτος είχε τιµωρηθεί για το ίδιο πα-
ράπτωµα µε ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών ε-
νός (1) µηνός.

2. Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής
σε υπάλληλο συνεκτιµώνται οι ιδιαιτέρες συνθήκες τέ-
λεσης του παραπτώµατος, η εν γένει προσωπικότητα
του υπαλλήλου, καθώς και η υπηρεσιακή του εικόνα ό-
πως προκύπτει από το προσωπικό του µητρώο και τηρεί-
ται η αρχή της αναλογικότητας.

3. Όταν επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές των περι-
πτώσεων γ΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1 και συντρέχουν
επιβαρυντικές περιστάσεις, το πειθαρχικό συµβούλιο
µπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από
3.000 έως 30.000 ευρώ. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική
ποινή της οριστικής παύσης και πρόκειται για πειθαρχικά
παραπτώµατα των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 107 του παρόντος που σχετίζονται µε
οικονοµικό αντικείµενο, το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί
να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 10.000 έως
100.000 ευρώ.

4.α. Για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄,
θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν µπορεί να επι-
βληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασµού.
Για το παράπτωµα της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου

1 του άρθρου 107 δεν µπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτε-
ρη του υποβιβασµού εφόσον η αδικαιολόγητη αποχή α-
πό την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων υπερβαί-
νει τις είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες συνεχώς ή τις
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες σε διάστηµα ενός (1) έ-
τους.
β. Για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων ιδ΄, ιε΄,

ιστ΄, ιη΄, ιθ΄, κα΄, κβ΄, κδ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 107 δεν µπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του
προστίµου.
γ. Για τα λοιπά παραπτώµατα µπορεί να επιβληθεί ο-

ποιαδήποτε πειθαρχική ποινή.»

Άρθρο 5 
Πειθαρχικά Συµβούλια

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 146Α του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, προστίθενται περι-
πτώσεις στ΄ και ζ΄ ως εξής: 

«στ) Δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. µε τους α-
ναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι δη-
µοσίων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαί-
ου ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται µε από-
φαση της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Αν η
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν υποδείξει µέσα σε προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτή-
µατος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόµιµη
και χωρίς τη συµµετοχή των µελών αυτών. 
ζ) Δύο (2) εκπροσώπους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. µε τους α-

ναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι Δή-
µων και οι οποίοι υποδεικνύονται µε απόφαση της εκτε-
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λεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.. Αν η Π.Ο.Ε. -
Ο.Τ.Α. δεν υποδείξει µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµε-
ρών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήµα-
τος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόµιµη και
χωρίς τη συµµετοχή των µελών αυτών.»

2. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 146Α
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, προστίθεται εδά-
φιο ε΄ ως εξής: 

«ε) τα τακτικά µέλη της περίπτωσης στ΄ ή τους ανα-
πληρωτές τους.»

3. Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 146Α
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, προστίθεται εδά-
φιο ως εξής: 

«δ) τα τακτικά µέλη της περίπτωσης ζ΄ ή τους αναπλη-
ρωτές τους.» 

4. Η παρ. 2 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 (Α΄ 26),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα πειθαρχικά συµβούλια είναι πενταµελή και αποτε-
λούνται από: 
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρω-
τοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή
εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή
αντεισαγγελέας πρωτοδικών µε τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου δι-
καστηρίου ή από τον προϊστάµενο της οικείας εισαγγε-
λίας.
β) Ένα (1) µέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστι-

κός πληρεξούσιος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από
τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
γ) Ένα (1) µέλος, ο οποίος είναι µόνιµος υπάλληλος,

προϊστάµενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης, Περιφέρειας ή νοµικού προσώπου δηµο-
σίου δικαίου, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπά-
γονται στην αρµοδιότητα του οργάνου που εκδίδει την
απόφαση σύστασης του συµβουλίου της παραγράφου 1.
Οι προϊστάµενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου
ύστερα από κλήρωση που γίνεται, σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρό-
ντος και υπηρετούν στην έδρα του αρµόδιου πειθαρχι-
κού συµβουλίου.
δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους µε τους αναπληρω-

τές τους οι οποίοι είναι µέλη του Πενταµελούς Υπηρε-
σιακού Συµβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόµενος υ-
πάλληλος.»

Άρθρο 6 
Πειθαρχικά παραπτώµατα 

1. Το άρθρο 107 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 107
Απαρίθµηση πειθαρχικών παραπτωµάτων

1. Πειθαρχικά παραπτώµατα είναι:
α) πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώ-

ρισης του Συντάγµατος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πα-
τρίδα και τη Δηµοκρατία,
β) κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσ-

διορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υ-

πάλληλο οι κείµενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες. Το
υπαλληλικό καθήκον σε καµία περίπτωση δεν επιβάλλει
στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται
προς τις διατάξεις του Συντάγµατος και των νόµων, υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος,
γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή

άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους,
δ) η απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος

προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώ-
που, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορ-
µής αυτών,
ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρµοστη ή ανάξια για υπάλλη-

λο συµπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας. Ειδική περί-
πτωση παρόµοιας συµπεριφοράς αποτελεί οποιαδήποτε
πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οποιαδήποτε
πράξη οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζω-
ής, στην οποία ενέχεται εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που
υπηρετεί σε σχολείο,
στ) η παραβίαση της αρχής της αµεροληψίας,
ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευ-

καιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών
σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία που ενσωµάτωσε την Οδηγία
2006/54/ΕΚ στην ελληνική έννοµη τάξη,
η) η παραβίαση της υποχρέωσης εχεµύθειας, σύµφω-

να µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος,
θ) η σοβαρή απείθεια,
ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθη-

κόντων,
ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27 του

παρόντος, καθώς και η αδικαιολόγητη προτίµηση νεότε-
ρων υποθέσεων µε παραµέληση παλαιότερων,
ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες

και τις αρχές,
ιγ) η προδήλως αδικαιολόγητη µη εξυπηρέτηση των

πολιτών και η υπαίτια µη έγκαιρη διεκπεραίωση των υπο-
θέσεών τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
ιδ) η χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότη-

τας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της
υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών
συµφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων,
ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική

εξέταση,
ιστ) η άµεση ή µέσω τρίτου προσώπου συµµετοχή σε

δηµοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή, µέλος της ο-
ποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγε-
ται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί,
ιζ) η κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της

προϊσταµένης αρχής που γίνεται δηµοσίως, γραπτώς ή
προφορικώς, µε σκόπιµη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανα-
κριβών στοιχείων ή µε χαρακτηριστικά απρεπείς εκφρά-
σεις,
ιη) η άρνηση σύµπραξης, συνεργασίας, χορήγησης

στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επι-
θεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρ-
χές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και τα ι-
διαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγ-
χου,
ιθ) η αδικαιολόγητα µη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη

µεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθε-
σης µε κρίσεις ή χαρακτηρισµούς που δεν εξειδικεύονται
µε αναφορά συγκεκριµένων στοιχείων,
κ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας,
κα) η χρησιµοποίηση τρίτων προσώπων για την από-
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κτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή µαταίωση
εντολής της υπηρεσίας,
κβ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων µε πρόσω-

πα, µε αφορµή το χειρισµό θεµάτων αρµοδιότητας του υ-
παλλήλου από την αντιµετώπιση των οποίων εξαρτώνται
ουσιώδη συµφέροντα των προσώπων αυτών,
κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλει-

ψη ή η παράνοµη χρήση πράγµατος το οποίο ανήκει
στην υπηρεσία,
κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και

τιµωρίας πειθαρχικού παραπτώµατος, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του
παρόντος,
κε) η άσκηση εργασίας ή έργου µε αµοιβή χωρίς προη-

γούµενη άδεια της υπηρεσίας,
κστ) η απλή απείθεια,
κζ) η µη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η

παράλειψη του προϊσταµένου να ελέγχει την τήρησή
του,
κη) η αµέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού

καθήκοντος,
κθ) η άρνηση συνεργασίας µε τα Κέντρα Εξυπηρέτη-

σης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η µη εφαρµογή των διατάξεων
περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέµησης
της γραφειοκρατίας,
λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται

στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόντος νόµου,
λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται

στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του
παρόντος νόµου,
λβ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται

στην παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του παρόντος νό-
µου,
λγ) η κατάθεση, η χρήση, η συµπερίληψη και η διατή-

ρηση στον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλα-
στού, νοθευµένου ή παραποιηµένου πιστοποιητικού ή
τίτλου ή βεβαιώσεως.

2. Διατάξεις που ορίζουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώ-
µατα διατηρούνται σε ισχύ.

3. Σε καµιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρµοστη συµπε-
ριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή
κατά την έννοια της περίπωσης ε΄ της παρ. 1 του παρό-
ντος άρθρου η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοι-
νωνικής δράσης.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26),
όπως ισχύει, καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 7 
Επέκταση των δικαιωµάτων πολιτών

και υπαλλήλων

1. Στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας Δι-
οικητικής Διαδικασίας» προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής:

«Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του άρ-
θρου 12 του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως στα νο-
µικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις

κείµενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% του-
λάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, στα
Ν.Π.Ι.Δ. και τις Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς
(ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, καθώς και
στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, ε-
ντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.»

2. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 προστίθε-
ται παράγραφος 3 ως εξής:

«Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών της παρα-
γράφου 1 έχουν υποχρέωση έγγραφης ενηµέρωσης των
αιτούντων υπαλλήλων για την πρόοδο υποθέσεων σχετι-
κών µε θέµατα της υπηρεσιακής τους κατάστασης που
εκκρεµούν ενώπιόν τους εντός της προθεσµίας της πα-
ραγράφου 1, εφόσον δεν έχει διεκπεραιωθεί η υπόθεσή
τους εντός της ως άνω προθεσµίας.»

Άρθρο 8
Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών 

προσλήψεων εποχικού προσωπικού 
και συµβάσεων µίσθωσης έργου 

1. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, έως την 31η Ια-
νουαρίου κάθε έτους και µετά από αίτηση του αρµόδιου
φορέα εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και του
οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δηµοσιεύεται
στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως µε την οποία
καθορίζεται ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων
για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υ-
πηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω
προσωπικό ισχύουν οι περιορισµοί της παρ. 3 του άρ-
θρου 37 του ν. 3986/2011.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’αριθµ.
33/28.12.2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου, όπως ι-
σχύει, προστίθεται περίπτωση κγ΄, ως εξής:

«κγ) Το προσωπικό που προσλαµβάνεται για την αντι-
µετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και
πρόσκαιρων αναγκών.»

3. Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συνάπτουν οι
φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραµµάτων του
Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προ-
γραµµάτων, αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραµµα
«Διαύγεια». Σε περίπτωση σύναψης συµβάσεων κατά
παράβαση των ως άνω διατάξεων, το συµβατικό ποσό
της αµοιβής καταλογίζεται αλληλεγγύως και εις ολόκλη-
ρον στον λαβόντα και στο φυσικό πρόσωπο που υπογρά-
φει τη σύµβαση για λογαριασµό της διοίκησης, κατ’ ανά-
λογη εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου
21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Συµβάσεις έργου που έχουν συναφθεί, σύµφωνα µε

τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014
χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, ό-
πως ισχύει, αποστέλλονται υποχρεωτικά εντός ενός (1)
µηνός, από τη δηµοσίευση του παρόντος στη Διεύθυνση
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµι-
κού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης.
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Άρθρο 9 
Συµµετοχή προσωπικού ΙΔΑΧ 
σε διαδικασίες κινητικότητας 

1. Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου στο Δηµόσιο, στα νοµικά πρόσωπα δη-
µοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού µπορεί
να συµµετέχει µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
µε τους µόνιµους δηµόσιους υπαλλήλους σε διαδικασίες
κινητικότητας και να καταλαµβάνει κενές ή συνιστώµε-
νες οργανικές θέσεις µόνιµων υπαλλήλων όµοιου κλά-
δου αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας, εφόσον έ-
χει τα προβλεπόµενα γενικά και ειδικά προσόντα. 

2. α) Οι µετακινούµενοι κατά τα ανωτέρω συνεχίζουν
να διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθε-
στώς από το οποίο διέπονταν.
β) Για το προσωπικό αυτό και µέχρι την καθ’ οιονδήπο-

τε τρόπο αποχώρησή του εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

3. Δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
το παρακάτω προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου:
α. το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, µε εξαίρεση την

περίπτωση µετακίνησης σε θέσεις υφιστάµενων κλάδων,
β. οι νοµικοί συνεργάτες και οι δικηγόροι που απασχο-

λούνται στο δηµόσιο και εκείνοι των οποίων η σχέση ερ-
γασίας προσοµοιάζει µε αυτή της εντολής,
γ. οι δηµοσιογράφοι,
δ. το προσωπικό της Προεδρίας της Δηµοκρατίας.

Άρθρο 10 
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3979/2011
(Α΄ 138) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης µπορεί να χρησιµοποιούνται διαπιστευτήρια
που έχουν εκδοθεί για την επιβεβαίωση της ταυτότητας
του χρήστη από άλλους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού
τοµέα και είναι διασυνδεµένα µε ένα ή περισσότερα α-
ναγνωριστικά που σχετίζονται µε βασικά µητρώα, όπως
ιδίως: α) το µητρώο ταυτοτήτων, β) το µητρώο κοινωνι-
κής ασφάλισης, γ) το φορολογικό µητρώο, και δ) το δη-
µοτολόγιο. Οι φορείς που παρέχουν ηλεκτρονικές υπη-
ρεσίες επιβεβαίωσης της ταυτότητας σε άλλους φορείς
και συστήµατα του δηµόσιου τοµέα λειτουργούν, σύµ-
φωνα µε τον Κανονισµό 910/2014 της 23ης Ιουλίου 2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχε-
τικά µε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες
εµπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην ε-
σωτερική αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας
1999/93/ΕΚ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των κατά περί-
πτωση αρµόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτω-
ση αρµoδίου Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα τε-
χνικά και λεπτοµερειακά ζητήµατα που αναφέρονται στη
διασύνδεση των διαπιστευτηρίων και των αναγνωριστι-
κών µε βασικά µητρώα των φορέων του δηµόσιου τοµέα.
Σε καµιά περίπτωση στο σύστηµα ταυτοποίησης δεν
µπορεί να συµπεριλαµβάνεται σύστηµα εντοπισµού θέ-
σης ή βιοµετρικά στοιχεία.»

Άρθρο 11 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Α.Σ.Ε.Π.

1. Στο ν. 2190/1994 προστίθεται άρθρο 14Α ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 14Α
Τήρηση αρχείου/µητρώου 

1. Στο Α.Σ.Ε.Π. τηρείται αρχείο, ανά διαδικασία ή/και α-
νά συµµετέχοντα, σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη µορφή,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις επόµενες παραγρά-
φους, µε τα στοιχεία και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά
των συµµετεχόντων στις διαδικασίες αρµοδιότητάς του.
Ο χρόνος τήρησης του αρχείου, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας
καταστροφής των επιµέρους αρχείων, καθορίζονται µε
κανονιστική απόφαση της Ολοµέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικό-
τερες διατάξεις, που αφορούν την καταστροφή τετρα-
δίων και απαντητικών φύλλων συµµετεχόντων σε γρα-
πτούς διαγωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π., εξακολουθούν να ι-
σχύουν.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (µητρώο) υπο-
ψηφίων (στο εξής αποκαλούµενων «εγγεγραµµένων
χρηστών») µε τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά εκεί-
νων που ανταποκρίνονται σε σχετική πρόσκλησή του για
ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων τους ή/και των
δικαιολογητικών τους, µε αποκλειστικό σκοπό την επε-
ξεργασία αυτών για κάθε είδους µελλοντικές διαδικα-
σίες επιλογής µέσω Α.Σ.Ε.Π., στις οποίες οι εν λόγω εγ-
γεγραµµένοι χρήστες ενδεχοµένως υποβάλουν αίτηση
συµµετοχής, χωρίς να απαιτείται επανυποβολή των στοι-
χείων/δικαιολογητικών αυτών ανά διαδικασία. Τα ήδη εγ-
γεγραµµένα µέλη της διαδικτυακής πύλης του Α.Σ.Ε.Π.
εντάσσονται αυτοδικαίως στο ως άνω µητρώο.

3. Για κάθε εγγεγραµµένο χρήστη δηµιουργείται µία
προσωπική καρτέλα, στην οποία έχει δικαίωµα πρόσβα-
σης. Στην καρτέλα αυτή απεικονίζεται το σύνολο των
στοιχείων και δικαιολογητικών που έχουν καταχωριστεί.
Μέσα από την εφαρµογή του µητρώου υποψηφίων µπο-
ρεί να παρέχονται από το Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες προς τους εγγεγραµµένους χρήστες, ό-
πως υπηρεσίες προσωποποιηµένης πληροφόρησης/ενη-
µέρωσης, παρουσίαση των απαντητικών φύλλων πολλα-
πλών επιλογών, ανά διαγωνισµό και ανά χρήστη. Το µη-
τρώο υποψηφίων µπορεί ανά πάσα στιγµή να επικαιρο-
ποιείται από τους εγγεγραµµένους χρήστες µε καταχώ-
ριση νέων στοιχείων/δικαιολογητικών. 

4. Εάν ο εγγεγραµµένος χρήστης δεν συµµετάσχει σε
κάποια διαδικασία αρµοδιότητας Α.Σ.Ε.Π. για πέντε (5)
χρόνια από την τελευταία καταχώριση/επικαιροποίηση
στοιχείου ή δικαιολογητικού, τα αρχεία του µητρώου
που τον αφορούν καταστρέφονται, εκτός εάν ο εγγε-
γραµµένος χρήστης µε αίτηµά του ζητήσει την περαιτέ-
ρω τήρηση των αρχείων αυτών ή την καταστροφή τους
πριν από την πάροδο της πενταετίας. Αντιθέτως, εάν µέ-
σα σε αυτή την πενταετία συµµετάσχει σε σχετική διαδι-
κασία, τα αρχεία που τον αφορούν, τηρούνται, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου. 

5. Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του
Α.Σ.Ε.Π. και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, πέ-
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ραν των υποψηφίων της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, στο ανωτέρω µητρώο εντάσσονται υποχρεωτι-
κά όλοι οι συµµετέχοντες σε διαδικασίες αρµοδιότητας
Α.Σ.Ε.Π.. Επίσης, στο µητρώο αυτό µπορεί να εντάσσο-
νται, µε ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών τους από το
Α.Σ.Ε.Π., και οι υποψήφιοι Πανεπιστηµιακής και Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης που έχουν συµµετάσχει από το έ-
τος 2009 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου σε διαδικασίες αρµοδιότητας Α.Σ.Ε.Π. και ανήκουν
σε ειδικότητες για τις οποίες πιθανολογείται ότι θα επα-
νυποβάλουν αίτηση συµµετοχής σε µελλοντικές προκη-
ρύξεις. Η ένταξη των ανωτέρω υποψηφίων στο συγκε-
κριµένο µητρώο, µε ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών
τους, θα γίνει σταδιακά κατόπιν έκδοσης µίας ή περισσό-
τερων σχετικών ανακοινώσεων του Α.Σ.Ε.Π., στις οποίες
θα εξειδικεύονται οι ειδικότητες και η προκήρυξη στην ο-
ποία συµµετείχαν οι προς ένταξη υποψήφιοι. Όσοι υπο-
ψήφιοι δεν επιθυµούν να ενταχθούν στο µητρώο, µε ψη-
φιοποίηση των δικαιολογητικών τους, πρέπει να το δη-
λώσουν, εντός ευλόγου χρόνου που θα οριστεί στη σχε-
τική ανακοίνωση, αποστέλλοντας στο Α.Σ.Ε.Π. σχετική
υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογρα-
φής. 

6. Στο Α.Σ.Ε.Π. τηρείται επίσης µητρώο υπαλλήλων
φορέων επιφορτισµένων µε το έργο της υλοποίησης
διαδικασιών επιλογής προσωπικού ή άλλων διαδικασιών,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Α.Σ.Ε.Π.. Στο εν λό-
γω µητρώο εντάσσονται οι ταυτοποιηµένοι υπάλληλοι
του κάθε φορέα.

7. Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Α.Σ.Ε.Π. γίνεται µέσω ηλεκτρονικής φόρµας της διαδι-
κτυακής πύλης του Α.Σ.Ε.Π., στην οποία καταχωρίζονται
τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων ή υπαλλήλων
φορέων. Με κανονιστική απόφαση της Ολοµέλειας του
Α.Σ.Ε.Π., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν τον τρό-
πο εγγραφής στα µητρώα των παραγράφων 2, 5 και 6
του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία/δικαιολογητικά και
λοιπές πληροφορίες που καταχωρίζονται στα εν λόγω
µητρώα, τον τρόπο καταχώρισης, επικαιροποίησης, αλ-
λαγής των στοιχείων/δικαιολογητικών και τις βαθµίδες
πιστοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα,
συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας καταστροφής
των αρχείων.»

2. Για τους σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 17 και 18
παράγραφοι 3 και 7 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, το
Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να τηρεί µητρώο θεµατοδοτών, βαθµο-
λογητών/ αναβαθµολογητών. Για τη δηµιουργία και τήρη-
ση του µητρώου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως οι δια-
τάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 14Α του
ν. 2190/1994, όπως αυτό προστίθεται µε το παρόν άρ-
θρο.

3. Το άρθρο 12 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 12
Υποχρεώσεις υπηρεσιών - λοιπών φορέων

Οι υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα της παραγράφου
1 του άρθρου 14, καθώς και λοιπές υπηρεσίες και ιδιωτι-
κοί φορείς, οφείλουν να συνεργάζονται µε το Α.Σ.Ε.Π.
για την παροχή στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων, τα
οποία ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. για την άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της αποστολής του.

Επίσης, το Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να επικοινωνεί µε χρήση τε-
χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών µε τους εν
λόγω φορείς, προκειµένου να αναζητά τα ανωτέρω στοι-
χεία, πληροφορίες, έγγραφα, που βρίσκονται στην κατο-
χή των φορέων αυτών, και επικαλούνται ενώπιον του
Α.Σ.Ε.Π. οι υποψήφιοι, καθώς και οι εγγεγραµµένοι χρή-
στες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 14Α του παρόντος
νόµου. Οι φορείς που διαθέτουν τα στοιχεία/έγγραφα
αυτά οφείλουν σε κάθε περίπτωση να επιβεβαιώνουν
την ακρίβεια και τη γνησιότητά τους.»

4. Στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 προστίθεται παρά-
γραφος 10Α ως εξής: 

«10Α. Το Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να παρέχει υπηρεσίες µε τη
χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
στους φορείς που προσλαµβάνουν προσωπικό βάσει του
παρόντος άρθρου.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του
ν. 2527/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι ενστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ασκούνται µε κατάθεσή
τους στο Α.Σ.Ε.Π. ή µε αποστολή συστηµένης επιστολής
απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. ή µε ηλεκτρονικό τρόπο, όπως
προσδιορίζεται κάθε φορά στη σχετική προκήρυξη ή α-
νακοίνωση.»

Άρθρο 12 
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών - 

Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών

1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«6α. Όταν για τη διεκπεραίωση υπόθεσης απαιτούνται
δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από το
δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και των οποίων η
έκδοση δεν προϋποθέτει τη σύµπραξη του πολίτη, η αρ-
µόδια υπηρεσία, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον
αιτούντα µε την αίτησή του, τα αναζητεί µε οποιοδήποτε
πρόσφορο τρόπο για την έκδοση της τελικής πράξης αυ-
τεπαγγέλτως από τις οικείες υπηρεσίες.
β. Για το σκοπό αυτόν τεκµαίρεται ότι παρέχεται σχετι-

κή εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόµενο, µε την κατά-
θεση της αίτησής του. 
γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-

τικής Ανασυγκρότησης και του αρµόδιου, κατά περίπτω-
ση, Υπουργού, καθορίζονται οι διαδικασίες στις οποίες
δεν εφαρµόζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολο-
γητικών, λόγω µεγάλου όγκου αιτήσεων ή άλλων λόγων
που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την αυτεπάγγελτη α-
ναζήτηση. 
δ. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών εφαρ-

µόζεται επί αιτηµάτων φυσικών και νοµικών προσώπων.»
2. α) Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις τα

οποία εκδίδονται µέσω κεντρικών πληροφοριακών συ-
στηµάτων υπηρεσιών του Δηµοσίου ή µέσω ηλεκτρονι-
κής διασύνδεσης των συστηµάτων αυτών µε το πληρο-
φοριακό σύστηµα «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ», εκδίδονται µέσω
των ΚΕΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 3013/2002 (Α΄102) και αναζητούνται αυτεπάγγελτα
µέσω διασύνδεσης των υπηρεσιών του Δηµοσίου µε το
κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα του φορέα, ο οποίος έ-
χει την ευθύνη ανάπτυξης και συντήρησης του συστήµα-
τος.
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β) Με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Ε-
σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κα-
τά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζεται ο χρό-
νος ένταξης στην ανωτέρω ρύθµιση των πιστοποιητικών
και βεβαιώσεων που για τεχνικούς λόγους ή λόγους α-
ναγόµενους στη λειτουργία της οικείας υπηρεσίας δεν
είναι εφικτό να ενταχθούν στη ρύθµιση του προηγούµε-
νου εδαφίου εντός του χρόνου πλήρους εφαρµογής της.

3. Οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού, εκτός από τις εξου-
σιοδοτικές, έχουν πλήρη εφαρµογή µετά την πάροδο έξι
(6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

Άρθρο 13 
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Δηµοσίου - 

Ασφάλεια πληροφορικών συστηµάτων Δηµοσίου

1. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων για την προστασία των δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα, οφείλουν να διακινούν µε ηλεκτρο-
νικά µέσα και ιδίως µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο έγγρα-
φα, πληροφορίες και δεδοµένα που εκδίδουν και διαχει-
ρίζονται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 

2. α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3979/
2011 προστίθενται τα εξής: 

«Έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που παράγο-
νται µε χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών (ΤΠΕ), ιδίως µέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύ-
λης του Ελληνικού Δηµοσίου, γίνονται δεκτά από τους
φορείς του δηµόσιου τοµέα του άρθρου 3 το ν. 3979/
2011 για την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επι-
χειρήσεων. Τα παραπάνω έγγραφα, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις µπορούν να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε
ασφαλή αποθηκευτικό χώρο (ηλεκτρονική θυρίδα χρή-
στη) της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης. Πρόσβαση
στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη, µπορούν να έχουν ό-
λοι οι φορείς του δηµόσιου τοµέα του άρθρου 3 του
ν. 3979/2011 προκειµένου να γνωστοποιούν ή να κοινο-
ποιούν, έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, καθώς
και να παραλαµβάνουν µετά από εξουσιοδότηση του
χρήστη δικαιολογητικά που έχουν αποθηκευτεί στην η-
λεκτρονική θυρίδα του. Με απόφαση του Υπουργού Ε-
σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζο-
νται οι τεχνικές λεπτοµέρειες, καθώς και κάθε ειδικότε-
ρο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγρά-
φου.» 
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του

ν. 3979/2011 η λέξη «µπορεί» αντικαθίσταται µε την λέ-
ξη «οφείλει». 
γ) Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3979/2011 καταργεί-

ται.
δ) Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 3979/2011 προστίθε-

ται παράγραφος 9, ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται οι πολιτικές ασφάλει-
ας των πληροφοριακών συστηµάτων των φορέων του
δηµόσιου τοµέα, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες για
την ασφάλεια των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 14
Πεδίο εφαρµογής και διαδικασίες

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εµπίπτουν
µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου υπάλληλοι:
α) των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν

λήξης της διαθεσιµότητας ή οι οποίοι µετά την έκδοση ο-
ριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης δεν ανέλαβαν
υπηρεσία ή παραιτήθηκαν µετά την ανάληψη αυτής και
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
β) οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιµότητας βάσει

του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και του ν. 4250/2014 (Α΄ 74),
ακόµη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιµότη-
τας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση,
γ) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄
270), 
δ) οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε διαθεσιµότητα κατόπιν

κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστι-
κής απόφασης,
ε) οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε νοµικά πρόσωπα δη-

µοσίου δικαίου και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα
οποία καταργήθηκαν µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014
(Α΄ 74) και
στ) οι οποίοι τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία δυνάµει

των διατάξεων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου
34 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). 

2. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κεφαλαίου δεν
εµπίπτουν υπάλληλοι των οποίων η υπαλληλική σχέση
λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υπο-
βολής αίτησης για συνταξιοδότηση εφόσον έχουν λάβει
οριστική σύνταξη.

3. Το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού έχει τη δυνατό-
τητα συµµετοχής στις διαδικασίες κινητικότητας του άρ-
θρου 15 του παρόντος, παράλληλα µε το δικαίωµα επα-
ναφοράς στις θέσεις που κατείχε ή σε συνιστώµενες
προσωποπαγείς θέσεις, κατά τις διατάξεις των άρθρων
17 έως 19 αυτού.

Άρθρο 15 
Διαδικασία προσδιορισµού και πλήρωσης θέσεων 

µε εθελοντική κινητικότητα

1. Ο αρµόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των
φορέων και υπηρεσιών του Δηµοσίου υποβάλλουν στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης ειδικώς αιτιολογηµένα αιτήµατα για ενίσχυση µε
προσωπικό των υπηρεσιών τους που δύνανται να καλυ-
φθούν από τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου σε κενές ή συνι-
στώµενες θέσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

2. Το σύνολο των αιτηµάτων που υποβάλλονται από
τους φορείς και τις υπηρεσίες διαβιβάζονται στις Τριµε-
λείς Επιτροπές του άρθρου 16 του παρόντος, προκειµέ-
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νου εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών να γνω-
µοδοτήσουν σχετικά µε τις ανάγκες για προσωπικό που
µπορεί να καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγονται
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου.

3. Κατόπιν της ανωτέρω γνωµοδότησης των Τριµελών
Επιτροπών, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης εκδίδει Πρόσκληση, η οποία δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την Πρόσκλη-
ση αυτή καθορίζονται οι θέσεις που καλύπτονται ανά φο-
ρέα, περιφερειακή ενότητα, κατηγορία και κλάδο/ειδικό-
τητα προσωπικού, και τυχόν ειδικά προσόντα που απαι-
τούνται για τους κλάδους ή ειδικότητες στις οποίες πρό-
κειται να µεταταχθούν/µεταφερθούν. Οι φορείς στους ο-
ποίους υπάγονταν οργανικά υποχρεούνται να ενηµερώ-
σουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο τους υπαλλήλους που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος.

4. Με την Πρόσκληση ορίζεται αποκλειστική προθε-
σµία δέκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της, ε-
ντός της οποίας οι υποψήφιοι υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύ-
θυνη Δήλωση σε ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο το ο-
ποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και ηλεκτρονικά, µε κοινοποίη-
ση στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας στην οποία
ανήκει ή ανήκε οργανικά ο υπάλληλος ή σε περίπτωση
κατάργησης του φορέα, στη Διεύθυνση/Τµήµα Εποπτεί-
ας του οικείου Υπουργείου. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζο-
νται και στις Τριµελείς Επιτροπές του άρθρου 16 του πα-
ρόντος. Η καθ’ ύλην αρµόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Δι-
οικητικού, όπου ανήκει ή ανήκε οργανικά ο υπάλληλος ή
σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, στη Διεύθυνση/
Τµήµα Εποπτείας του οικείου Υπουργείου ελέγχει τα ό-
σα υπευθύνως δήλωσε ο υποψήφιος βάσει των στοιχεί-
ων που περιλαµβάνονται στο προσωπικό του µητρώο και
τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση ανα-
ντιστοιχίας των όσων υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος
στην αίτηση µε όσα τηρούνται στο προσωπικό µητρώο
του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, η αρµόδια
Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, καλεί τον υποψή-
φιο για την προσκόµιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων
που υπευθύνως δηλώνει ότι κατέχει, εντός αποκλειστι-
κής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών. Εάν µετά τον έλεγχο
προκύψει ανακρίβεια της δήλωσης, η αρµόδια Διεύθυνση
Προσωπικού/Διοικητικού γνωστοποιεί τα ακριβή στοιχεία
αµελλητί στις Τριµελείς Επιτροπές του άρθρου 16 του
παρόντος. Άλλως η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση θεωρεί-
ται ακριβής.

5. Οι Τριµελείς Επιτροπές παραλαµβάνουν τις αιτήσεις
των υποψηφίων και αποφασίζουν αιτιολογηµένα εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την πάροδο της δε-
καήµερης αποκλειστικής προθεσµίας της προηγούµενης
παραγράφου για τη µοριοδότηση των υποψηφίων και την
κατάταξή τους σε φθίνουσα σειρά, µέσω κατάλληλου
πληροφοριακού συστήµατος, σύµφωνα µε τη µοριοδότη-
ση και την τυχόν υποβληθείσα αίτηση προτίµησης, σε
προσωρινούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης, οι οποίοι
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατόπιν µοριο-
δότησης κριτηρίων που αφορούν ιδίως τα τυπικά τους
προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας, την οικογενειακή τους
κατάσταση, την οµοεδρικότητα φορέα προέλευσης - φο-
ρέα υποδοχής και τη συνυπαγωγή φορέα προέλευσης -
φορέα υποδοχής στο ίδιο Υπουργείο. Με απόφαση του

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν ιδίως στη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισµό των µοριοδο-
τούµενων κριτηρίων, στη διαδικασία µοριοδότησης, στον
αριθµό των µορίων που αντιστοιχεί στα επιµέρους κριτή-
ρια, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

7. Κατά των πινάκων της παραγράφου 5 µπορεί να α-
σκηθεί ένσταση εντός πέντε (5) ηµερών από την επόµε-
νη της ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με την
ένσταση µπορεί να προβληθούν µόνο αντιρρήσεις σχετι-
κές µε τη βαθµολόγηση των κριτηρίων, όπως αυτά θα
προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση της παρα-
γράφου 6. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το αρµόδιο
Τµήµα του Α.Σ.Ε.Π. εντός δέκα (10) ηµερών από την η-
µεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Μετά
την εξέταση των ενστάσεων, το Α.Σ.Ε.Π. διαβιβάζει τη
σχετική απόφαση στις Τριµελείς Επιτροπές, οι οποίες
καταρτίζουν οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης
των υπαλλήλων, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του Προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο διαδικτυακό τό-
πο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Η πράξη µετάταξης/µεταφοράς των υπαλλή-
λων εκδίδεται από το φορέα υποδοχής.

8. Το Α.Σ.Ε.Π. έχει την αρµοδιότητα διενέργειας αυτε-
πάγγελτου ελέγχου νοµιµότητας της ως άνω διαδικα-
σίας, όπως και επί της προβλεποµένης από τα άρθρα 17
έως 19 του παρόντος.

Άρθρο 16 
Τριµελείς Επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης συστήνονται δύο (2) Τριµελείς Επιτροπές, οι
οποίες αποτελούνται από έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής
Διεύθυνσης του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο
και δύο (2) Προϊσταµένους Διεύθυνσης του ίδιου Υπουρ-
γείου, ως µέλη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος,
τον Πρόεδρο κάθε Επιτροπής αναπληρώνει, ένας (1)
Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης του τέως Υπουργεί-
ου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης. Ως αναπληρωµατικά µέλη σε κάθε Επιτροπή
ορίζονται δύο (2) Προϊστάµενοι Διεύθυνσης του τέως Υ-
πουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Εισηγητές, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ορί-
ζονται σε κάθε Επιτροπή δύο (2) Προϊστάµενοι Τµήµα-
τος του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε αναπληρωτές
Προϊσταµένους Τµήµατος του ίδιου Υπουργείου. Γραµ-
µατείς σε κάθε Επιτροπή ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ του τέως Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Αρµοδιότητα των Τριµελών Επιτροπών είναι:
α) Η επεξεργασία των αιτηµάτων των φορέων για ενί-

σχυση µε προσωπικό των Υπηρεσιών και η γνωµοδότηση
σχετικά µε τις ανάγκες σε προσωπικό που δύνανται να
καλυφθούν από τους υπαλλήλους που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου.
β) Η µοριοδότηση των υπαλλήλων βάσει των αιτήσεών

τους και των βεβαιώσεων των αρµόδιων Διευθύνσεων
Προσωπικού/Διοικητικού.
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γ) Η έκδοση προσωρινών και οριστικών πινάκων κατά-
ταξης και διάθεσης.
Η συγκρότηση, ο ορισµός µελών των Τριµελών Επι-

τροπών, καθώς και η κατανοµή αρµοδιοτήτων σε κάθε
µία από αυτές διενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου α-
ναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης.

Άρθρο 17
Επαναφορά προσωπικού

1. Η διαθεσιµότητα των υπαλλήλων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος και δεν ανήκουν στο
προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού παρα-
τείνεται µέχρι και την ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα
στον οποίο µετατάσσονται, µεταφέρονται ή τοποθετού-
νται βάσει των διατάξεων του παρόντος.

2. Υπάλληλοι, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστι-
κοί πίνακες διάθεσης µετατάσσονται/µεταφέρονται υπο-
χρεωτικά σε θέσεις τις οποίες καταλαµβάνουν βάσει των
οριστικών πινάκων διάθεσης µε την επιφύλαξη των δια-
τάξεων του άρθρου 19 του παρόντος και του εποµένου
εδαφίου.

3. Ειδικά το προσωπικό της δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης του οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία
καταργήθηκαν µε το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
και εξαιρέθηκε από τη διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και του ν. 4250/2014
(Α΄ 74), όπως και όσοι από το προσωπικό αυτό τοποθε-
τήθηκαν σε άλλες θέσεις, δυνάµει οριστικών πινάκων,
µπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε και επανα-
συστήνονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18
του παρόντος, εφόσον υποβάλει την προβλεπόµενη από
την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αίτηση. Η πράξη κα-
τάταξης των υπαλλήλων αυτών κοινοποιείται στην υπη-
ρεσία στην οποία είχαν τοποθετηθεί, για να λάβει γνώ-
ση.

4. Υπάλληλοι, οι οποίοι περιλαµβάνονται σε προσωρι-
νούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων
του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης, επανέρχονται σε συνιστώ-
µενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπά-
γονταν οργανικά και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υ-
πουργού, εκτός εάν δηλώσουν µε αίτησή τους που υπο-
βάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του
φορέα υποδοχής, εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµο-
σίευση του παρόντος, ότι επιθυµούν να µεταταχθούν/µε-
ταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαµβάνουν βάσει
των πινάκων αυτών. 

5. Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στους ο-
ριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγρά-
φου 2 του παρόντος, καθώς και υπάλληλοι, οι οποίοι δεν
υπέβαλαν αίτηση για µετάταξη/µεταφορά και εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 14, επανέρχονται σε
συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο
που υπάγονταν οργανικά ή σε εποπτευόµενους από το
Υπουργείο αυτό φορείς και τίθενται στη διάθεση του οι-
κείου Υπουργού, µε τον ίδιο βαθµό που κατείχαν και στο
ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο στο οποίο υπάγονταν κατά τη
θέση τους σε διαθεσιµότητα βάσει του  ν. 4172/2013 (Α΄
167). Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν σε κλάδους οι ο-
ποίοι έχουν συνολικά καταργηθεί, επανέρχονται σε συ-
νιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις υφιστάµενων κλά-
δων, ανάλογα µε την ειδικότητά τους. Για το προσωπικό

του άρθρου 19 εφαρµόζονται οι ειδικές ρυθµίσεις αυτού.
6. Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στους ο-

ριστικούς πίνακες διάθεσης της ως άνω πρόσκλησης ή
δεν υπέβαλαν αίτηση σε αυτή και εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής του άρθρου 14 του παρόντος Κεφαλαίου, ε-
φόσον υπάγονταν οργανικά σε φορείς που καταργήθη-
καν, επανέρχονται στα Υπουργεία που επόπτευαν τους
καταργηθέντες φορείς, σε συνιστώµενες προσωποπα-
γείς θέσεις, µε τον ίδιο βαθµό που κατείχαν και στο ίδιο
µισθολογικό κλιµάκιο που υπάγονταν κατά τη θέση τους
σε διαθεσιµότητα ή την κατάργηση της σύµβασης εργα-
σίας τους βάσει του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

7. Για την επαναφορά του προσωπικού των παραγρά-
φων 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εκδίδεται πράξη
του οικείου Υπουργού. Με την πράξη αυτή ο οικείος Υ-
πουργός ρυθµίζει τους όρους και το χρόνο απασχόλη-
σης των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και των υπαλλή-
λων των εξαιρέσεων του άρθρου 90 παρ. 2 περίπτωση
Δ΄ του   ν. 4172/2013 της αρµοδιότητάς του.

8. Για όσους συµµετείχαν στην διαδικασία της κινητι-
κότητας του άρθρου 15 και δεν κατέλαβαν τις θέσεις της
υποψηφιότητάς τους οι προθεσµίες που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο αναβιώνουν από το χρόνο έκδοσης
των οριστικών πινάκων έκδοσης και κατάταξης και εφαρ-
µόζονται αναλόγως οι διαδικασίες του παρόντος. Οι δια-
τάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για το προσω-
πικό των άρθρων 18 και 19.

Άρθρο 18
Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων 

και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού

1. α) Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν µε το
άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) επανασυστήνονται
αυτοδικαίως από τη δηµοσίευση του παρόντος, όπως και
το σύνολο των οργανικών θέσεων που κατέχονται από
το προσωπικό αυτό.
β) Επανασυστήνονται οι ειδικότητες και κλάδοι, όπως

και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσε-
ων µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστη-
µίων που καταργήθηκαν κατ’ εφαρµογή της παρ. 1 του
άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
γ) Επανασυστήνεται η ειδικότητα των Σχολικών Φυλά-

κων, όπως και οι θέσεις σχολικών φυλάκων που καταρ-
γήθηκαν δυνάµει του άρθρου 80 του ν. 4172/2013 (Α΄
167).
δ) Επανασυστήνονται οι θέσεις και οι κλάδοι, όπως και

το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων
µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου του προσωπικού των ασφαλιστικών ταµεί-
ων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ) και του ΟΑΕΔ που
καταργήθηκαν κατ’ εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 90
του ν. 4172/2013 (Α΄167).

2. Το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου, ε-
φόσον δεν έχει µεταταχθεί/µεταφερθεί βάσει οριστικών
πινάκων διάθεσης, µπορεί να επανέλθει στις θέσεις τις
οποίες κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή πριν λήξει
η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αίτηση που
υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητι-
κού του φορέα που υπηρετούσε. Οι υπάλληλοι αυτοί κα-
τατάσσονται µε πράξη του οικείου οργάνου διοίκησης
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στις ως άνω θέσεις µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό
κλιµάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιµό-
τητα βάσει του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Υπάλληλοι της περίπτωσης δ΄ της προηγούµενης πα-

ραγράφου, οι οποίοι περιλαµβάνονται σε τελικούς πίνα-
κες διάθεσης δύνανται να δηλώσουν µε αίτησή τους που
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού
του φορέα υποδοχής, εντός δέκα (10) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, ότι επιθυµούν να µεταφερ-
θούν στις θέσεις τις οποίες καταλαµβάνουν βάσει των
πινάκων αυτών.

3. Οι θέσεις κλάδου ΥΕ στις οποίες έχουν τοποθετηθεί
υπάλληλοι της ειδικότητας των Σχολικών Φυλάκων κλά-
δου ΔΕ δυνάµει οριστικών πινάκων µετατρέπονται αυτο-
δικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΔΕ της ίδιας
ειδικότητας.

4. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δηµο-
σιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 19 
Επανασύσταση Δηµοτικής Αστυνοµίας

1. α) Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνοµία οι θέ-
σεις των πρώην δηµοτικών αστυνοµικών που συστάθη-
καν µε την υπ’ αριθµ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014
απόφαση του Προϊσταµένου Κλάδου Διοικητικής Υπο-
στήριξης και Ανθρώπινου Δυναµικού/Α.Ε.Α. (Β΄ 3595)
και επανασυστήνονται αυτοδικαίως οι θέσεις και οι κλά-
δοι ΠΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ Δηµοτικής Αστυνο-
µίας, ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας και ΥΕ Δηµοτικής Αστυ-
νοµίας, που είχαν καταργηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου
81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
β) Κατ’ εξαίρεση τριακόσιες πενήντα (350) θέσεις από

τις συσταθείσες µε την υπ’ αριθµ. 6000/2/5250/8-π' από
12.12.2014 απόφαση του Προϊσταµένου Κλάδου Διοικη-
τικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναµικού/Α.Ε.Α.
της περίπτωσης α΄καταλαµβάνονται από ισάριθµους
πρώην δηµοτικούς αστυνοµικούς που είχαν ενταχθεί
στην Ελληνική Αστυνοµία µε την ίδια απόφαση, εφόσον
υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ηµερών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Υπηρεσία στην
οποία υπηρετούν. Εφόσον ο αριθµός των αιτήσεων υ-
περβαίνει τον προβλεπόµενο αριθµό των τριακοσίων πε-
νήντα (350) θέσεων, η επιλογή πραγµατοποιείται βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων, όπως πτυχίο, ξένες γλώσσες,
προϋπηρεσία, ειδικές γνώσεις, ηλικία κ.λπ., τα οποία κα-
θορίζονται και εξειδικεύονται µε κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και του οικείου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η τελική επιλογή πραγµα-
τοποιείται µε απόφαση του Προϊσταµένου Κλάδου Διοι-
κητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναµικού/Α.Ε.Α..
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σύµ-
φωνα µε τις προβλέψεις των προηγουµένων εδαφίων, οι
ενδιαφερόµενοι που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, πα-
ραµένουν στις θέσεις που κατέχουν ως ιδιαίτερης κατη-
γορίας προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και α-
σκούν τα καθήκοντα που ασκούσαν κατά το χρόνο υπο-
βολής της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας επιλογής, όσοι δεν επιλεγούν υποβάλλουν εκ νέου
αίτηση για την ένταξή τους στις κατηγορίες των περι-
πτώσεων β΄ και δ΄ της επόµενης παραγράφου.

γ) Οι εντασσόµενοι στην Ελληνική Αστυνοµία κατά
την προηγούµενη διαδικασία αποτελούν ιδιαίτερης κατη-
γορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό και η υπηρεσιακή
τους κατάσταση διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν
για τους πολιτικούς υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνο-
µίας, µε εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 1, 69
και 71 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/
2007, Α΄ 26).
δ) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση

του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης µπορεί και κατά παρέκκλιση των ισχυ-
ουσών διατάξεων να καθορίζονται τα θέµατα που αφο-
ρούν στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των δηµοτι-
κών αστυνοµικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, τις αρµο-
διότητες, τα συναφή δικαιώµατά τους και τις υποχρεώ-
σεις τους, το χρόνο εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υ-
πουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ρυθµίζεται το είδος, το αντικείµενο και η διάρκεια της
εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι µε-
τά την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνοµία, ο τύπος,
το χρώµα και το είδος της στολής τους, τα αναγκαία ε-
φόδια και ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας µε το
οποίο εφοδιάζονται.

2. α) Όσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγρά-
φου 1 και δεν παραµένουν στην Ελληνική Αστυνοµία κα-
ταλαµβάνουν αυτοδικαίως τις θέσεις που ανασυστήθη-
καν, µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κα-
τείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιµότητα, εφόσον κα-
ταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµε-
ρών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση
Προσωπικού/Διοικητικού του Δήµου στον οποίο ανήκαν
οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το
αρµόδιο προς διορισµό όργανο του οικείου Δήµου και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
β) 'Οσοι κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγρά-

φου 1 και δεν παραµένουν στην Ελληνική Αστυνοµία,
αλλά δεν επιθυµούν να καταλάβουν την κατά την παρά-
γραφο 1 αρχική θέση τους που ανασυστήθηκε, εφόσον
καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητι-
κού του Δήµου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετού-
νται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται µε τον ί-
διο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχαν κατά
τη θέση τους σε διαθεσιµότητα, στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υ-
πουργού. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων α΄ και β΄ υπάλ-

ληλοι, πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί οποιουδήποτε κλά-
δου, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στο προσωπικό της
παραγράφου 1, αλλά εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 14 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση
για µετάταξη/µεταφορά είτε δεν έχουν συµπεριληφθεί
σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος µπορούν να επι-
λέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική οργανική τους
θέση που ανασυστήθηκε, είτε να καταλάβουν προσωπο-
παγή θέση που συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή σε εποπτευόµενους
από το Υπουργείο φορείς. Σχετική διαπιστωτική πράξη
εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρµόδιο προς διορι-

12



σµό όργανο του οικείου Δήµου ή από τον Υπουργό Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί των περιπτώσεων β΄

και γ΄ της παραγράφου αυτής, δύνανται µε την ίδια δια-
δικασία να τοποθετηθούν σε συνιστώµενες θέσεις προ-
σωπικού που υπάγονται στην αρµοδιότητα της Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, αρµόδιας για θέµατα Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής.

3. α) Οι Υπηρεσίες Δηµοτικής Αστυνοµίας των δήµων
ασκούν τις αρµοδιότητες που είχαν µεταβιβαστεί στην
Ελληνική Αστυνοµία, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρ-
θρου 4 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), σύµφωνα µε τους Ορ-
γανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους.
β) Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να

αποφασιστεί η µη επανασύσταση Υπηρεσίας Δηµοτικής
Αστυνοµίας. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις δηµοτικών
αστυνοµικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται
και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρε-
σίες των οικείων δήµων µε βάση τα τυπικά τους προσό-
ντα είτε και εφόσον έχουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθ-
µισης (π.χ. εξαίρεσης από τη διαθεσιµότητα, ενδοαυτο-
διοικητική κινητικότητα, µετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου
κλάδου µπορούν να παραµείνουν στις θέσεις αυτές εφό-
σον το επιθυµούν ή µε αίτηση που κατατίθεται µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την δηµοσιοποίηση της απόφασης
του Δηµοτικού Συµβούλιου, να καταλάβουν θέσεις από
τις προβλεπόµενες των εδαφίων β΄, γ΄και δ΄ της παρα-
γράφου 2.
Οι δηµοτικοί αστυνοµικοί οι οποίοι είχαν τεθεί σε δια-

θεσιµότητα ή είχαν απολυθεί και επανατοποθετήθηκαν
µέσα από το µηχανισµό της κινητικότητας σε άλλες θέ-
σεις εργασίας του δηµόσιου τοµέα, καθώς και όσοι έ-
χουν τοποθετηθεί λόγω άλλης ρύθµισης (π.χ. εξαίρεσης
από τη διαθεσιµότητα, ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα,
µετάταξη κ.λπ.) σε θέση άλλου κλάδου µπορούν να πα-
ραµείνουν στις θέσεις αυτές εφόσον το επιθυµούν και
στην περίπτωση κατά την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο
αποφασίσει θετικά για την επανασύσταση της Δηµοτικής
Αστυνοµίας.
Στην περίπτωση µη επανασύστασης κατά τα προανα-

φερόµενα της Δηµοτικής Αστυνοµίας παρέχεται η δυνα-
τότητα στα Δηµοτικά Συµβούλια µε απόφασή τους να κα-
θορίζουν τις αρµοδιότητες που έχουν σχέση µε την εύ-
ρυθµη λειτουργία της πόλης τους (κατάληψη πεζοδρο-
µίων, εφαρµογή κανονιστικών αποφάσεων Δηµοτικού
Συµβουλίου κ.λπ.) και δεν θα ασκούνται από την Ελληνι-
κή Αστυνοµία, τις Διευθύνσεις και τους επιφορτιζόµε-
νους διοικητικούς υπαλλήλους που θα τις ασκούν, µε
ταυτόχρονη αποτύπωσή τους στους Εσωτερικούς Οργα-
νισµούς Λειτουργίας των δήµων.
γ) Οι µονάδες από υπαλλήλους του δήµου που είχαν

συσταθεί µε αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου για
την άσκηση αρµοδιοτήτων δυνάµει της παρ. 4 του άρ-
θρου 81 του ν. 4172/2013, καταργούνται, διατηρούνται ή
συγχωνεύονται µε τις µονάδες που θα απαρτίζουν την
Υπηρεσία Δηµοτικής Αστυνοµίας µετά από σχετική τρο-
ποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
οικείου δήµου. Με τον Οργανισµό ορίζονται οι ειδικότη-
τες και οι κλάδοι από τους οποίους θα επιλέγονται οι
προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων αυτών. Προϊστά-
µενος της οργανικής µονάδας που θα απαρτίζει την Υπη-
ρεσία Δηµοτικής Αστυνοµίας, εφόσον αυτή λειτουργεί

σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, µπορεί να
τοποθετηθεί και υπάλληλος του δήµου που δεν ανήκει
στο ένστολο προσωπικό της Δηµοτικής Αστυνοµίας.

4. Υπάλληλοι που κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρ-
θρου 81 του ν. 4172/2013 µετατάχθηκαν αυτοδικαίως α-
πό τις 23.9.2013 σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέ-
σεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ
Διοικητικού στο δήµο ή µεταγενέστερα σε άλλη περαιτέ-
ρω υπηρεσία, µπορούν να µεταταγούν από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος σε συνιστώµενες οργανικές θέσεις κα-
τηγορίας ΠΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας ή ΤΕ Δηµοτικής Α-
στυνοµίας ή ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας στο δήµο όπου
υπηρετούσαν στις 22.9.2013, εφόσον υποβάλλουν σχε-
τική αίτηση εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών στο δή-
µο στον οποίο ανήκουν οι οργανικές τους θέσεις. Εντός
αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµο-
σίευση του παρόντος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
Δηµάρχου, µε την οποία το ανωτέρω προσωπικό διαπι-
στώνεται ως προσωπικό αυτού και κατατάσσεται στις ε-
πανασυσταθείσες θέσεις κλάδων ΠΕ Δηµοτικής Αστυνο-
µίας ή ΤΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας ή ΔΕ Δηµοτικής Αστυ-
νοµίας. Η πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, από δε το χρόνο δηµοσίευσής της, κα-
ταργείται αυτοδικαίως η θέση στην οποία είχε γίνει η µε-
τάταξη.

5. Μετά τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών συνολικής υ-
πηρεσίας στην Υπηρεσία Δηµοτικής Αστυνοµίας ενός ή
περισσοτέρων δήµων µπορεί να διενεργείται µετάταξη
των υπαλλήλων σε άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων
καθηκόντων, σύµφωνα µε το ν. 3584/2007 (Α΄ 143), ό-
πως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παρα-
γράφου 1 του παρόντος, ο υπολογισµός της δεκαετίας
ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή µετάταξή τους
σε Υπηρεσία Δηµοτικής Αστυνοµίας, χωρίς να υπολογί-
ζεται το χρονικό διάστηµα που διανύθηκε από 23.9.2013
µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νό-
µου.

6. Επιτρέπεται η µετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας σε υπαλλήλους του ν. 3584/
2007 (Α΄ 143) µετά από ειδική εκπαίδευση, στην οποία ε-
πιτρέπεται να συµµετέχουν, µετά από αίτησή τους, υ-
πάλληλοι που δεν έχουν συµπληρώσει το 35ο έτος της
ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία έναρξης της εκπαί-
δευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις α-
ποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται
στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντι-
κείµενο της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις για την επιτυ-
χή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια για
την εκπαίδευση αυτή.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου
αυτού. 

8. Για το έτος 2015 οι δαπάνες που αφορούν τη µισθο-
δοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του
άρθρου αυτού και των υπαλλήλων της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 18 γίνονται µε µεταφορά
των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, στο πλαίσιο του γενικού προγραµµατισµού προσλή-
ψεων προσωπικού κάθε έτους.
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Άρθρο 20 
Διορισµός επιτυχόντων Α.Σ.Ε.Π.

1. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού
προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι
πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περι-
λαµβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δη-
µοσιεύτηκαν µετά την 1.1.2009, µπορούν να διατεθούν
για διορισµό βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης τακτι-
κών θέσεων, η οποία εκδίδεται από το Α.Σ.Ε.Π. αποκλει-
στικά για αυτούς, κατόπιν πρότασης των Τριµελών Επι-
τροπών του άρθρου 16, εν όψει των σηµερινών λειτουρ-
γικών αναγκών του Δηµοσίου, εφόσον δεν έχουν ήδη
διοριστεί βάσει του πίνακα διοριστέων στον οποίο περι-
λαµβάνονται. Η διαδικασία διεξάγεται από το Α.Σ.Ε.Π.,
κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 18 του ν.
2190/1994, µε την επιφύλαξη εφαρµογής των επόµενων
παραγράφων. 

2. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται, κατόπιν µοριο-
δότησης µε αντικειµενικά κριτήρια στα οποία περιλαµβά-
νεται ο χρόνος έκδοσης του πίνακα διοριστέων του
Α.Σ.Ε.Π. στον οποίο ανήκουν. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµί-
ζονται ζητήµατα που αφορούν ιδίως στη διαδικασία υπο-
βολής αιτήσεων, στον προσδιορισµό των κριτηρίων που
µοριοδοτούνται, στη διαδικασία µοριοδότησης, στον α-
ριθµό των µορίων που αντιστοιχεί στα επιµέρους κριτή-
ρια, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Σε περίπτωση
ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη οικογενειακά και κοινω-
νικά κριτήρια, τα οποία προσδιορίζονται µε την ως άνω
απόφαση. Για τη διαδικασία αυτή µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί και το αρχείο-µητρώο του άρθρου 11. 

3. Οι επιτυχόντες της παραγράφου 1 µπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση συµµετοχής στη νέα προκήρυξη σε δια-
φορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από
αυτή στην οποία περιλαµβάνονται στους οριστικούς πί-
νακες διοριστέων ή στην απόφαση του Τµήµατος του
Α.Σ.Ε.Π. µε την οποία διατέθηκαν προς διορισµό σε αντι-
κατάσταση - αναπλήρωση όσων αρχικά διορίστηκαν.
Προϋπόθεση για την αίτηση συµµετοχής σε ανώτερη κα-
τηγορία είναι ο απαιτούµενος τίτλος σπουδών να έχει α-
ποκτηθεί µετά τη δηµοσίευση των οριστικών πινάκων
διοριστέων ή την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής από-
φασης του Τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π.. Στη ρύθµιση αυτή και
µε τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν δια-
τεθεί προς διορισµό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση ό-
σων αρχικά διορίσθηκαν, σύµφωνα µε σχετική απόφαση
του Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκε µετά την 1.1.2009. 

4. Επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συµ-
µετοχής στη νέα προκήρυξη, καθώς και οι συµµετέχο-
ντες, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα διορι-
στέων της νέας προκήρυξης, διορίζονται σταδιακά, βά-
σει σειράς επιτυχίας, µε τη βαθµολογία µε την οποία εί-
χαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέ-
σεις διορισµού τους, µέχρι τις 31.12.2016. Για την εφαρ-
µογή της διάταξης αυτής δεν ισχύει το κώλυµα της παρ.
17 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως αντικα-
ταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000
(Α΄ 196). 

5. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), ό-
πως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4
του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) καταργείται. Τυ-
χόν εκκρεµείς διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού,
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014
(Α΄ 74), για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη

πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται
βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδο-
σης της προκήρυξης. Εκδοθείσες εγκριτικές αποφάσεις
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 ό-
πως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν, για την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας πλήρωσης των εγκριθεισών θέσε-
ων.

6. Θέσεις οι οποίες δεν καλύφθηκαν από τους επιτυ-
χόντες της παρ. 1 του άρθρου αυτού, καταλαµβάνονται
από επιτυχόντες του διαγωνισµού που προκηρύχθηκε α-
πό το ΑΣΕΠ µε την υπ’ άριθµ. 8/1997 προκήρυξή του
(ΦΕΚ 45 της 3.11.1997), µε ανάλογη εφαρµογή της δια-
δικασίας του παρόντος. Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται
µε συµπληρωµατική πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Δεν έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στην εν λόγω διαδικασία όσοι έ-
χουν διορισθεί στο Δηµόσιο ως δηµόσιοι υπάλληλοι ή υ-
πάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Άρθρο 21 
Κατάργηση θεσµού διαθεσιµότητας  

Μεταφορά πιστώσεων

1. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του παρόντος
Κεφαλαίου καταργείται ο θεσµός της διαθεσιµότητας
του Κεφαλαίου Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και των άρ-
θρων 80, 81, 82, 90, 91 και 93 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρ-
θρου 19 του παρόντος, από τους τακτικούς προϋπολογι-
σµούς των Υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπη-
ρεσιών) και αποκεντρωµένων διοικήσεων, µεταφέρεται
µέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί άµε-
σα ή έµµεσα µέσω µεταβιβάσεων στον τακτικό προϋπο-
λογισµό για δαπάνες αποδοχών του υπό µετακίνηση
προσωπικού, προκειµένου να καλυφθούν οι δαπάνες µι-
σθοδοσίας και ασφαλιστικής κάλυψης του υπό µετακίνη-
ση προσωπικού που προκύπτουν από την εφαρµογή των
διατάξεων του Κεφαλαίου 4 του παρόντος.

Άρθρο 21Α

Η επαναφορά του προσωπικού σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Κεφαλαίου αυτού πραγµατοποιείται στο πλαίσιο
του γενικού προγραµµατισµού προσλήψεων κάθε έτους,
όπως αυτός καθορίζεται από τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 21Β

Στο άρθρο 51 «Τροποποιήσεις διατάξεων των νόµων
4146/2013, 1845/1989, 2040/1992, 3937/2011,
2664/1998, 4058/2012, 3585/2007, 4030/2011 και της υ-
πουργικής απόφασης 125469/1993», στην παρ. 3 του
ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική
πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών Ρυθµίσεις
δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄159) γίνε-
ται προσθήκη ως εξής:

«Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α΄102)
µετά την περίπτωση ι΄ προστίθενται περιπτώσεις ια΄, ιβ΄
και ιγ΄ ως εξής:
ια΄ Κλάδος ΠΕ και ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, καθώς

και ΠΕ και ΤΕ Τοπογράφων
ιβ΄ Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών Έργων Πολιτι-

κών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων
ιγ΄ Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παρα-

γωγής (ΦΠ).»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 22 
Εκποίηση αυτοκινήτων του Δηµοσίου

1. Τα οχήµατα των υπηρεσιών των Υπουργείων, καθώς
και των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
που εποπτεύονται από αυτά µπορούν να εκποιούνται µε
τη διαδικασία του παρόντος. Η κατοχή και η χρήση των
οχηµάτων αυτών παραµένει στις οικείες υπηρεσίες µέ-
χρι την τελική µεταβίβασή τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα οχήµατα της πα-
ραγράφου 1 που εκποιούνται µε κριτήριο τις ανάγκες κί-
νησης των υπηρεσιών, τη δηµοσιονοµική επιβάρυνση α-
πό το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του κάθε οχή-
µατος σε συνδυασµό µε τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά και ιδίως την παλαιότητα και τον κυβισµό τους, κα-
θώς και την προσδοκώµενη οικονοµική ωφέλεια. 

3. Τα οχήµατα κοστολογούνται εντός δέκα (10) εργα-
σίµων ηµερών από την έκδοση των αποφάσεων της πα-
ραγράφου 2 του παρόντος από τη Διεύθυνση Διαχείρι-
σης Δηµοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) του Υπουργείου Οικονοµι-
κών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω
προθεσµίας, η εκτίµηση της αξίας του οχήµατος πραγµα-
τοποιείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε τιµή
βάσης: α) είτε την αρχική λιανική τιµή αγοράς του ως νέ-
ου οχήµατος, β) είτε την τελευταία κοστολόγηση που
πραγµατοποιήθηκε από τη ΔΔΔΥ εφόσον υπάρχει, µε α-
ποµείωση της τιµής βάσης κατά δέκα τοις εκατό (10%)
κατ’ έτος, που υπολογίζεται κάθε φορά επί της τιµής βά-
σης. Σε κάθε περίπτωση η τιµή κοστολόγησης δεν µπο-
ρεί να είναι µικρότερη από το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) της τιµής βάσης.
Τα οχήµατα που καθορίστηκαν και κοστολογήθηκαν

δηµοπρατούνται µε κριτήριο την υψηλότερη προσφορά,
µε ειδική ηλεκτρονική διαδικασία, την ευθύνη της οποίας
φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης και η οποία έχει ως εξής:
α) Τα οχήµατα αναρτώνται µε ειδική αναφορά στην κα-

τά την παρούσα παράγραφο εκτίµηση της αξίας τους,
καθώς και της υπηρεσίας ή του νοµικού προσώπου που
έχει την κατοχή και χρήση τους, σε εφαρµογή–σύστηµα
στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης/ πρώην Υπουργείο Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
β) Για τη συµµετοχή στη διαδικασία δηµοπρασίας κα-

ταβάλλεται εγγύηση ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η πλη-
ρωµή της εγγύησης γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρ-
µογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραµµατεί-
ας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικο-
νοµικών. Η εγγύηση συµµετοχής που κατέβαλαν οι εν-
διαφερόµενοι: i) επιστρέφεται µετά το τέλος της διαδι-
κασίας δηµοπρασίας σε αυτούς οι οποίοι δεν ανακηρύσ-
σονται αγοραστές, ii) συµψηφίζεται στο τελικό τίµηµα α-
γοράς κατά την έκδοση του πιστοποιητικού προσωρινής
κατακύρωσης. Η δυνατότητα καταβολής της εγγύησης
συµµετοχής παρέχεται από την ανάρτηση των πλειοδο-
τούµενων οχηµάτων στο σύστηµα.

γ) Από την ανάρτηση, κάθε ενδιαφερόµενος πλειοδό-
της µπορεί να εγγραφεί στο σύστηµα, δίνοντας ατοµικά
στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ ό-
που υπάρχει, καθώς και τον µοναδικό κωδικό του ηλε-
κτρονικού παραβόλου καταβολής της εγγύησης συµµε-
τοχής. Για τα νοµικά πρόσωπα η εγγραφή πραγµατοποι-
είται µέσω του νοµίµου εκπροσώπου τους. Μετά την κα-
ταχώριση των εν λόγω στοιχείων, αποστέλλεται ηλε-
κτρονικά στον εγγεγραµµένο χρήστη αποδεικτικό εγ-
γραφής και δίνεται η δυνατότητα εισόδου στο σύστηµα
και συµµετοχής στις δηµοπρασίες. 
δ) Οι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, έχουν δικαίωµα ε-

ντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α-
πό την ηµεροµηνία ανάρτησης των οχηµάτων προς πλει-
οδοσία να επισκεφθούν τις οικείες υπηρεσίες που έχουν
την κατοχή και χρήση των οχηµάτων και επιδεικνύοντας
το αποδεικτικό εγγραφής και την ταυτότητα ή το διαβα-
τήριό τους να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και µε δικά τους µέ-
σα τα οχήµατα που τους ενδιαφέρουν, µε βάση τα στοι-
χεία που αναφέρονται στο σύστηµα για κάθε όχηµα.
ε) Με το πέρας των τριάντα (30) ηµερών ξεκινά η ηλε-

κτρονική πλειοδοσία. Με βάση την εκτίµηση της αξίας
του κάθε οχήµατος που αναρτήθηκε µπορεί κάθε ενδια-
φερόµενος πλειοδότης να προσφέρει οποιαδήποτε τιµή
µεγαλύτερη ή ίση της τιµής αυτής για το όχηµα της επι-
λογής του. Οι προσφερόµενες τιµές ισούνται ή υπέρκει-
νται του ποσού εκτίµησης κατά ποσά πολλαπλάσια των
εκατό (100) ευρώ.
στ) Η ηλεκτρονική δηµοπρασία διεξάγεται για διάστη-

µα τριών (3) εργασίµων πλήρων ηµερών µετά την ηµέρα
υποβολής της πρώτης προσφοράς, εντός των οποίων, οι
εγγεγραµµένοι στην εφαρµογή δικαιούνται να υποβά-
λουν προσφορές. 
ζ) Την τέταρτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκδήλωση

της πρώτης προσφοράς κατακυρώνεται το όχηµα στον
πλειοδότη µε τη µεγαλύτερη προσφορά και εκδίδεται πι-
στοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης, το οποίο απο-
στέλλεται ηλεκτρονικά στον πλειοδότη. Στο προσωρινό
πιστοποιητικό αναγράφεται η τιµή κατακύρωσης.
η) Εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµερο-

µηνία έκδοσης του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύ-
ρωσης, ο πλειοδότης µε το πιστοποιητικό προσωρινής
κατακύρωσης καταβάλλει το τίµηµα υπέρ Δηµοσίου στον
ΚΑΕ 3741 µέσω της εφαρµογής του ηλεκτρονικού παρα-
βόλου.
θ) Ο πλειοδότης υποβάλει στις αρµόδιες υπηρεσίες

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης τόσο το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύ-
ρωσης όσο και το αποδεικτικό πληρωµής του τιµήµατος,
προκειµένου να εκδοθεί πιστοποιητικό οριστικής κατακύ-
ρωσης του οχήµατος.
ι) Με το πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης, ο αγο-

ραστής µπορεί να παραλάβει το όχηµα και τα συνοδευτι-
κά του έγγραφα από την οικεία υπηρεσία που έχει την
κατοχή και χρήση του οχήµατος αυτού και συντάσσεται
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
ια) Για τη θέση του οχήµατος σε κυκλοφορία ο αγορα-

στής υποχρεούται µε δική του ευθύνη και δαπάνες να ο-
λοκληρώσει τις διαδικασίες:
αα) καταβολής του ειδικού τέλους ταξινόµησης,
ββ) έκδοση νέων πινακίδων οχήµατος ιδιωτικής χρή-

σης,
γγ) ελέγχου από ΚΤΕΟ.
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4. Εάν ο πλειοδότης δεν καταβάλει το χρηµατικό αντί-
τιµο εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας των
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, το όχηµα κατακυρώνεται
στον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη, ο οποίος ακολουθεί
την ίδια διαδικασία κ.ο.κ.. Εάν δεν υφίσταται άλλος πλει-
οδότης, το όχηµα τίθεται εκ νέου στο σύστηµα προς
πλειοδοσία.

5. Απαγορεύεται η συµµετοχή στη δηµοπρασία των υ-
παλλήλων που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση στο
πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στο Υπουργείο ή
το Ν.Π.Δ.Δ. ή το Ν.Π.Ι.Δ. στην κυριότητα του οποίου α-
νήκει το όχηµα που δηµοπρατείται.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη
διενέργεια της ηλεκτρονικής πλειοδοτικής δηµοπρα-
σίας, όσο και για τη χρήση της εφαρµογής από τους εν-
διαφερόµενους πλειοδότες.

Άρθρο 23
Θέµατα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007
(Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται
τα εξής:

«ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Ε-
θνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Όταν συζητούνται θέµατα σχετικά µε το εκπαιδευτικό

πρόγραµµα ή το περιεχόµενο και τους όρους εκπαίδευ-
σης στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-
οίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο ΔΣ καλείται χωρίς δικαίωµα ψή-
φου και ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδα-
στών της ως άνω Σχολής. Σχετικά θέµατα, πέραν του
προγράµµατος, θεωρούνται ιδίως όσα περιλαµβάνονται
στις διατάξεις του Κανονισµού των Σπουδών της Σχο-
λής.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ.
57/2007 (Α΄59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντι-
καθίσταται ως ακολούθως και η παρ. 2 του άρθρου 6 του
προεδρικού διατάγµατος αυτού καταργείται:

«3. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλί-
ου του ΕΚΔΔΑ µε τους αναπληρωτές τους διορίζονται
για τριετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ µπορεί να ορίζε-
ται Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ ένας από τους Διευθυντές
των εκπαιδευτικών µονάδων. Ο Αντιπρόεδρος αναπλη-
ρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα εκ του νόµου προβλεπό-
µενα καθήκοντά του, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή
κωλύεται και ασκεί όσες αρµοδιότητες του µεταβιβάσει
ο τελευταίος.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις.
Η πρώτη φάση είναι κοινή για όλους τους σπουδαστές,
ενώ κατά τη δεύτερη φάση λειτουργούν τµήµατα εξειδί-
κευσης. Ο αριθµός των τµηµάτων και το περιεχόµενο
της αποστολής τους µπορεί να µεταβάλλεται µε απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, ύστερα από γνώµη του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η
µεταβολή ισχύει από τη δηµοσίευση της απόφασης στην

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.» Η µεταβολή ισχύει από
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και εφαρµόζεται στην πρώτη εκπαιδευτική σειρά, που θα
εισαχθεί µετά τη θέση της σε ισχύ. 

4. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 15, καθώς και η
παρ. 6 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) καταρ-
γούνται.

5. Η παρ. 7 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), ό-
πως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως α-
κολούθως:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης που εκδίδεται µετά από γνώµη
του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθορίζεται η συνολική διάρκεια
της εκπαίδευσης στα όρια της παρ. 1 του άρθρου 22 του
π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) και η κατανοµή της στις τρεις φά-
σεις.»

6. Η παρ. 8 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., µετά από γνώ-
µη του Επιστηµονικού – Εκπαιδευτικού Συµβουλίου κα-
θορίζονται θέµατα που αφορούν σε διδακτέα ύλη, τις εκ-
παιδευτικές µεθόδους, τη χρονική διάρκεια των εκπαι-
δευτικών προγραµµάτων και την αξιολόγηση του έργου
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..»

7. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007, όπως τρο-
ποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4305/
2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων
καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του σώ-
µατος βαθµολογητών από µέλη του διδακτικού προσωπι-
κού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων αντίστοι-
χης ειδικότητας και για τον ορισµό επιτηρητών από δη-
µοσίους υπαλλήλους.» 

8. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007, όπως α-
ντικαταστάθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 17 του
ν. 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής: 

«10. Δικαίωµα συµµετοχής στον εισαγωγικό διαγωνι-
σµό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκε-
ντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισµού κατά την ηµερο-
µηνία της τελευταίας δηµοσίευσης της περίληψης της
προκήρυξης και οι υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών,
Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που εί-
ναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Για τη συµµετοχή στο δια-
γωνισµό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή
γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδει-
κνύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄
38). Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επί-
πεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τµήµα
µπορεί να καθορίζεται µε την οικεία προκήρυξη. Ειδικώς
για την εισαγωγή στο Τµήµα Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δικαίωµα συµµετοχής
έχουν απόφοιτοι Πανεπιστηµίου µε άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας, καθώς και µίας εκ των γαλλικής ή
γερµανικής, σύµφωνα µε τις οικείες οργανικές διατάξεις
του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης

(Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Τ.Α.) ή της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) δεν µπορούν να συµµετέ-
χουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισµό της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»
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9. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007, όπως έ-
χει αντικατασταθεί από την παρ. 12 του άρθρου 17 του
ν. 4305/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«12. Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλλει ηλε-
κτρονικά την αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό και στη
συνέχεια ταχυδροµεί επί αποδείξει στο Τµήµα Διοικητι-
κής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., την
εκτυπωµένη και υπογεγραµµένη αίτηση συµµετοχής στο
διαγωνισµό, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της περίληψης
της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραι-
τήτως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι
ιδιώτες δηλώνουν: α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν,
β. την ηµεροµηνία γέννησής τους, γ. την κατοχή πιστο-
ποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή
γερµανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας και της τυ-
χόν οριζόµενης µε την οικεία προκήρυξη δεύτερης ξέ-
νης γλώσσας σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001,
όπως ισχύει, δ. τη συνδροµή των νόµιµων προσόντων
και την έλλειψη κωλύµατος για διορισµό τους σε δηµό-
σια θέση, και ε. για τους άνδρες υποψηφίους, την εκπλή-
ρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόµιµη α-
παλλαγή από αυτές, το δήµο ή την κοινότητα εγγραφής
τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθµό Στρατολογι-
κού Μητρώου. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα
παραπάνω εκτός των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ και επιπλέ-
ον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.» 

10. Το άρθρο 18 του π.δ. 57/2007, όπως έχει αντικα-
σταθεί µε το άρθρο 18 του ν. 4305/2014, αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 18

α) Ο διαγωνισµός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διε-
νεργείται σε δύο στάδια. Το πρώτο περιλαµβάνει υπο-
χρεωτική γραπτή δοκιµασία των υποψηφίων στις ενότη-
τες: 1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», 2. «Μι-
κρο-οικονοµική - Μακρο-οικονοµική και Δηµόσια Οικονο-
µική», 3. «Γνώσεις και Δεξιότητες», µε ερωτήσεις πολ-
λαπλών επιλογών. Το δεύτερο περιλαµβάνει Φάκελο Ε-
πίκαιρου Θέµατος, µε γραπτή και προφορική δοκιµασία.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-

τικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ρυθµίζονται θέµατα οργά-
νωσης και διεξαγωγής του διαγωνισµού, και ιδίως το πε-
ριεχόµενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόµενων
ενοτήτων, η κλίµακα και ο τρόπος βαθµολόγησης των
γραπτών δοκιµίων των υποψηφίων, τυχόν συντελεστές
βαρύτητας βαθµολογίας που καθορίζουν τη διαµόρφωση
του τελικού βαθµού, ο αριθµός των υποψηφίων που προ-
κρίνονται στο β΄ στάδιο, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυ-
ναµίας της γραπτής εξέτασης υποψηφίων και η διεξαγω-
γή προφορικής εξέτασης, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρό-
πος επιλογής και µετάδοσης των θεµάτων του Εισαγωγι-
κού διαγωνισµού, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελε-
σµάτων του παραπάνω διαγωνισµού, το δικαίωµα πρό-
σβασης των υποψηφίων στα γραπτά δοκίµια και ο ελάχι-
στος απαιτούµενος χρόνος τήρησής τους στο αρχείο
του ΕΚΔΔΑ και η διαδικασία πλήρωσης τυχόν κενών θέ-
σεων που προκύπτουν µετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας εγγραφής στη Σχολή των επιτυχόντων του Εισα-
γωγικού διαγωνισµού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-

ρεια.» 
Άρθρο 24

Θέµατα Εθνικού Τυπογραφείου

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4250/2014 αναριθµείται σε στ΄ και µετά την περίπτω-
ση δ΄ προστίθεται νέα περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφηµερίδας της Κυ-
βερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο
ΦΕΚ σε έντυπη µορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική µορφή
που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυ-
πογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθµίσεις του άρθρου
αυτού. Η προθεσµία της παρ. δ΄ του άρθρου 1 του
ν. 4250/2014, όσον αφορά τα ΦΕΚ, ισχύει από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου.» 

2. Η επίκληση του αριθµού του ΦΕΚ, του τεύχους και
της ηµεροµηνίας έκδοσής του αρκεί για την αυτεπάγ-
γελτη αναζήτησή του τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέ-
σεων των πολιτών από τις δηµόσιες υπηρεσίες, τους
Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθµού και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δη-
µοσίου δικαίου, όσο και κατά τη διεκπεραίωση υποθέσε-
ων για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία των υπηρε-
σιών αυτών και φορέων του Δηµοσίου. Στην περίπτωση
της κατά τα ανωτέρω αυτεπάγγελτης αναζήτησης και ε-
φόσον δεν υπάρχει το ΦΕΚ σε ηλεκτρονική µορφή ή αυ-
τό δεν αρκεί, το Εθνικό Τυπογραφείο διαθέτει τα ΦΕΚ
που ζητούνται στις δηµόσιες υπηρεσίες, στους Ο.Τ.Α.
και στα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δωρε-
άν. 

3. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3469/2006 (Α΄131) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«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.»

Άρθρο 25
Αποσπάσεις διακριθέντων αθλητών

1. Οι αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε
θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες ή σε Παρα-
ολυµπιακούς Αγώνες ή σε Ολυµπιακούς Αγώνες Κωφών
και έχουν διορισθεί και υπηρετούν είτε στις Ένοπλες Δυ-
νάµεις είτε στα Σώµατα Ασφαλείας είτε στο δηµόσιο το-
µέα είτε σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή σε νοµι-
κά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του στενού ή ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γε-
νικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται στη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) είτε σε εποπτευόµε-
νους από αυτήν φορείς, καθώς και σε άλλους φορείς ή
Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου ή Νοµικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου, που εκπονούν προγράµµατα σχετικά
µε τη διάδοση του Ολυµπισµού, των Ολυµπιακών Αξιών,
ή της Εκεχειρίας (Οµοσπονδίες Αθληµάτων, ΕΟΕ,
ΕΘΝΟΑ), όπως επίσης και σε άλλα προγράµµατα ή δρά-
σεις σχετικές µε τον αθλητισµό και την κοινωνική προ-
σφορά του εν γένει.

2. Οι αποσπάσεις διενεργούνται, κατόπιν αίτησης του
υπαλλήλου, µε κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών
και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
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γκρότησης, µε διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα πα-
ράτασης. Η µισθοδοσία των αποσπασµένων υπαλλήλων
καλύπτεται από τον φορέα προέλευσης.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παι-
δείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται ζητήµατα
που αφορούν ιδίως τις προϋποθέσεις ανανέωσης των α-
νωτέρω αποσπάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζή-
τηµα. Ειδικότερα για το ένστολο προσωπικό που απο-
σπάται στους ανωτέρω φορείς, τα φύλλα ποιότητας συ-
µπληρώνονται από τον φορέα προέλευσης µετά από δε-
σµευτική σχετική έκθεση που προέρχεται από τον φορέα
υποδοχής. 

Άρθρο 26 
Άλλες διατάξεις 

1. Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισµό τους
και ανέλαβαν υπηρεσία στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώ-
της Υποδοχής του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012 δια-
γράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων τον ο-
ποίο επικαλέστηκαν προκειµένου να συµµετάσχουν στις
διαδικασίες πλήρωσης των συγκεκριµένων θέσεων και ο
διορισµός που απορρέει από αυτόν παύει να υφίσταται
ως εκκρεµότητα. 
Όσοι από αυτούς που διορίστηκαν στις Υπηρεσίες Α-

σύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012, παραιτήθη-
καν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα
διορισµού τους, µπορούν να επιλέξουν είτε την παραµο-
νή τους στον αρχικό φορέα διορισµού είτε την επανα-
πρόσληψή τους στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υ-
ποδοχής, µετά από υποβολή σχετικής αίτησης µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούµενου ε-
δαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όσων διορίστη-
καν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 4058/2012, οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια
διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισµού τους και εν
συνεχεία ο διορισµός τους αυτός ανακλήθηκε διοικητι-
κώς, προκειµένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρε-
σίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής.

2. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2527/
1997 (Α΄ 206), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10
του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) και τροποποιήθηκε από το άρ-
θρο 24 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), προστίθενται τα εξής:

«, καθώς και για την άσκηση διδακτικού ή εκπαιδευτι-
κού έργου σχετικού µε το αντικείµενο της ειδικότητάς
τους, το οποίο παρέχεται σε οποιαδήποτε σχολεία ή
σχολές των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου
και δευτέρου βαθµού και των πάσης φύσεως επιχειρήσε-
ών τους.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237)
τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου τυγ-
χάνουν εφαρµογής και για: α) το διορισµό των αποφοί-
των της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, β) το διορισµό
των διακριθέντων αθλητών δυνάµει της υπ’ αριθµ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/οικ.1153/16.1.2014 (Β΄ 86) Απόφασης
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, γ) το σύνολο των διορισµών βάσει

ειδικών-ευεργετικών διατάξεων για τις οποίες έχει εκδο-
θεί απόφαση κατανοµής του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µέχρι και
τη δηµοσίευση του παρόντος.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συµ-
βουλίου 33/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α)
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του π.δ. 24/27.1.2015 και β) τον Υπουργό Οικονο-
µικών. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρµόδια για τη χο-
ρήγηση της έγκρισης της επόµενης παραγράφου. Η ι-
σχύς της πράξης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

5. Τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου επιλογής
προϊσταµένων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων
ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων,
οι οποίες προκηρύχθηκαν µε την αριθµ. 1ΓΔ/2014 από-
φαση - προκήρυξη κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των
άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο
πρώτο κυρωτικού νόµου 3528/2007), όπως αντικαταστά-
θηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4275/2014,
δεν αναρτώνται και η σχετική διαδικασία δεν ολοκληρώ-
νεται. 

6. Το άρθρο 42 του ν. 4250/2014 καταργείται.
7. Η τρίτη πρόταση της τελευταίας περιόδου της παρ.

2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002, όπως αντικαταστάθηκε
µε τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του ν. 4055/2012, α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και
τα µέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη
Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποι-
ονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότη-
τα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει
νόµιµη συγκρότηση µέχρι το διορισµό νέων, εφόσον τα
λοιπά µέλη επαρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας. Στην
περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται
από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή σε περίπτωση ελλεί-
ψεώς τους από τον αναπληρωτή τους ή από µέλος που
ορίζεται από την Ολοµέλεια της Αρχής.»

8. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ΄
του ν. 3687/2008 (Α΄ 71) εφαρµόζεται και στους µουσι-
κούς των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και στα νοµικά πρόσωπα αυ-
τών. Προσόντα διορισµού του κλάδου Μουσικών ΤΕ,
στον οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως οι µουσικοί των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, µε
πράξη του οικείου δηµάρχου, είναι πτυχίο ή δίπλωµα
µουσικής ειδίκευσης αναγνωρισµένου µη ανώτατου εκ-
παιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή πτυχίο µουσικής
ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (Α΄
109) ή πτυχίο ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και
απολυτήριο εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδα-
πής ή ισότιµο της αλλοδαπής.

9. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της
εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας» µπορεί να παρί-
στανται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ως εκπρόσωποι του Υ-
πουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, οι Προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων Διοικη-
τικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. 

10. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 50 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο
38 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής:
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«Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόµιµου ηµερή-
σιου ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια αναπλή-
ρωσης µε αποδοχές, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις δεκαπέντε (15) ηµέρες το έτος.» 
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 50 του

ν. 3528/2007 (Α΄ 26), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο
38 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής:

«Προκειµένου να χορηγηθεί µία (1) ηµέρα υπηρεσιακή
άδεια, ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχι-
στον µία (1) ώρα ανά ηµέρα, πέραν του νόµιµου ωραρίου
του και για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε το 75%
του ισχύοντος για αυτόν ηµερήσιου ωραρίου.»
γ) Η ρύθµιση αυτή εφαρµόζεται και στο προσωπικό

των Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθµού.
11. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης «Β. Εµπειρία στο

αντικείµενο της θέσης» της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1
του ν. 3051/2002 (Α΄ 220) και το άρθρο 6 παρ. 4 του
ν. 3812/2009 (Α΄ 234), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Επτά (7) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία
µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.» 

12. Με αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργού Επικρατεί-
ας, οι οποίες εκδίδονται εντός σαράντα (40) ηµερών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, συστήνεται και συγκροτείται το Υπηρε-
σιακό Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας και ορίζονται τα µέλη του κατά τις δια-
τάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Η διαδικασία εκλογής
για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλή-
λων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό Συµ-
βούλιο αρχίζει µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µε τήρηση των
προβλεποµένων από την υπ’ αριθµ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80
/30/8703/19.9.1988 (Β΄684), απόφαση, του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης  προθεσµιών. Μέχρι την ανά-
δειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο κατά την ανωτέρω διαδικασία τις θέσεις τους
καταλαµβάνουν οι αιρετοί εκπρόσωποι, οι οποίοι αναδεί-
χθηκαν κατά την ψηφοφορία της 6ης Δεκεµβρίου  2014.
Όταν κρίνονται θέµατα δηµοσιογράφων µε σύµβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως αιρετά
µέλη µετέχουν δύο εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού
τους οργάνου µε τους αναπληρωτές τους. 

13. Το άρθρο 5Α του π.δ. 351/1991 (Α΄ 21) που προ-
στέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4320/2015
(Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5Α

Ο Ειδικός Γραµµατέας προΐσταται, αµέσως µετά τον
Γενικό Γραµµατέα των διοικητικών και οικονοµικών υπη-
ρεσιών.
Ο Γενικός Γραµµατέας µπορεί µε απόφασή του να µε-

ταβιβάζει αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα υπογραφής
κατ’ εντολή του, στον Ειδικό Γραµµατέα για θέµατα των
ως άνω υπηρεσιών.» 

14. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄
280) προστίθενται εδάφια κδ΄ και κε΄ ως εξής: 

«κδ) οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή µί-
σθωσης έργου για τις ανάγκες Ευρωπαϊκών Προγραµµά-
των Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και
του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, που χρηµατοδο-
τούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά
κονδύλια,

κε) οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή µίσθω-
σης έργου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
στα σύνορα της χώρας λόγω αυξηµένων µεταναστευτι-
κών πιέσεων.»

15. Στο άρθρο 23 του ν. 4321/2015 (Α΄32) µετά τις λέ-
ξεις «Πίνακα Κατάταξης των» και πριν τη λέξη «υποψη-
φίων» προστίθεται η λέξη «επιτυχόντων» και η φράση
«(Γ΄22)» αντικαθίσταται από το ορθό «(Γ΄ 222)».

16. Στο άρθρο 26 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) µετά τις λέ-
ξεις «ειδικό συνεργάτη ή» και πριν τη λέξη «υπάλληλο»
προστίθενται οι λέξεις «µετακλητό υπάλληλο ή».

17. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 του
ν. 43/20/2015 (Α΄29) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με το ανωτέρω διάταγµα καθορίζεται η διάρθρωση
της Γραµµατείας, ο αριθµός και οι ειδικότητες του προ-
σωπικού αυτής και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.»

Άρθρο 27
Θέµατα Ο.Τ.Α.

1. α) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
16 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:

«Η αποζηµίωση για υπερωριακή, νυκτερινή ή Κυριακών
και εξαιρέσιµων ηµερών απασχόληση των υπαλλήλων
των Νοµικών Προσώπων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
που είναι αποσπασµένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέ-
τηση των Γραφείων των Βουλευτών, των µελών του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κοµµάτων, κα-
θώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, και των οποίων η µισθοδοσία δεν βαρύνει τον
Κρατικό Προϋπολογισµό, καταβάλλεται από τις Υπηρε-
σίες στις οποίες ανήκουν οργανικά, για όσο χρονικό διά-
στηµα είναι αποσπασµένοι ή διατίθενται στα άνω  Γρα-
φεία. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδροµικά από την η-
µεροµηνία έναρξης ισχύος της κοινής απόφασης  των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπ’ αριθµ. 2/99421/
ΔΕΠ/ 23.1.2015 (Β΄ 203).» 
β) Τυχόν δαπάνες υπερωριακής αποζηµίωσης υπαλλή-

λων της προηγούµενης παραγράφου, για τις οποίες έχει
τηρηθεί η προβλεποµένη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµο-
θεσία διαδικασία και η καταβολή τους εκκρεµεί κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εκκαθαρίζονται σε
βάρος των φορέων της οργανικής τους θέσης. 

2. α) Στους διαδόχους των δικαιούχων που απεβίωσαν
µετά την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΣΤ2 του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και µέχρι την
έναρξη ισχύος του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), παραχωρείται
απευθείας, κατόπιν αίτησής τους, το δικαίωµα εκµετάλ-
λευσης της ίδιας θέσης, για χρονικό διάστηµα δέκα ε-
τών. Αν δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί η ίδια θέση
για οποιονδήποτε λόγο, το δικαίωµα παραχωρείται για
θέση κατά το δυνατόν εγγύτερα της παλαιάς. Οι θέσεις
που παραχωρούνται στα ανωτέρω πρόσωπα, εξαιρού-
νται από τα ποσοστά των παραγράφων 4 και 5 της υπο-
παραγράφου ΣΤ2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). 
β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 της υποπαρα-

γράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 

«Εκµίσθωση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης σε τρί-
τους, επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237)
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καταργείται αφότου ίσχυσε. Η παράγραφος 3α΄ και β΄
και η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται σε
2α΄ και β΄ και 3 αντίστοιχα.

4. Η αρµοδιότητα για την έγκριση αποδοχής δωρεάς
αυτοκινήτων προς τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού (άρθρο
1 του ν.δ. 2396/1953, Α΄ 117 και υ.α. 6400/2060/1984, Β΄
387) ασκείται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης, όπως η θέση αυτή προβλέπεται από το άρθρο 28
του παρόντος. 

5. Το π.δ. 105/2014 ( Α΄172) «Οργανισµός Υπουργείου
Εσωτερικών» τροποποιείται ως κατωτέρω: 
α) Στην περίπτωση Αα΄ του άρθρου 28 οι λέξεις «δια-

κόσιες εβδοµήντα τέσσερις (274)» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «διακόσιες εβδοµήντα τρεις (273)».
β) Στην περίπτωση Αστ΄ του άρθρου 28 οι λέξεις «τέσ-

σερις (4)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πέντε (5)».
γ) Στην περίπτωση 2 του άρθρου 39 οι λέξεις «Δέκα

(10) » αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Ένδεκα (11)».
δ) Στην περίπτωση 9 του άρθρου 39 οι λέξεις «Ένδεκα

(11)» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Δώδεκα (12)».
ε) Στο τέλος της περίπτωσης 10 του άρθρου 39 προ-

στίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Mία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανι-

κών (Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών) µετατρέπεται σε ορ-
γανική του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών)». 
στ) Στην περίπτωση 13 του άρθρου 39 προστίθεται υ-

ποπερίπτωση ιη΄ ως εξής: «Έξι (6) θέσεις ειδικότητας
ΥΕ Επιµελητών».
ζ) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του

π.δ. 105/2014, η υποπερίπτωση αγ΄ διαγράφεται και
προστίθεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου
14 του π.δ. 105/2014 ως υποπερίπτωση βγ΄. Οι υποπερι-
πτώσεις αδ΄, αε΄ και αστ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014 αναριθµούνται σε αγ΄,
αδ΄ και αε΄ αντιστοίχως. Οι υποπεριπτώσεις βγ΄ έως και
βθ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του
π.δ. 105/2014 αναριθµούνται σε βδ΄ έως και βι΄ αντιστοί-
χως.
η) Στο άρθρο 40 οι λέξεις «άρθρο 38» αντικαθίστανται

µε τις λέξεις «άρθρο 39».
Η έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής ανατρέχει

στην έναρξη ισχύος του π.δ. 105/2014.
6. α) Η διάρκεια ισχύος του προϋπολογισµού οικονοµι-

κού έτους 2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
160 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), για όσους δήµους
ή δηµοτικά ιδρύµατα ή συνδέσµους ή νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου των Δήµων, δεν έχουν κατά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος επικυρωµένο προϋπολογισµό οικο-
νοµικού έτους 2015, από την αρµόδια για την εποπτεία
τους Αρχή, παρατείνεται αναδροµικώς και αυτοδικαίως
έως και την 30ή Ιουνίου 2015.
β) Έως την ίδια ως άνω ηµεροµηνία αναστέλλεται κάθε

διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 174 του  ν.
4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 28 
Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης

1. Καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση
συνιστάται θέση προϊσταµένου, που φέρει τον τίτλο
«Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης». Η συνιστώ-
µενη θέση είναι αντίστοιχη µε εκείνη προϊσταµένου Γενι-

κής Διεύθυνσης Υπουργείου και οι αποδοχές του Συντο-
νιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης είναι αυτές που προ-
βλέπονται για τη θέση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Ο
Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης διορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης για πενταετή θητεία, η οποία µπορεί να
ανανεωθεί για µία ακόµη φορά. Έως ότου διοριστεί ο Συ-
ντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο ασκών καθήκο-
ντα Γενικού Γραµµατέα εξακολουθεί να ασκεί τις αρµο-
διότητές του. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται
Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή
Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας νοείται, από το διορι-
σµό του, ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης. 

2. Για τη θέση της προηγούµενης παραγράφου επιλέ-
γονται, από το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης
Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, δηµόσιοι υπάλλη-
λοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον: 
α. Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής

Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή 
β. έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής

πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει κα-
θήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχι-
στον έτη.
γ. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταµένου Γενικής

Διεύθυνσης και στη θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης
προέκυψε από υπηρεσιακό συµβούλιο, εκτός εάν δεν
πραγµατοποιήθηκαν κρίσεις από το αρµόδιο κατά τις οι-
κείες διατάξεις υπηρεσιακό συµβούλιο κατά την τελευ-
ταία διετία.

3. Για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωµένης
Διοίκησης εκδίδεται απόφαση - προκήρυξη του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η ο-
ποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράµµατος «ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ» (ν. 3861/2012, Α΄112), στην ιστοσελίδα του Υ-
πουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα πανελλή-
νιας κυκλοφορίας.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίες πρέπει να αφο-

ρούν συγκεκριµένη Αποκεντρωµένη Διοίκηση, υποβάλ-
λονται, µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, στην υπηρε-
σία που ορίζεται στην προκήρυξη, εντός προθεσµίας δέ-
κα (10) ηµερών, η οποία και αρχίζει από την εποµένη της
δηµοσίευσής της στην ηµερησία εφηµερίδα πανελλήνιας
κυκλοφορίας. 

4. Η επιλογή πραγµατοποιείται βάσει κριτηρίων, που α-
ξιολογούνται, ως ακολούθως:
α. Επαγγελµατικά προσόντα: 
- Ο βαθµός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιά-

ζεται µε τον συντελεστή 25.
- Ο βαθµός του δεύτερου τίτλου σπουδών, εφόσον εί-

ναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε τον βασικό τίτλο
σπουδών, πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή 7. 

- Για το διδακτορικό δίπλωµα προστίθενται 200 µόρια.
- Για τον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλά-

χιστον διάρκειας, προστίθενται 80 µόρια.
- Για την επιτυχή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή

Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προστίθενται
140 µόρια.

- Για την άριστη γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης προστίθενται 80 µόρια και για την πολύ καλή γνώ-
ση 50 µόρια.

- Για την άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών, εκτός
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστίθενται 50 µόρια, για τη δε
πολύ καλή γνώση 30 µόρια.

- Για την πιστοποιηµένη επιµόρφωση προστίθενται, α-
νά ηµέρα, ένα (1) µόριο επιµόρφωσης µε ανώτατο όριο
τα 50 µόρια. Οι φορείς, οι οποίοι παρέχουν πιστοποιηµέ-
νη επιµόρφωση καθορίζονται µε την υπουργική απόφαση
της παραγράφου 9 του παρόντος.
β. Εργασιακή - Διοικητική εµπειρία: 
- Ο χρόνος υπηρεσίας: µέχρι 300 µόρια (για κάθε έτος

υπηρεσίας 10 µόρια µε ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος
υπηρεσίας µεγαλύτερος του εξαµήνου λογίζεται ως
πλήρες έτος.

- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Γενικής
Διεύθυνσης: µέχρι 154 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο
µήνα 2,11 µόρια µε ανώτατο όριο τους 73 µήνες).

- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Διεύθυν-
σης ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) ε-
πιπέδου: µέχρι 300 µόρια (για κάθε συµπληρωµένο µήνα
1,67 µόρια µε ανώτατο όριο τους 180 µήνες).

- Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµα-
τος ή αυτοτελούς γραφείου: µέχρι 200 µόρια (για κάθε
συµπληρωµένο µήνα 1,11 µόρια µε ανώτατο όριο τους
180 µήνες).
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει υποψή-

φιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Γε-
νικής Διεύθυνσης, προϊσταµένου Διεύθυνσης και προϊ-
σταµένου Τµήµατος υπολογίζονται µε ανώτατο όριο
τους 180 µήνες και δεν µπορεί να υπερβεί τα 380 µόρια.
γ. Ικανότητες-δεξιότητες: 
(1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: µέχρι 200 µόρια. 
Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται

βάσει της βαθµολόγησής τους στις εκθέσεις αξιολόγη-
σης και λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αυτής για κάθε
κριτήριο µε συντελεστή βαρύτητας 6.

(2) Ειδικές δραστηριότητες, µέχρι 80 µόρια συνολικά,
όπως: 

- συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες, προτάσεις) που
σχετίζεται µε αντικείµενο της δηµόσιας διοίκησης γενι-
κότερα,

- εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες
κ.λπ. συναφείς µε το αντικείµενο της δηµόσιας διοίκη-
σης, γενικότερα, καθώς και η διενέργεια Ε.Δ.Ε. ή ανά-
κρισης που ανατίθενται στον υπάλληλο από την υπηρε-
σία του, στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου,

- εκπροσώπηση σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες ερ-
γασίας, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, ου-
σιαστικού περιεχοµένου,

- µέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα δι-
οίκησης νοµικών προσώπων του δηµοσίου τοµέα.

(3) Η ηθική αµοιβή του επαίνου ή το µετάλλιο διακεκρι-
µένων πράξεων, εφόσον σχετίζονται µε το αντικείµενο
της υπηρεσίας: 70 µόρια.

(4) Συνέντευξη: µέχρι 350 µόρια.
Ο βαθµός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα

και την πληρότητα των απαντήσεων µε τυχαίες ερωτή-
σεις µέσα από τράπεζα ερωτήσεων. Σκοπός της συνέ-
ντευξης είναι να µορφώσει το Συµβούλιο γνώµη για την
προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα
του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέ-
σης για την οποία κρίνεται.

5. Η συνέντευξη διενεργείται από το Συµβούλιο Υπη-
ρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύν-
σεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

6. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, για την επιλο-

γή, υπάλληλος, που αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υ-
πηρεσία εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της προθε-
σµίας υποβολής της υποψηφιότητάς του. Ο άνω περιορι-
σµός δεν ισχύει στην περίπτωση, κατά την οποία, ο υ-
πάλληλος περιλαµβάνει στην αίτησή του ρητή δέσµευ-
ση, ότι, σε περίπτωση που επιλεγεί, παραµένει στην υπη-
ρεσία του µέχρι τη λήξη της θητείας και πάντως όχι πέ-
ραν του εξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της ηλικίας
του.
Επίσης, δεν µπορεί να επιλεγεί εκείνος κατά του οποί-

ου έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη
του προστίµου των αποδοχών του, καθώς και εκείνος,
που έχει παραπεµφθεί µε αµετάκλητο βούλευµα, ή µε α-
πευθείας κλήση, στο ακροατήριο, για κακούργηµα ή για
πληµµέληµα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

7. Σε περίπτωση µη ανανέωσης της θητείας του ο υ-
πάλληλος επανέρχεται στον φορέα της οργανικής του
θέσης, στον οποίο υπηρετούσε πριν από την επιλογή του
και καταλαµβάνει προσωποπαγή θέση προϊσταµένου Γε-
νικής Διεύθυνσης, χωρίς να λαµβάνει το επίδοµα θέσης
Γενικού Διευθυντή, µέχρις ότου κενωθεί αντίστοιχη ορ-
γανική. Κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, τα καθή-
κοντά του καθορίζονται µε απόφαση του αρµοδίου Υ-
πουργού ή του προέδρου του οικείου νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου.

8. Η αναπλήρωση του Συντονιστή, ο οποίος κωλύεται
ή απουσιάζει, γίνεται, σύµφωνα µε τη διάταξη των παρα-
γράφων 1 και 2 του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι φορείς πιστοποί-
ησης της επιµόρφωσης, τα στοιχεία του βιογραφικού ση-
µειώµατος των υποψηφίων, η προθεσµία εντός της οποί-
ας οι φορείς της οργανικής θέσης των υποψηφίων υπο-
χρεούνται να διαβιβάσουν τους φακέλους του προσωπι-
κού τους µητρώου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι
κατηγορίες των θεµατικών ενοτήτων, οι οποίες αποτε-
λούν αντικείµενο της συνέντευξης και συγκροτούν την
«τράπεζα των ερωτήσεων», καθώς και η προθεσµία ε-
ντός της οποίας θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία πλή-
ρωσης της θέσης σε περίπτωση λήξης της θητείας. Με ό-
µοια απόφαση µπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λε-
πτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 29

1.α. Οι ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι του ειδικού
λογαριασµού «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσω-
πικού ΕΒΖ» του Ταµείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων
Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ), ο οποίος µε
την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Αυγού-
στου 2013 των µελών του ΤΑΥΕΒΖ καταργείται, υπάγο-
νται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφά-
λισης (τέως ΕΤΕΑΜ) από την πρώτη του εποµένου µη-
νός από το µήνα δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Οι ασφαλισµένοι του καταργούµενου λογαριασµού

επικουρικής σύνταξης του ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται ασφαλι-
σµένοι του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και διέπονται, από την υ-
παγωγή τους στο ΕΤΕΑ, από το σύνολο της νοµοθεσίας
του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και από τις διατάξεις της
γενικότερης νοµοθεσίας, όπως ισχύουν. Ο χρόνος α-
σφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στο ΤΑΥΕΒΖ, συµπερι-
λαµβανοµένου και αυτού που αναγνωρίστηκε και εξαγο-
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ράστηκε ή προσµετρήθηκε από προϋπηρεσία ή άλλη αι-
τία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού του, θε-
ωρείται χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).
γ. Αναγνωρίσεις χρόνων σύµφωνα µε το άρθρο 19 του

προϊσχύοντος Καταστατικού του ΤΑΥΕΒΖ, οι οποίες δεν
έχουν ολοκληρωθεί µε την πλήρη εξόφληση του ποσού
της εξαγοράς, συνεχίζονται στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) µέχρι
την ολοκλήρωσή τους.
δ. Οι συνταξιούχοι του καταργούµενου λογαριασµού

του ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ (τ. Ε-
ΤΕΑΜ), το οποίο βαρύνεται εφεξής µε την καταβολή των
συντάξεών τους, όπως είχαν διαµορφωθεί µέχρι την η-
µεροµηνία κατάργησης αυτού του λογαριασµού, µη ε-
φαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 19 του
ν. 2434/1996 (Α΄ 188), όπως έχει τροποποιηθεί µε την
παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48). Οι ανω-
τέρω συνταξιούχοι διέπονται κατά τα λοιπά από τις δια-
τάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)
και της γενικότερης νοµοθεσίας.
ε. Αιτήσεις συνταξιοδότησης, που είχαν υποβληθεί

στο ΤΑΥΕΒΖ από ασφαλισµένους του µέχρι την ηµερο-
µηνία υπαγωγής τους στο ΕΤΕΑ και εκκρεµούν, κρίνο-
νται από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) σύµφωνα µε την προϊσχύ-
ουσα νοµοθεσία του ΤΑΥΕΒΖ.
στ. Το 60% της συνολικής κινητής και το 60% της συ-

νολικής ακίνητης περιουσίας του ΤΑΥΕΒΖ µεταβιβάζο-
νται στο ΕΤΕΑ σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης της 24.8.2013 των µελών του ΤΑΥΕΒΖ. Τα
ποσοστά αυτά της περιουσίας του ΤΑΥΕΒΖ που µεταβι-
βάζονται στο ΕΤΕΑ προσδιορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, όπως επίσης και κάθε ειδικό θέµα
σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας.
Για τη µεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, εκδί-

δεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
οποία µεταγράφεται ατελώς στα βιβλία µεταγραφών
των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γρα-
φείων. Οι µεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και
δικαιώµατα υπέρ του Δηµοσίου, δήµου, κοινότητας ή τρί-
των. 

2. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµά-
των των Κλάδων Κύριας Σύνταξης των Φορέων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης έως 31.12.2018, καθώς και η χρηµατοδό-
τηση του Προγράµµατος «Πρόγραµµα κατ' οίκον φροντί-
δας συνταξιούχων».
Η παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγ-

γύης Συνταξιούχων µεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κε-
φάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έ-
σοδό του.»
Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 13 του άρ-

θρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Σκοπός του Λογαριασµού είναι η κάλυψη ελλειµµά-
των Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Σύνταξης, καθώς
και του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων
(Μ.Τ.Π.Υ.) έως 31.12.2018.»
Η περίπτωση θ΄ της παρ. 13 του άρθρου 44 του

ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συ-
νταξιούχων µεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο
Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό
του.»

3. Η εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής της περιό-
δου 1.1.2004 έως 31.12.2004 του Ενιαίου Ταµείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) προς το Ταµείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), ύψους
50.453.534,85 ευρώ ρυθµίζεται να εξοφληθεί ως εξής:

1. Το έτος 2015 θα καταβληθεί το ποσό των
15.000.000,00 ευρώ σε µηνιαίες δόσεις ύψους
1.000.000,00 ευρώ κατά το πρώτο εξάµηνο και µηνιαίες
δόσεις ύψους 1.500.000,00 ευρώ, κατά το δεύτερο εξά-
µηνο.

2. Το υπόλοιπο της οφειλής από 1.1.2016 θα καταβλη-
θεί σε µηνιαίες δόσεις ύψους 2.000.000,00 ευρώ µέχρι ε-
ξοφλήσεως.

4.α) Οι απαιτήσεις των ταµείων υποχρεωτικής επικου-
ρικής ασφάλισης του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 4052/2012
από εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές,
σε περίπτωση ολικής ή µερικής καθυστέρησης της εξό-
φλησής τους συµπεριλαµβανοµένων και των επιβαρύν-
σεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερηµε-
ρίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ει-
σπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
β) Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω

απαιτήσεων αυτών των Ταµείων αποτελεί η απόφαση
των Δ.Σ. τους, µε την οποία καθορίζεται επακριβώς το ει-
σπρακτέο ποσό από καθυστερούµενες εισφορές, προ-
σαυξήσεις, τόκους υπερηµερίας και η χρονική περίοδος
στην οποία αναφέρονται, µε βάση πράξεις των αρµοδίων
υπηρεσιών ή καταστάσεων των οφειλετών. 
Ο τίτλος οριστικοποιείται µετά την κοινοποίηση της

πράξης στον οφειλέτη και την άπρακτη πάροδο της προ-
θεσµίας άσκησης τυχόν προβλεπόµενης ενδικοφανούς
προσφυγής ενώπιον του Δ.Σ., άλλως, σε περίπτωση ά-
σκησης ενδικοφανούς προσφυγής µετά την κοινοποίηση
της απόφασης, που απορρίπτει την ενδικοφανή προσφυ-
γή. Σε όσα ταµεία δεν προβλέπεται η άσκηση ενδικοφα-
νούς προσφυγής ο τίτλος οριστικοποιείται µετά την πά-
ροδο 60 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης
Δ.Σ..
Η απόφαση του Δ.Σ. εκδίδεται εντός προθεσµίας

τριών µηνών. Με κοινοποίηση της απόρριψης της ενδικο-
φανούς προσφυγής ή της απόφασης Δ.Σ., σε όσα ταµεία
δεν προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή, ενηµερώνεται
ο οφειλέτης για τη δυνατότητα προσβολής της απόφα-
σης αυτής ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών δικαστη-
ρίων.
γ) Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του ο-

φειλέτη ή πτώχευσης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης, οι α-
παιτήσεις των Ταµείων κατατάσσονται προνοµιακά, σύµ-
φωνα µε όσα ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας για
τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης.
δ) Το δικαίωµα προς είσπραξη των εισφορών παραγρά-

φεται µετά 20ετία από τη λήξη του οικονοµικού έτους,
στο οποίο κατέστησαν απαιτητές, εφαρµοζοµένων κατά
τα λοιπά των διατάξεων περί παραγραφών του Αστικού
Κώδικα. Η επίδοση της απόφασης και η τυχόν άσκηση
ενδικοφανούς προσφυγής κατά αυτής διακόπτει την πα-
ραγραφή. Μετά την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης
από το ΚΕΑΟ ή άλλο δηµόσιο ταµείο εφαρµόζονται οι
ρυθµίσεις περί παραγραφής του Κώδικα Εισπράξεων Δη-
µοσίων Εσόδων.
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ε) Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδονται µε τη σύµφωνη
γνώµη των Ταµείων και κατόπιν αίτησής τους, µπορεί να
ανατίθεται στο ΚΕΑΟ ή σε άλλο δηµόσιο ταµείο η εί-
σπραξη των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 απαιτή-
σεών τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοι-
χεία ταµειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοι-
νοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και
ηλεκτρονικής διαχείρισης του ΚΕΑΟ ή άλλου δηµόσιου
ταµείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης,
τα κριτήρια για τον διαχωρισµό άµεσα εισπράξιµων οφει-
λών και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία
διασταύρωσης στοιχείων µε τη Γενική Γραµµατεία Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων, ο τρόπος και ο χρόνος και η
διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους α-
σφαλιστικούς οργανισµούς, η τυχόν αποζηµίωση του
ΚΕΑΟ για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφει-
λών και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία
είσπραξης και απόδοσης των οφειλόµενων εισφορών.

5. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 144 του
ν. 3655/2008 (Α΄ 58) και µετά τη φράση «Ασφαλισµένες
του Τοµέα Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Θεσσαλονίκης,» προστίθεται φράση «του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης φωτοειδησεογράφων και Ει-
κονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του Τ.Α.Ι.ΣΥ.Τ.».
Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευ-

ση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 3655/2008,
τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα αρχίζουν από την υπο-
βολή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης και σε
καµία περίπτωση πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόµου. 

Άρθρο 30

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) χορηγείται ισόπο-
σα στους υπό τα στοιχεία στβ΄ και στδ' της παραγράφου
1 του άρθρου 1 δικαιούχους. Στην κατανοµή του ποσο-
στού αυτού µετέχουν και οι υπό τα στοιχεία στα΄ και
στγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχοι. Με α-
πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, που εκδίδεται το πρώτο τρίµηνο κάθε έ-
τους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, καθορίζονται οι δικαιούχοι που εµπίπτουν σε καθεµία
από τις παραπάνω κατηγορίες και το ποσό τακτικής χρη-
µατοδότησης που καταβάλλεται σε αυτούς.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3023/2002, όπως αντι-
καταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4304/2014, αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«Το ποσό κρατικής χρηµατοδότησης, το οποίο δικαιού-
ται συνασπισµός, κατανέµεται µεταξύ των κοµµάτων
που τον απαρτίζουν µε βάση τη µεταξύ τους συµφωνία,
η οποία, γνωστοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά τη διεξαγωγή των ε-
κλογών. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης γνωστοποιείται επίσης και κάθε τροποποί-
ηση της ανωτέρω συµφωνίας.
Σε περίπτωση αποχώρησης πολιτικού κόµµατος από

συνασπισµό, το ποσό της κρατικής χρηµατοδότησης, το
οποίο δικαιούται, κατανέµεται µε βάση τη συµφωνία των
κοµµάτων που τον είχαν συγκροτήσει. Αν δεν υπάρχει ή
δεν γνωστοποιηθεί, σύµφωνα µε την παρούσα παράγρα-
φο, η συµφωνία, κατανέµεται, ισόποσα, µεταξύ των κοµ-

µάτων που απαρτίζουν το συνασπισµό, στα οποία συνυ-
πολογίζεται και εκείνο που αποχώρησε.»

2. Για το τρέχον έτος, η απόφαση της παρ. 5 του άρ-
θρου 1 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4304/2014, θα εκδοθεί εντός των πρώτων
πέντε µηνών.

3. Για το τρέχον έτος, η απόφαση της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4304/2014, θα εκδοθεί εντός των πρώτων
πέντε µηνών.

Άρθρο 31

1. Ανάρτηση πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώ-
σεων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
α. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανα-

κλητικές πράξεις) που εκδίδονται µε ηµεροµηνία την 31η
Δεκεµβρίου εκάστου έτους ισχύουν από την ηµεροµηνία
αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αρ-
γότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Ει-
δικά για το τρέχον έτος, η προθεσµία ανάρτησης στο
πρόγραµµα «Διαύγεια» παρατείνεται έως δέκα (10) ηµέ-
ρες από τη δηµοσίευση του παρόντος.
β. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούµενης παρα-

γράφου ανατρέχει από την 1η Ιανουαρίου 2015.
2. Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 79, 104, 161

163, 165, καθώς και του άρθρου 167 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143).
Οι προθεσµίες για την: α) έκδοση συµψηφιστικών Χρη-

µατικών Ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής) δηµο-
σίων επενδύσεων [άρθρα 79, παρ.3, περίπτωση ι΄ και
104 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)] και διενέργεια των
αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση
των πληρωµών του Π.Δ.Ε. που πραγµατοποιήθηκαν κατά
το οικονοµικό έτος 2014, στη δηµόσια ληψοδοσία (άρ-
θρο 161, παρ. 1 του ν. 4270/2014) και β) απόδοση λογα-
ριασµού των ΧΕΠ, που θα εκδοθούν (άρθρο 104 παρ. 2
του ν. 4270/2014) παρατείνονται κατά δύο (2) µήνες. Πα-
ρατείνονται επίσης, για το τρέχον έτος και κατά ένα (1)
µήνα οι προθεσµίες των άρθρων 163 παρ. 2, 165 παρ. 2
και του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 167 του
ν. 4270/2014, που αναφέρονται στην κατάρτιση του Απο-
λογισµού και Ισολογισµού του Κράτους και την αποστο-
λή τους από τον Υπουργό Οικονοµικών στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.

Άρθρο 32

1. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του
ν. 4320/2015 (Α΄ 29) το εδάφιο «Τα Γραφεία Συντονι-
σµού» αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της Δια-
φθοράς.»

2. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του
ν. 4320/2015 (Α΄ 29):
Διαγράφονται οι περιπτώσεις:
Η Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου

Οικονοµικών και Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου του Υπουργείου Οικονοµικών εξυπηρετεί και
τη Γενική Γραµµατεία για την καταπολέµηση της Διαφθο-
ράς, ενώ αναριθµείται η περίπτωση ε΄ σε γ΄. 

3. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν.
4320/2015 (Α΄ 29) προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώ-
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νται στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της
Διαφθοράς βαρύνει τον φορέα προέλευσης, σε κάθε δε
περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώ-
νται δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και
των λοιπών πρόσθετων αµοιβών που τους καταβάλλο-
νταν από τον φορέα προέλευσης, µε τις προϋποθέσεις
χορήγησής τους. Ο Γενικός Γραµµατέας ορίζεται κύριος
διατάκτης των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος
σε ειδικό φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Οικονοµικών, ο οποίος αναλαµβάνει µε αποφάσεις του
τις σχετικές υποχρεώσεις.»

4. Μετά το άρθρο 17 του Δεύτερου Κεφαλαίου του
ν. 4320/2015 (Α΄ 29) προστίθεται άρθρο 17Α ως ακολού-
θως:

«Το σύνολο των µετατασσόµενων, αποσπώµενων και
προσλαµβανόµενων υπαλλήλων στην αναφερόµενη
στον παρόντα νόµο Γενική Γραµµατεία για την Καταπο-
λέµηση της Διαφθοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
τριάντα (30), εκ των οποίων ο αριθµός των ειδικών συµ-
βούλων και συνεργατών που προσλαµβάνονται κατά ε-
φαρµογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 55 του
π.δ. 63/2005, όπως ισχύει, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους δεκαπέντε (15).»

Άρθρο 33

1. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 12 του
ν. 4316/2014 (Α΄ 270) προστίθεται εδάφιο ως ακολού-
θως:

«Η υπ’ αριθµ. Α2α/Γ.Π.92221/23.12.2014 (Β΄ 3501)
Κοινή Υπουργική Απόφαση, µε την οποία έχουν προσδιο-
ριστεί τα ποσά για εφηµερίες ιατρικού προσωπικού των
νοσοκοµείων, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, και οι υπ’ αριθµ.
Α2β/Γ.Π.οικ. 109740/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π.οικ.
109735/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π.οικ. 109739/
16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π. 107787/16.12.2014 (Β΄
3485), Α2β/Γ.Π.113375/31.12.2014, Α2β/Γ.Π. 113378/
31.12.2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και Α2β/
Γ.Π.113381/31.12.2014 υπουργικές αποφάσεις, µε τις ο-
ποίες έχουν προσδιοριστεί τα ποσά για πρόσθετες αµοι-
βές, εργασία εξαιρέσιµων ηµερών, νυχτερινών ωρών και
υπερωριακή απασχόληση προς συµπλήρωση υποχρεωτι-
κού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση
προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών ανα-
γκών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού,
των νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ., του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, εξα-
κολουθούν να ισχύουν. Οποιαδήποτε τροποποίηση αυ-
τών διενεργείται κατά τις κείµενες διατάξεις έκδοσής
τους.»

2. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 1α του άρθρου 12 του
ν. 4316/2014 (Α΄ 270) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας καθορίζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων πραγ-
µατοποιείται η εκκαθάριση και πληρωµή των εφηµεριών
και των πρόσθετων αµοιβών, εργασίας εξαιρέσιµων ηµε-
ρών, νυκτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση
προς συµπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, του εκάστο-
τε τρέχοντος και παρελθόντων οικονοµικών ετών, αντί-
στοιχα, η Υπηρεσία µέσω της οποίας καταβάλλονται, ό-
πως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργά-
νωση, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας.»

3. Τα οριζόµενα στις παραγράφους 1α και 1β του άρ-

θρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) ισχύουν και για τις ε-
φηµερίες του ιατρικού προσωπικού αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Υγείας (ιατροί ΕΣΥ και ειδικευόµενοι) των νο-
σοκοµείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ και ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ.

4. Η προβλεπόµενη στην παρ. 1β του άρθρου 12 του
ν.  4316/2014 (Α΄ 270) προθεσµία παρατείνεται µέχρι τις
30 Ιουνίου 2015.

Άρθρο 34

1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3868/2010 (Α΄ 129) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

2.α. Στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επι-
κουρικών ιατρών ανά ειδικότητα. Σε αυτόν έχουν δυνα-
τότητα εγγραφής, µετά από αίτησή τους, ιατροί οι οποίοι
απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητάς τους κατά την τε-
λευταία δεκαετία από την ηµεροµηνία της υποβολής της
αίτησής τους και οι οποίοι: α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υ-
πήκοοι κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύ-
ζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους-µέλους της
Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών µε δελτίο παραµονής επί
µακρόν διαµένοντος ή κάτοχοι µπλε κάρτας της Ε.Ε. ή
κάτοχοι δελτίου παραµονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι
δελτίου άδειας παραµονής οµογενούς, β) είναι κάτοχοι
άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος
στη χώρα µας, γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ια-
τρικής ειδικότητας στη χώρας µας και δ) δεν κατέχουν
καµία άλλη έµµισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δη-
µόσιο τοµέα.
Ιατροί, οι οποίοι µετά την εγγραφή τους στον κατάλο-

γο καταλαµβάνουν θέση στον στενό ή στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, υποχρεούνται µε αίτησή τους να διαγρα-
φούν από τον κατάλογο των επικουρικών. Τα ανωτέρω
δεν αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό
τοµέα. Οι ιατροί που εγγράφονται στον κατάλογο δεν
µπορούν να παραµείνουν σε αυτόν περισσότερο από πέ-
ντε (5) έτη.
β. Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο ανά ειδικό-

τητα και σύµφωνα µε τον απόλυτο αριθµό πρωτοκόλλου
της αίτησής τους, σύµφωνα µε τον οποίο ορίζεται και η
µεταξύ τους προτεραιότητα για κάλυψη θέσης. Με υπεύ-
θυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 η οποία υ-
ποβάλλεται µαζί µε την κύρια αίτηση καταχώρησης στον
κατάλογο, ο ιατρός έχει τη δυνατότητα επιλογής τοπο-
θέτησης: α) σε δύο Υγειονοµικές Περιφέρειες της προτί-
µησής του ή β) σε µια Υγειονοµική Περιφέρεια και την
ΚΥ του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτηµα αυτού ή γ) στην ΚΥ
του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτηµα αυτού.
Ιατρός που δεν αποδέχεται την τοποθέτησή του σε ο-

ποιοδήποτε νοσοκοµείο ή αποκεντρωµένη οργανική µο-
νάδα της Υγειονοµικής Περιφέρειας ή την Κεντρική Υπη-
ρεσία και τα παραρτήµατα του ΕΚΑΒ που έχει επιλέξει,
µεταφέρεται στην τελευταία θέση του καταλόγου της ει-
δικότητάς του. Ιατρός που αποποιείται την τοποθέτησή
του για δεύτερη φορά ή παραιτείται από τη θέση πρό-
σληψής του, δεν έχει το δικαίωµα επανεγγραφής στον
κατάλογο αν δεν παρέλθει διετία από την παραίτηση ή
την αποποίησή του. Οµοίως, ιατρός που αποποιείται διο-
ρισµό σε θέση ΕΣΥ ή ιατρός του ΕΣΥ που παραιτείται α-
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πό τη θέση του, για οποιαδήποτε αιτία, δεν µπορεί να εγ-
γράφει στον κατάλογο για θέση επικουρικού ιατρού.
Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται ανεξάρτητα από

την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος
των διοικητών των Υγειονοµικών Περιφερειών, των Διοι-
κητών των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων της χώρας ή του
προέδρου του ΕΚΑΒ αντίστοιχα.
γ. Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης των επικουρικών

ιατρών που τοποθετούνται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέ-
ντρα υγείας, ΠΠΙ, ΠΙ, εκτός των νοµών Αττικής και Θεσ-
σαλονίκης, δύναται να είναι έως και δύο έτη. Στους νο-
µούς Αττικής, εξαιρουµένων των Κυθήρων, και Θεσσαλο-
νίκης η διάρκεια της σύµβασης δύναται να είναι έως και
ενός έτους.
Στις άγονες, νησιωτικές, προβληµατικές και αποµα-

κρυσµένες περιοχές, η διάρκεια της σύµβασης δύναται
να είναι έως και τρία (3) έτη. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ.
αυτών µπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και
τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για ό-
λη τη διάρκεια της σύµβασης ή της θητείας τους, δωρε-
άν σίτιση και κατάλληλο κατάλυµα διαµονής.
Εάν τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός σε άγονη, νη-

σιωτική, προβληµατική και αποµακρυσµένη περιοχή ο έ-
νας από τους συζύγους, ο/η σύζυγός του δικαιούται, κα-
τά παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά
προτεραιότητα σε θέση επικουρικού ιατρού της ειδικότη-
τάς του. Τακτικός υπάλληλος και υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. δη-
µοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχει οργανική ή
προσωποπαγή θέση και είναι σύζυγος επικουρικού ια-
τρού που θα τοποθετηθεί σε άγονη, νησιωτική, προβλη-
µατική ή αποµακρυσµένη περιοχή επιτρέπεται να απο-
σπάται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και
κατά προτεραιότητα, σε υπηρεσία του στενού δηµόσιου
τοµέα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών ανα-
γκών σε υπηρεσία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην
περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγός του.
Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., η προ-

ϋπηρεσία του επικουρικού ιατρού σε άγονες, νησιωτικές,
προβληµατικές ή αποµακρυσµένες περιοχές θα υπολογί-
ζεται εις διπλούν σε σχέση µε την προϋπηρεσία στα υ-
πόλοιπα νοσοκοµεία.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι

άγονες, νησιωτικές, προβληµατικές ή αποµακρυσµένες
περιοχές και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ. Οι επικουρικοί ιατροί λαµβάνουν τις αποδοχές του

πρωτοδιοριζόµενου επιµελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ.. Η δαπάνη
για την αµοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισµό του νο-
σοκοµείου, εάν αυτοί καλύπτουν ανάγκες νοσοκοµείου
ή τον προϋπολογισµό της Υγειονοµικής Περιφέρειας, ε-
άν καλύπτουν ανάγκες της πρωτοβάθµιας φροντίδας υ-
γείας. Η σύµβαση συνάπτεται αντιστοίχως µε το οικείο
νοσοκοµείο ή την Υγειονοµική Περιφέρεια ή τον Πρόε-
δρο του ΕΚΑΒ. 
ε. Οι επικουρικοί ιατροί που τοποθετούνται µε τις δια-

τάξεις του άρθρου 44 του ν. 4272/2014 ακολουθούν τις
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4213/2013. Οι ίδιες δια-
τάξεις ισχύουν και για τους ιατρούς που τοποθετούνται
στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήµατά του, το Κέντρο Δηλητη-
ριάσεων, τα ΤΕΠ, τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, τα Ο-
γκολογικά Τµήµατα και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των
νοσηλευτικών Ιδρυµάτων της χώρας.
στ. Κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων, σε θέσεις

επικουρικών ιατρών που από το νοσοκοµείο αιτείται ορι-

σµένη εξειδίκευση ή εµπειρία, προηγούνται ιατροί, οι ο-
ποίοι διαθέτουν βεβαίωση εξειδίκευσης στις ανωτέρω
µονάδες και ελλείψει αυτών όσοι διαθέτουν αποδεδειγ-
µένη εµπειρία σε αυτές. Για την απόδειξη της εµπειρίας
απαιτείται προσκόµιση βεβαίωσης προϋπηρεσίας ως ει-
δικευµένος ιατρός στις αντίστοιχες µονάδες. Η βεβαίω-
ση προϋπηρεσίας χορηγείται από το νοσοκοµείο όπου υ-
πηρέτησε ο ιατρός. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος, περισσοτέρων του ενός για συγκεκριµένη θέση,
η µεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο
κατάθεσης της αίτησής τους.
ζ. Οι συµβάσεις των επικουρικών ιατρών εξαιρούνται

από την αναστολή των διορισµών και προσλήψεων και
τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/27.12. 2006 (Α΄ 280),
όπως κάθε φορά ισχύει.
η. Οι επικουρικοί ιατροί κατά το χρόνο απασχόλησής

τους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών είναι πλήρους και α-
ποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος που υπηρετεί ο
ιατρός ως επικουρικός, προσµετράται ως προϋπηρεσία
στις κρίσεις για την κατάληψη θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ., κα-
θώς και σε κάθε περαιτέρω εξέλιξή του στο Ε.Σ.Υ..
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους επικουρικούς οδο-

ντιάτρους.
θ. Ιατροί και οδοντίατροι, που δεν έχουν συµπληρώσει

το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας τους, που
πάσχουν από οµόζυγο Β΄ µεσογειακή αναιµία, δρεπανο-
κυτταρική και µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, λευχαι-
µία, αιµορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεοπλα-
σµατική νόσο, επιτρέπεται να τοποθετούνται εκτός κα-
ταλόγου ως επικουρικοί ιατροί. Η µεταξύ τους προτεραι-
ότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής
τους.
ι. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος

επικουρικού ιατρού για οποιοδήποτε πειθαρχικό παρά-
πτωµα κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο άµεσος πει-
θαρχικός προϊστάµενός του, δηλαδή ο Διοικητής του νο-
σοκοµείου ή ο Διοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας
ή ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, δύναται µε αιτιολογηµένη από-
φασή του, µετά από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, να αναστέλλει τη σύµβαση του ιατρού µέ-
χρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την
έκδοση οριστικής απόφασης. Με την έκδοση αθωωτικής
απόφασης ή την επιβολή σε βάρος του ιατρού πειθαρχι-
κής ποινής ελαφρύτερης της προσωρινής παύσης, η α-
ναστολή παύει και η σύµβαση του ιατρού συνεχίζεται µέ-
χρι τη συµπλήρωση του υπολειπόµενου χρόνου διάρκει-
άς της.
ια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κά-

θε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στη δηµιουρ-
γία και την τήρηση του καταλόγου, καθώς και στον τρό-
πο και τη διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών ια-
τρών. 
ιβ. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει σαράντα ηµέ-

ρες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 182 του
ν. 4261/2014 (Α΄ 107) προστίθεται εδάφιο ως ακολού-
θως:

«Η συνεργασία µε τους ανωτέρω πραγµατοποιείται
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 10 του
ν. 3812/2009, καθώς και της παρ. 20α του ένατου άρθρου
του ν. 4057/2012, µετά από πλήρως αιτιολογηµένη έκθε-
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ση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.»
3. Το άρθρο 125 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καταργεί-

ται. Τα επόµενα άρθρα αναριθµούνται αντίστοιχα.

Άρθρο 35

Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4312/2014 (Α΄ 260) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3.α) Οι φορείς των ΟΤΑ που υλοποιούν τις Πράξεις
«Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων
που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλη-
σης των εµµέσως ωφελούµενων ατόµων» και «Κέντρα
Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων», που εντάσσονται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναµικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγχρηµατο-
δοτήθηκαν ή συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρα-
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµα-
τική Περίοδο 2007-2013, συνεχίζουν να παρέχουν τις υ-
πηρεσίες των «Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιω-
µένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διηµέρευσης-Ηµερήσιας
Φροντίδας ατόµων µε αναπηρίες» (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέ-
ντρων Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων», έως την έ-
νταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συµβάσεων για
τις Πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 και πάντως όχι
πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2015. 
β) Οι συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου

χρόνου του απασχολούµενου προσωπικού στα Κέντρα
της προηγούµενης παραγράφου παρατείνονται από τη
λήξη τους έως την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή
των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλι-
ξη αυτών στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησια-
κών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου
2014-2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου
2015.
Κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του

ν. 2190/1994 οι συµβάσεις του προσωπικού της παρα-
γράφου β΄ σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται σε
συµβάσεις αορίστου χρόνου.
γ) Η χρηµατοδότηση για την καταβολή της µισθοδο-

σίας του απασχολούµενου προσωπικού της παραγράφου
β΄ µπορεί να καλυφθεί από πόρους: 1) του «ΕΣΠΑ 2007-
2013», 2) του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 , οι οποίοι, µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης, θα αποδίδονται απευθείας στους Δή-
µους όπου εφαρµόζονται τα σχετικά προγράµµατα ή µέ-
σω των οικείων ΟΤΑ σε φορείς αρµοδιότητάς τους βάσει
απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών, 3) του Προ-
γράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, 4) από εθνικούς πόρους ή από κάθε άλλη πηγή. Το
συνολικό διατιθέµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
επτά εκατοµµύρια ευρώ έως την 31ης Δεκεµβρίου 2015.
Ο τρόπος καταβολής της χρηµατοδότησης θα οριστεί, ε-
φόσον προκύπτει η ανάγκη, µε Προγραµµατική Συµφω-
νία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων και σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
δ) Οι λοιποί φορείς πέραν εκείνων της  παρ. 3α, που υ-

λοποιούν τις Πράξεις «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων
και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενί-
σχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελού-

µενων ατόµων» συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες
των «Κέντρων Ηµερήσιας φροντίδας Ηλικιωµένων» (ΚΗ-
ΦΗ) και των «Κέντρων Διηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντί-
δας ατόµων µε αναπηρίες» (ΚΕΔΗΦ) µέχρι την ένταξη
των Πράξεων ή την υπογραφή των Συµβάσεων για τις
Πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στα πλαίσια
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της
Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020 και πάντως όχι
πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2015. Η χρηµατοδότηση
των φορέων αυτών, για το εν λόγω διάστηµα θα προβλε-
φθεί µέσω Προγραµµατικής Συµφωνίας των συναρµό-
διων Υπουργείων και την έκδοση σχετικής υπουργικής α-
πόφασης έως τις 30.6.2015 και σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.»

Άρθρο 36

Η παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α΄ 64) τρο-
ποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«8. α. Για θέµατα στέγασης, σίτισης, υγιεινής, ίδρυσης
και λειτουργίας υποδοµών και για θέµατα παροχής υπη-
ρεσιών, προµηθειών και δηµοσίων έργων, απολύτως α-
ναγκαίων για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, υποδο-
χής, ασύλου και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών που
εισέρχονται χωρίς τους νόµιµους τύπους στη χώρα και
για τις οποίες συντρέχουν για χρονικό διάστηµα έως και
της 31 Δεκεµβρίου 2015 λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης,
οι οποίοι αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς µε απόφα-
ση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 25 του π.δ. 60/2007 «Προσαρµογή της ελληνικής νο-
µοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ περί
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµ-
βάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τρο-
ποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005»
(Α΄64), είναι δυνατή στις σχετικές δηµόσιες συµβάσεις
έργων, εκπόνησης µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών,
κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, η εφαρ-
µογή της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµο-
σίευση προκήρυξης διαγωνισµού.
Η προαναφερόµενη διαδικασία ισχύει για τα θέµατα

συµβάσεων που αφορούν κάθε κατηγορία των ως άνω
προβλεποµένων, υπό εδάφιο 1, υποδοµών και υπηρε-
σιών και κάθε τόπο εγκατάστασής τους.»

Άρθρο 37

Μετά το άρθρο 1 του ν. 4323/2015 (Α΄ 43) προστίθεται
νέο άρθρο 2 και αναριθµείται το άρθρο 2 σε 3 ως εξής:

«Άρθρο 2

1.α) Το ΕΔ υποχρεούται σε αποκατάσταση της θετικής
ζηµίας (penalties) που δύναται να προκύψει κατ’ εφαρµο-
γή του άρθρου 1 του παρόντος νόµου που κύρωσε την
ΠΝΠ (Α΄ 41) σε βάρος των φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού από την πρόωρη λή-
ξη των προθεσµιακών τους καταθέσεων. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι προϋποθέ-
σεις και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής
ζηµίας των ως άνω φορέων από τη µεταφορά των κεφα-
λαίων προθεσµιακών καταθέσεων σε λογαριασµούς τα-
µειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ισχύοντα επιτό-
κια των προθεσµιακών καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύ-
µατα υπερβαίνουν την προσφερόµενη απόδοση των λο-
γαριασµών ταµειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελ-
λάδας εφαρµόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου
του άρθρου πρώτου της, από 20.4.2015, ΠΝΠ που κυρώ-
θηκε µε το άρθρο 1 του παρόντος νόµου.

2. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρµογής της από
20.4.2015, ΠΝΠ που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του παρό-
ντος (τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού όπως ορίζο-
νται στην παρ. 11 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, τα τέ-
λη ύδρευσης, υπηρεσία αρδεύσεως, δικαιώµατα χρήσε-
ως αρδευτικού δικτύου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο
19 του β.δ. 24/1958, το τέλος απαλλοτρίωσης όπως αυτό
ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, τα
έσοδα της παρ. 2 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968, τα
προβλεπόµενα στην παρ. 13 του άρθρου 25 του
ν. 1828/1989 ανταποδοτικά τέλη και εισφορές, το κόµι-
στρο ανταποδοτικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου
83 και το πολιτιστικό τέλος της παρ. 5 του άρθρου 225
του ν. 3463/2006.» 

Άρθρο 38

Συµβάσεις ορισµένου χρόνου, που καταρτίστηκαν ή α-
νανεώθηκαν άπαξ εντός της τρέχουσας σχολικής χρο-
νιάς 2014-2015 και αφορούσαν στην πρόσληψη προσω-
πικού για τη λειτουργία δηµοτικών, βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθµών, θεωρούνται νόµιµες και παρατείνο-
νται αυτοδικαίως έως τη λήξη της τρέχουσας σχολικής
χρονιάς, στις 31.7.2015, εφόσον για την ανανέωσή τους,
γνωµοδότησε θετικά η Επιτροπή του άρθρου 28, παρ. 4
του ν. 2190/1994.

Άρθρο 39

Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων, που έλαβαν χώρα
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και παύουν ο-
ριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις και παύει κάθε
διαδικασία καταλογισµού σε βάρος αιρετών εκπροσώ-
πων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρε-
σιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, επί υποθέσεων σχετι-
κών: α. µε µη άσκηση ένδικων µέσων επί υποθέσεων ερ-
γατικών διαφορών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του
προσωπικού δηµοτικών νοµικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.
και Ν.Π.Ι.Δ.) και β. µε την παράταση ισχύος συµβάσεων
εργασίας ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης
έργου του εν λόγω προσωπικού.

Άρθρο 40

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθενται τα εξής: 

«θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
η) τον Υπεύθυνο Συντονιστή της ΜΟΤΕΚ (Μονάδας

Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών) του ΕΚΔΔΑ.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του π.δ.

57/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το Συµβούλιο αποτελείται από εννέα µέλη που ορί-

ζονται µε τριετή θητεία από τον Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώµη του
Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Ως Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής

Α.Ε.Ι. και ως µέλη οι Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ. και του
IN.EΠ., τρία µέλη Δ.Ε.Π., ένας ειδικός επιστήµονας σε
θέµατα δηµόσιας διοίκησης, ένας ειδικός επιστήµονας
σε θέµατα εκπαίδευσης ενηλίκων και ένας βοηθός Συνή-
γορου του Πολίτη. Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µε-
λών και του γραµµατέα του Επιστηµονικού Εκπαιδευτι-
κού Συµβουλίου ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Υ-
πουργού Οικονοµικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Ε-
σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά πα-
ρέκκλιση των περιορισµών των κείµενων διατάξεων. 

3. Το Συµβούλιο συνέρχεται τακτικώς τουλάχιστον
τέσσερις φορές το έτος ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου του και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..»

Άρθρο 41

1. α. Η παρ. 20 περίπτωση α΄ του άρθρου ένατου του
ν. 4057/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«20.α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορι-
σµού µόνιµου προσωπικού, προσωπικού µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προ-
σωπικού µε θητεία, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ή µί-
σθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης µορφής στους φο-
ρείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)
απαιτείται προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄
280), εξαιρουµένης της πρόσληψης έκτακτου προσωπι-
κού για την εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία και των υ-
δρονοµέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προ-
σωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχι-
κών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορι-
σµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει
τους δύο ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις µήνες, µέσα σε συ-
νολικό διάστηµα δώδεκα µηνών στους φορείς της αυτο-
διοίκησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 206 παρ.
1 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατη-
γορίες προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρ-
θρων 209 και 211 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν. Από
την προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται ε-
πίσης η πρόσληψη προσωπικού µε διάρκεια σύµβασης έ-
ως οκτώ (8) µήνες για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών
αναγκών, σύµφωνα µε τα άρθρα 20 του ν. 2190/1994 και
212 του ν. 3584/2007. Η ως άνω διαδικασία εφαρµόζεται
και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του
προσωπικού της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Συ-
ντάγµατος, καθώς και των έµµισθων δικηγόρων και νοµι-
κών συµβούλων.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 παραµένει

σε ισχύ.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποι-

ασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση κατεπει-
γουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό διάστη-
µα δώδεκα (12) µηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προ-
σωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται
στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των α-
κτών γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µή-
νες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο υ-
πολογισµός του δωδεκάµηνου γίνεται σύµφωνα µε την
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παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180). Παρά-
ταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δω-
δεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορί-
στου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που
διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των
προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους
τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέ-
χρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π.
διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης
της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπι-
στωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό
κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρµόζεται η
παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπλη-
ρώθηκε και ισχύει.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του
ν. 3852/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή
ΔΕΥΑ ή ανώνυµης εταιρείας ΟΤΑ, της οποίας ποσοστό
τουλάχιστον ίσο µε το 90% του µετοχικού κεφαλαίου α-
νήκει στον οικείο ΟΤΑ, και ανάληψης των δραστηριοτή-
των της από τον οικείο ΟΤΑ ή από Νοµικό Πρόσωπο Δη-
µοσίου Δικαίου αυτού, το προσωπικό µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, µετα-
φέρεται στον αντίστοιχο φορέα, µε την ίδια σχέση εργα-
σίας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.»

4.α. Η θητεία των µελών των Συµβουλίων Επιλογής
Προϊσταµένων (ΣΕΠ) και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων,
τα οποία συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια, για τη διε-
τία 2015-2016, αρχίζει από την ηµεροµηνία ορισµού τους
και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2015 και λήγει
την 31η Δεκεµβρίου 2016. Ειδικά, για την ανωτέρω συ-
γκρότηση, ο χρόνος εκλογής των αιρετών µελών, καθώς
και τυχόν λεπτοµέρειες για τη διαδικασία εκλογής τους,
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται εντός ε-
νός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β. Η θητεία των µελών τυχόν υφιστάµενων, κατά την

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, Συµβουλίων
Επιλογής Προϊσταµένων και Υπηρεσιακών Συµβουλίων
στις Περιφέρειες λήγει αυτοδικαίως µε τη συγκρότηση
των Συµβουλίων της παραγράφου 1α.
γ. Η θητεία των µελών των Συµβουλίων Επιλογής

Προϊσταµένων και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των
Περιφερειών, η οποία έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2014,
παρατείνεται έως τη συγκρότηση των Συµβουλίων της
παραγράφου 1α.
δ. Το εδάφιο β΄ του άρθρου 250 του ν. 3852/2010 κα-

ταργείται.
ε. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα, τα οποία υ-

πογράφονται από τους προϊσταµένους των οργανικών
µονάδων των Περιφερειών, οι οποίοι ορίστηκαν κατ’ ε-
φαρµογή των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 1β του
ν. 3905/2010 (Α΄ 219), καθώς και επιδόµατα ευθύνης, τα
οποία καταβάλλονται σε αυτούς, µετά την 1.1.2012 και
έως την τοποθέτηση νέων προϊσταµένων, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις, θεωρούνται, αντιστοίχως, ότι έ-
χουν υπογράφει και έχουν καταβληθεί νοµίµως.

5. Στο άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4321/2015, η φράση «σύµ-
φωνα µε το ν. 1337/1983» διαγράφεται. Στο τέλος της ί-
διας παραγράφου προστίθεται η φράση «και εξετάζεται
µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 170 του
ν. 3463/2006, όπως ισχύει.»

Άρθρο 42

Όσοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι δηµοτικών ή κοινοτι-
κών οικοπέδων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 249 του π.δ.
410/1995 (Α΄ 231) και δεν έχουν εκπληρώσει, µέσα στην
τασσόµενη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 284 παρ. 3
(Α΄ 87), προθεσµία όλες τις υποχρεώσεις τους, µπορούν
µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµ-
βουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
των µελών του και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτο-
χοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόµοι τους,
να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις µέσα σε απο-
κλειστική προθεσµία τριών (3) ετών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

Άρθρο 43

1. OTA α΄ και β΄ βαθµού, οι οποίοι αδυνατούν να ισο-
σκελίσουν τους προϋπολογισµούς τους, µπορούν να συ-
νοµολογούν δάνεια µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύ-
µατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας
και του εξωτερικού, µε αποκλειστικό σκοπό τη χρηµατο-
δότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πά-
σης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ.
1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και της παρ. 7
του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18).

2. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, µέσω του
δεσµευµένου τοµέα, µπορεί να χρηµατοδοτεί τα δάνεια
της ανωτέρω παραγράφου, στο πλαίσιο των διατάξεων
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113) και
του εδαφίου (iν) της παρ. 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 169/2013 (Α΄272) πλην της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 5 αυτού. Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και
τα δικαιολογητικά χρηµατοδότησης καθορίζονται κατά
περίπτωση από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 44

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισµοί για
το πρόγραµµα δακοκτονίας έχουν δηµοσιευτεί αλλά δεν
έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ηµεροµηνία έ-
ναρξης των εργασιών δακοκτονίας, η Οικονοµική Επι-
τροπή της οικείας Περιφέρειας, µπορεί, για λόγους δη-
µοσίου συµφέροντος, να αναθέτει την εκτέλεση των
σχετικών υπηρεσιών στους προσωρινούς µειοδότες, έως
την ολοκλήρωση των διαγωνισµών, µε την υπογραφή
των οικείων συµβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση
των παρεχοµένων υπηρεσιών από την έναρξη των εργα-
σιών δακοκτονίας, µέχρι τη σύναψη της οικείας σύµβα-
σης, µπορούν να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν νόµι-
µα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει µε
σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το
ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφωνο µε τους ό-
ρους και το περιεχόµενο της οικείας σύµβασης ψεκα-
σµών δακοκτονίας.

2. Δαπάνες ψεκασµών δακοκτονίας, που πραγµατο-
ποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2014, από την έναρ-
ξη του προγράµµατος δακοκτονίας µέχρι τη σύναψη της
οικείας σύµβασης, µπορούν να εκκαθαριστούν και να
πληρωθούν νόµιµα σε βάρος των πιστώσεων των οικεί-
ων Περιφερειών τρέχοντος οικονοµικού έτους, εφόσον
ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει µε σχετική πράξη
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του την εκτέλεση της υπηρεσίας και το ύψος της δαπά-
νης, η οποία πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους όρους και
το περιεχόµενο της οικείας σύµβασης ψεκασµών δακο-
κτονίας.

Άρθρο 45

Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 164/2004 στην, κατά
το άρθρο 11 παρ. 1 περίπτωση α΄ έως δ΄, συνολική χρο-
νική διάρκεια διαδοχικών συµβάσεων εξαρτηµένης ερ-
γασίας στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί-
σεων προσµετράται κατά την κρίση του Α.Σ.Ε.Π. ως πα-
ράταση καθεµίας εξ αυτών, ο αποδεικνυόµενος χρόνος
πραγµατικής απασχόλησης, µετά τη λήξη κάθε σύµβα-
σης και µέχρι την παράδοση των κάθε είδους πορισµά-
των εκτίµησης ζηµιών και εγγράφων διοικητικού ελέγ-
χου, που προβλέπονται από τη σύµβαση, ως επίσης και ο
διανυθείς χρόνος υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 4 και 4α του ν. 2538/1997, όπως αντικατα-
στάθηκαν από το άρθρο 4 µε την παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 2732/1999, µη υπαγοµένης της απασχόλησης αυ-
τής στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α΄
του π.δ. 164/2004. Οι ενδιαφερόµενοι για την εφαρµογή
της παρούσας διάταξης υποβάλλουν αίτηση προς τον
Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων εντός α-
ποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, τηρουµένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του
άρθρου 11 του π.δ. 164/2004.

Άρθρο 46

To άρθρο 31 του ν. 3730/2008 (A΄ 262), όπως τροπο-
ποιήθηκε µε το άρθρο 31 του ν. 4033/2011 (Α΄  264), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 31

Με την επιφύλαξη του άρθρου 193 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179) η προθεσµία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3581/2007 (Α΄ 140) και
προβλέπει αποσπάσεις προσωπικού του ευρύτερου δη-
µόσιου τοµέα, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 5 του
άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), στις οποίες το Δη-
µόσιο κατέχει αµέσως ή εµµέσως την πλειοψηφία του
µετοχικού τους κεφαλαίου, παρατείνεται µέχρι τις
31.12.2015.»

Άρθρο 47

Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 30 του
ν. 4223/2013 (Α΄287), όπως ισχύει, επιτρέπεται η µετά-
ταξη υπαλλήλων ακόµη και αν έχουν δέσµευση παραµο-
νής στην υπηρεσία τους, η οποία προκύπτει από οποια-
δήποτε αντίθετη, προγενέστερή της διάταξη.

Άρθρο 48

Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄85), ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143),
καθώς και την έγκριση πρόσληψης ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έρ-
γου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσω-
πα ιδιωτικού δικαίου αυτών συµβασιούχων αµιγώς αµει-
βοµένων από την καταβολή αντιτίµου και λοιπών αντικα-
ταβολών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Οι ως άνω συµβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έ-

γκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,
καθώς και του περιορισµού της παρ. 3 του άρθρου 37 του
ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.
Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη σχετική διάτα-

ξη.»

Άρθρο 49

Η διάταξη του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, όπως έχει
τροποποιηθεί µε το άρθρο 23 του ν. 4151/2013, αναδια-
τυπώνεται ως εξής:

«Για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπη-
ρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών των Ν.Π.Δ.Δ., των
Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρε-
σίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., µπορούν να παρατείνο-
νται µέχρι την 31.12.2015 οι υπάρχουσες συµβάσεις ή
να επανασυνάπτονται µε την ίδια ηµεροµηνία λήξης ατο-
µικές συµβάσεις µίσθωσης έργου µε ιδιώτες που απα-
σχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισµό των εν
λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας µε οποια-
δήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης.»
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Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος

Κατάργηση διατάξεων

1. Ο νόµος αυτός ισχύει από τη δηµοσίευσή του, εκτός
εάν υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη σε ειδικότερες
διατάξεις του. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1943/1991
(Α΄ 50), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι
αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά τα ρυθµιζόµενα µε τις
διατάξεις του παρόντος θέµατα.
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