
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών 

Δηµόσιας Διοίκησης

Συνιστάται Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δη-
µόσιας Διοίκησης (εφεξής Μητρώο), στο οποίο εντάσσο-
νται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυ-
ξηµένης ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται στις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου. Το Μητρώο τηρείται ηλεκτρο-
νικά από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και είναι αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα
του.

Άρθρο 2
Εγγραφή στο Μητρώο

1. Στο Μητρώο εγγράφονται κατόπιν αίτησής τους:
α. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, µόνιµοι και υπάλληλοι

µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε βαθµό Α΄, του Δηµοσί-
ου, Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισµών τοπικής αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού, Ανεξάρτητων Αρ-
χών και κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
οι οποίοι, εφόσον εµπίπτουν στις διατάξεις του Μέρους
Β΄, έχουν λάβει στην αξιολόγηση για δύο συνεχείς πε-
ριόδους τελική βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του βαθ-
µού 75 ανά αξιολογική περίοδο, και πληρούν τουλάχι-
στον µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) Είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου διδακτορικού δι-
πλώµατος.

ββ) Είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Δι-
οίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δηµό-
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

γγ) Είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτ-
λου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης.

δδ) Έχουν διατελέσει προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυν-
σης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη ή προϊστάµενοι Διεύ-
θυνσης επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη.

β. Καθηγητές όλων των βαθµίδων και λέκτορες Πανε-
πιστηµίων και µέλη ΕΠ Τ.Ε.Ι., καθώς και µέλη Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή µέ-
λη ΔΕΠ και ΕΠ οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, ε-
φόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας,
καθώς και οι ερευνητές της παραγράφου 2 του άρθρου
18 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) των Ερευνητικών Κέντρων
και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων
της Ακαδηµίας Αθηνών.

γ. Το επιστηµονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρ-
χών, µε πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αυτές.

δ. Οι απόστρατοι αξιωµατικοί που είναι απόφοιτοι της
Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέµου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.),
της Ανώτατης Σχολής Πολέµου (Α.Σ.Π.), της Ναυτικής
Σχολής Πολέµου (Ν.Σ.Π.) και της Σχολής Πολέµου Αερο-
πορίας / Ανωτέρων (Σ.Π.Α./Α).

2. Δεν εγγράφονται στο Μητρώο:
α) όσοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα για τα αναφερό-

µενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αδικήµατα,

β) όσοι έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά
τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή,

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της Π΄, 24 Φεβρουαρίου 2016,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της 

Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις



γ) όσοι έχουν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συ-
µπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε σε επικουρική δικα-
στική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) είτε το δικαστή-
ριο έχει αποφασίσει συνδυασµό των δύο προηγούµενων
ρυθµίσεων,

δ) εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως
οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου
αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρ-
χικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το
άρθρο 145 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Άρθρο 3
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο – 

Τήρηση Μητρώου

Η εγγραφή στο Μητρώο πραγµατοποιείται µε την υπο-
βολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική ε-
φαρµογή που δηµιουργείται για το σκοπό αυτόν στην ε-
πίσηµη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., το οποίο µεριµνά για
την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία σε αυτήν.
Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά µε
µέριµνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υ-
πηρεσίας του ή στην αρµόδια Υπηρεσία Προσωπικού του
φορέα του. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυ-
νης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Ε-
φόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, η η-
µεροµηνία εγγραφής στο Μητρώο ανατρέχει στην ηµε-
ροµηνία υποβολής της αίτησης.

Η τήρηση του Μητρώου, η εγγραφή και διαγραφή µε-
λών, ο έλεγχος και η επικαιροποίηση και ταυτοποίηση
των στοιχείων των µελών του, καθώς και η αναζήτηση
συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, ανήκει
στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π.. Το
Α.Σ.Ε.Π. υποχρεούται να επικαιροποιεί το αναρτηµένο
Μητρώο ανά τρίµηνο. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού και οι
Υπηρεσίες Προσωπικού των φορέων του άρθρου 2 υπο-
χρεούνται να τηρούν κατάσταση µε τα στοιχεία του προ-
σωπικού τους που έχει εγγραφεί στο Μητρώο και να ε-
νηµερώνουν αµελλητί το Α.Σ.Ε.Π. για την τυχόν ύπαρξη
λόγου διαγραφής από το Μητρώο που συντρέχει στο
πρόσωπο οποιουδήποτε µέλους, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο άρθρο 5.

Άρθρο 4
Υπηρεσιακή κατάσταση µελών Μητρώου

Η εγγραφή στο Μητρώο δε συνεπάγεται οποιαδήποτε
υπηρεσιακή µεταβολή για τα µέλη του, εκτός εάν επιλε-
γούν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις των άρθρων
6 και 8.

Άρθρο 5
Διαγραφή από το Μητρώο

1. Μέλος του Μητρώου µπορεί να διαγραφεί από το
Μητρώο µε αίτησή του, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά
στην ηλεκτρονική εφαρµογή, η οποία τηρείται στην επί-
σηµη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Αντίγραφο της αίτησης
κοινοποιείται υποχρεωτικά µε µέριµνα του αιτούντος
στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του ή στην
αρµόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του. Η ηµερο-
µηνία διαγραφής από το Μητρώο ανατρέχει στην ηµερο-
µηνία υποβολής της αίτησης διαγραφής, εκτός εάν ο αι-

τών τη διαγραφή από το Μητρώο υπηρετεί σε κάποια α-
πό τις θέσεις των άρθρων 6 και 8, οπότε η διαγραφή του
λαµβάνει χώρα την ηµέρα της παραίτησής του.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. προβαίνει σε υποχρεωτική διαγραφή µέ-
λους από το Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν εµπίπτει αναφορικά µε την αξιολόγηση στις

διατάξεις του παρόντος και λάβει για δύο συνεχείς πε-
ριόδους βαθµολογία µικρότερη του βαθµού 75. Οι Διευ-
θύνσεις Διοικητικού και οι Υπηρεσίες Προσωπικού των
φορέων του άρθρου 2 υποχρεούνται να ενηµερώνουν α-
µελλητί το Α.Σ.Ε.Π. για τη συνδροµή του ως άνω λόγου
διαγραφής. Σε περίπτωση βαθµολογίας µεγαλύτερης ή ί-
σης του βαθµού 75 σε δύο επόµενες συνεχείς περιό-
δους, το διαγραφέν µέλος µπορεί µε αίτησή του να επα-
νεγγραφεί στο Μητρώο.
β) Εάν συντρέξουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων

α΄ έως δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

Άρθρο 6
Θέσεις φορέων κεντρικής διοίκησης που 
στελεχώνονται από µέλη του Μητρώου

Συνιστώνται θέσεις Διοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό
1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), που υπάγονται
σε κάθε Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό. Οι Διοικητικοί
Γραµµατείς υποστηρίζουν την εκτέλεση και διοικητική ε-
φαρµογή της πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την
Κυβέρνηση και τα όργανά της. Οι Διοικητικοί Γραµµατείς
επιλέγονται από το Μητρώο του άρθρου 1. Με προεδρι-
κό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργικού
Συµβουλίου, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των Διοικητι-
κών Γραµµατέων και ο τρόπος άσκησής τους, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής Γενικών Γραµµατέων, 

αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων 
και Ειδικών Γραµµατέων

1. Για την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται στο
εδάφιο α΄ του άρθρου 6 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος από τον οικείο Υπουργό. Η πρόσκλη-
ση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργεί-
ου και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. επί δέκα (10) ηµέ-
ρες τουλάχιστον.
Το κατά το άρθρο 10 Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Διοι-

κήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), αξιολογεί τα προσόντα των υποψη-
φίων και υποβάλλει στον αρµόδιο Υπουργό εισήγηση µε
τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους. Ο διορι-
σµός ολοκληρώνεται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουρ-
γού, ο οποίος επιλέγει υποχρεωτικά έναν από τους τρεις
(3) επικρατέστερους υποψηφίους, και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Για την επιλογή των τριών (3) επικρατέστερων υποψη-

φίων, το Ε.Σ.Ε.Δ. λαµβάνει υπόψη του τα βιογραφικά
στοιχεία των υποψηφίων και, κυρίως, τα τυπικά τους
προσόντα, το εν γένει επιστηµονικό και ερευνητικό έργο
τους σε συνάφεια µε το προβλεπόµενο περίγραµµα της
προκηρυσσόµενης θέσης και την πρότερη συνολικά διοι-
κητική εµπειρία τους. Το Ε.Σ.Ε.Δ. συνεκτιµά την εν γένει
προσωπικότητα των υποψηφίων, κατόπιν διενέργειας
δοµηµένης συνέντευξης, στην οποία καλούνται υποχρε-
ωτικά τουλάχιστον δέκα (10) υποψήφιοι για κάθε θέση,
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εφόσον υπάρχουν. Για τη συνέντευξη τηρείται σχετικό
πρακτικό, το οποίο συνυποβάλλεται µε την εισήγηση του
Ε.Σ.Ε.Δ. στον Υπουργό. Η ως άνω διαδικασία ακολουθεί-
ται και αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τρεις (3).
Στην περίπτωση αυτή το Ε.Σ.Ε.Δ. υποβάλλει εισήγηση
µε το σύνολο των υποψηφίων.

2. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή αν ο Υπουρ-
γός κρίνει, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του
Ε.Σ.Ε.Δ., ότι καµία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδια-
γραφές της θέσης που έχει προκηρυχθεί, δηµοσιεύεται
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των
ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν
στο Δηµόσιο Τοµέα. Για την επιλογή εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 1.

3. Όσοι επιλέγονται για την πλήρωση των πιο πάνω θέ-
σεων διορίζονται µε θητεία τεσσάρων (4) ετών, µε δικαί-
ωµα ανανέωσης για µία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η συ-
νολική θητεία στις ανωτέρω θέσεις, δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τα οκτώ (8) έτη.

4. Αυτοί που διορίζονται στις θέσεις του άρθρου 6 παύ-
ονται από τα καθήκοντά τους πριν από τη λήξη της θη-
τείας τους µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, εάν συ-
ντρέξουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

5. Σε περίπτωση κένωσης των θέσεων του άρθρου 6
για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία επιλογής πραγµα-
τοποιείται εκ νέου και αυτός που επιλέγεται διορίζεται
για πλήρη θητεία.

6. Ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. µέ-
σα σε πέντε (5) ηµέρες από τη δηµοσίευση του διορι-
σµού και εξετάζονται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
την υποβολή τους.

Άρθρο 8
Θέσεις ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που
στελεχώνονται από µέλη του Μητρώου – 

Διαδικασία επιλογής

1. α) Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπλη-
ρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφα-
λής των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνη-
ση, επιλέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο του άρ-
θρου 1 του παρόντος νόµου ύστερα από δηµοσίευση
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύµφωνα µε
τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγρά-
φους 2 και 3. Όπου στις οικείες διατάξεις των ως άνω
νοµικών προσώπων προβλέπονται θέσεις εκτελεστικών
καθηκόντων, αυτές πληρούνται από µέλη του Μητρώου
του άρθρου 1, καθώς και υποψηφίους που δεν υπηρε-
τούν στο δηµόσιο τοµέα ύστερα από δηµοσίευση πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύµφωνα µε τη
διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγρά-
φους 2 και 3.
Τα λοιπά µέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης

των ως άνω νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση
επιλέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1
ύστερα από δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια-
φέροντος και κατά τη διαδικασία επιλογής που περιγρά-
φεται στις παραγράφους 2 και 3, πλην ενός µέλους του
συλλογικού οργάνου διοίκησης του οποίου η επιλογή και
ο ορισµός ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του
αποφασίζοντος οργάνου.

β) Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρω-
τές Διοικητές, Υποδιοικητές, και οι εν γένει επικεφαλής
των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των
οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, µε εξαίρεση
τις ανώνυµες εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρ-
µογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), επι-
λέγονται αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 ύ-
στερα από δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια-
φέροντος και σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής που
περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3.

Όπου στις οικείες διατάξεις των ως άνω νοµικών προ-
σώπων προβλέπονται θέσεις Διευθύνοντος Συµβούλου,
αυτές πληρούνται από µέλη του Μητρώου του άρθρου 1,
καθώς και υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δηµόσιο
τοµέα ύστερα από δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής
που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3.
Τα λοιπά µέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης

των ως άνω νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση
επιλέγονται από το Μητρώο του άρθρου 1, καθώς και α-
πό υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δηµόσιο τοµέα
ύστερα από δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια-
φέροντος και σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής των
παραγράφων 2 και 3, πλην ενός µέλους του συλλογικού
οργάνου διοίκησης του οποίου η επιλογή και ο ορισµός
ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του αποφασί-
ζοντος οργάνου. 
Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις προβλέπεται επι-

λογή αποκλειστικά από το Μητρώο του άρθρου 1 και δεν
υποβληθούν υποψηφιότητες ή αν το αποφασίζον όργανο
κρίνει κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Δ. ό-
τι καµία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της
θέσης που έχει προκηρυχθεί, δηµοσιεύεται πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω
θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δηµό-
σιο τοµέα. Η διαδικασία επιλογής πραγµατοποιείται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3

2. Η επιλογή των υποψηφίων που προβλέπονται στην
προηγούµενη παράγραφο, πλην του µέλους που η επιλο-
γή του ανήκει στην ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του α-
ποφασίζοντος οργάνου, πραγµατοποιείται, ύστερα από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον αρµόδιο
Υπουργό. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του αρµόδιου Υπουργείου και του Α.Σ.Ε.Π. επί δέκα (10)
ηµέρες τουλάχιστον. Το Ε.Σ.Ε.Δ. αξιολογεί τα προσόντα
των υποψηφίων και υποβάλλει στον αρµόδιο Υπουργό
εισήγηση µε τον τριπλάσιο αριθµό προτεινόµενων υπο-
ψηφίων για τις θέσεις Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικη-
τών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθυνό-
ντων Συµβούλων και των εν γένει επικεφαλής των νοµι-
κών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς
και πίνακα µε τον διπλάσιο αριθµό προτεινόµενων υπο-
ψηφίων για τις θέσεις λοιπών µελών των Διοικητικών
Συµβουλίων. Ο Υπουργός επιλέγει υποχρεωτικά µεταξύ
των περιλαµβανοµένων στην εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Δ. και
ο διορισµός διενεργείται µε απόφασή του που δηµοσιεύ-
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Για την επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων, το

Ε.Σ.Ε.Δ. λαµβάνει υπόψη του τα βιογραφικά στοιχεία
των υποψηφίων και, ιδίως, τα τυπικά προσόντα τους, το
εν γένει επιστηµονικό και ερευνητικό έργο τους σε συ-
νάφεια µε τις απαιτήσεις και τα καθήκοντα της θέσης
που προκηρύσσεται και την προηγούµενη συνολικά διοι-
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κητική εµπειρία τους. Το Ε.Σ.Ε.Δ. συνεκτιµά την εν γένει
προσωπικότητα των υποψηφίων κατόπιν διενέργειας δο-
µηµένης συνέντευξης, στην οποία καλείται υποχρεωτικά
τουλάχιστον ο τριπλάσιος αριθµός υποψηφίων για κάθε
προς πλήρωση θέση. Για τη συνέντευξη τηρείται πρακτι-
κό, το οποίο συνυποβάλλεται µε την εισήγηση του
Ε.Σ.Ε.Δ. στον Υπουργό. Η ως άνω διαδικασία ακολουθεί-
ται και αν ο αριθµός των υποψηφίων είναι µικρότερος α-
πό τον αριθµό υποψηφίων που προβλέπεται στα προη-
γούµενα εδάφια.

3. Για τους διορισµούς που προβλέπονται στο άρθρο
αυτό εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4
και 5 του άρθρου 7.

4. Ειδικά τα όργανα διοίκησης φορέων ειδικού καλλι-
τεχνικού, πολιτιστικού και αθλητικού σκοπού που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού, συνεχίζουν να ορίζονται ή να υποδεικνύονται σύµ-
φωνα µε τους ιδρυτικούς τους νόµους. Οι θέσεις των
Καλλιτεχνικών Διευθυντών, καθώς και οι θέσεις µε αρµο-
διότητες ειδικού πολιτιστικού σκοπού Γενικών Διευθυ-
ντών και Διευθυντών των ανωτέρω φορέων µπορεί να
πληρούνται µε διαδικασία δηµόσιας πρόσκλησης ή δηµό-
σιας διεθνούς πρόσκλησης. Με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται τα απαιτούµε-
να για την προκηρυσσόµενη θέση ειδικά προσόντα, η
διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης
των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

5. Ο ορισµός του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού
Γραµµατέα και των λοιπών µελών του Διοικητικού Συµ-
βουλίου του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.)
εξακολουθεί να διέπεται από τις ισχύουσες για τον
Ε.Ο.Τ. διατάξεις.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις επιλεγµένων µελών σε θέσεις ευθύνης

1. Όσοι επιλέγονται να καταλάβουν τις προβλεπόµε-
νες από τον παρόντα νόµο θέσεις, παρακολουθούν µετά
το διορισµό τους υποχρεωτικά ειδικά προγράµµατα εκ-
παίδευσης – επιµόρφωσης που σχεδιάζονται και διεξά-
γονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., µε στόχο την επικαιροποίηση
των γνώσεων τους, τη διαρκή επιµόρφωσή τους σε θέ-
µατα διοίκησης δηµόσιων οργανισµών και τη βελτίωση
των δεξιοτήτων τους σε θέµατα διοικητικού συντονι-
σµού και διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού. Παρακολου-
θούν επίσης σεµινάρια σε θέµατα πρόσβασης ατόµων µε
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στις υπηρεσίες τις οποί-
ες διοικούν, προκειµένου οι υπηρεσίες αυτές να κατα-
στούν φιλικές και προσβάσιµες στα άτοµα αυτά.

2. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων Διοικητή ή Προ-
έδρου ή Διευθύνοντος Συµβούλου του Νοµικού Προσώ-
που Δηµοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, υπογράφεται συµ-
φωνία δέσµευσης επί καταρτισθέντος προγράµµατος
δράσης µεταξύ αυτού και του αρµόδιου Υπουργού ως
εκπροσώπου του Ελληνικού Δηµοσίου, όπου περιγράφο-
νται µε σαφήνεια οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του
φορέα και αναλαµβάνονται οι αντίστοιχες δεσµεύσεις.
Κατά την αντικατάσταση ή λήξη της θητείας, καθ΄ οιον-
δήποτε τρόπο, Διοικητή ή Προέδρου Νοµικού Προσώπου
ή Διευθύνοντος Συµβούλου, ο αποχωρήσας παραδίδει α-
ναλυτική έκθεση πεπραγµένων της θητείας του, µε εν-
σωµατωµένο πλήρη οικονοµικό και κοινωνικό απολογι-

σµό. Ο βαθµός επίτευξης των στόχων καταγράφεται στο
ατοµικό του µητρώο και λαµβάνεται υπόψη σε µελλοντι-
κές αξιολογήσεις νέων αιτήσεών του. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας
παραγράφου.

Άρθρο 10
Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.)

1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρ-
ρύθµισης της Δηµόσιας Διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ο.Τ.Α., που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, συνιστάται στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής
Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), το οποίο λειτουργεί σε τρία τµή-
µατα. Κάθε τµήµα είναι εννεαµελές και αποτελείται από
τρία (3) µέλη του Α.Σ.Ε.Π., που υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρό του, έναν (1) Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από
τον Πρόεδρό του, τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή έ-
να (1) µέλος του Επιστηµονικού – Εκπαιδευτικού Συµ-
βουλίου ή έναν (1) προϊστάµενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτι-
κής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται από τον
Πρόεδρό του, τον Συνήγορο του Πολίτη ή έναν (1) Βοη-
θό – Συνήγορο που ο Συνήγορος υποδεικνύει, έναν (1) ε-
µπειρογνώµονα που ορίζεται από το Κυβερνητικό Συµ-
βούλιο Μεταρρύθµισης της Δηµόσιας Διοίκησης των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., έναν (1) εµπειρογνώµονα σε θέ-
µατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, που υποδεικνύε-
ται από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υ-
παλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), και έναν (1) εµπειρογνώµονα,
που ορίζεται από τις κεντρικές εργοδοτικές οργανώσεις
(Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) µε τους νόµιµους ανα-
πληρωτές τους. Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Δ. ορίζεται ένα από
τα µέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Η θητεία του Ε.Σ.Ε.Δ. είναι διετής.
Γραµµατέας κάθε τµήµατος και ο νόµιµος αναπληρωτής
αυτού ορίζονται υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π., κατηγορίας
ΠΕ, µε Α΄ βαθµό.

2. Για την επιλογή του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στο
Ε.Σ.Ε.Δ. συµµετέχει ένας (1) εµπειρογνώµονας, που υ-
ποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και ο οποίος αντικαθιστά τον Πρό-
εδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Άρθρο 11
Υπηρεσιακή κατάσταση επιλεγµένων µελών 

σε θέσεις ευθύνης

1. Η θητεία των υπαλλήλων που υπηρετούν στις θέ-
σεις του άρθρου 6, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υ-
πηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης. Ο-
µοίως λογίζεται η θητεία των υπαλλήλων που υπηρετούν
σε θέσεις Προέδρων, Διοικητών, Διευθυνόντων Συµβού-
λων και γενικώς των επικεφαλής των φορέων του άρ-
θρου 8. Η θητεία των υπαλλήλων που υπηρετούν στις
λοιπές θέσεις του άρθρου 8, λογίζεται ως χρόνος πραγ-
µατικής υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος.

2. Μετά τη λήξη της θητείας τους ή την παύση τους α-
πό τις θέσεις στις οποίες διορίστηκαν, αυτοί επανέρχο-
νται στο φορέα όπου υπηρετούσαν πριν από το διορισµό
τους.
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3. Ειδικές διατάξεις που αφορούν ασυµβίβαστα, περιο-
ρισµούς και κωλύµατα σχετικά µε την κατοχή των θέσε-
ων των άρθρων 6 και 8 παραµένουν σε ισχύ.

4. Εάν ο επιλεγείς σε θέσεις των άρθρων 6 και 8 είναι
άτοµο µε κινητική αναπηρία, τυφλό, ή άτοµο µε προβλή-
µατα όρασης, κωφό ή βαρήκοο, καθορίζεται ειδική δαπά-
νη για την εργονοµική διευθέτηση του χώρου εργασίας
του, τη χορήγηση συνοδού, διερµηνείας και εν γένει την
κάλυψη του κόστους των αναγκών αναπηρίας σε ό,τι α-
φορά τα αυξηµένα καθήκοντα της θέσης ευθύνης. Το ύ-
ψος της ανωτέρω δαπάνης, ο τρόπος χορήγησης αυτής
και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ε-
σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 12
Υποστήριξη του Ε.Σ.Ε.Δ. από το Α.Σ.Ε.Π.

Το σύνολο της γραµµατειακής και τεχνικής υποστήρι-
ξης της λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Δ. κατά τη διαδικασία επι-
λογής των υποψηφίων, καθώς και η τήρηση των πρακτι-
κών στη διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης, ανήκει
στην αρµοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις – Τελικές διατάξεις

1. Έως τις 31.7.2016 τίθεται σε λειτουργία το Εθνικό
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1 και 3. Το κριτήριο α-
ξιολόγησης για την ένταξη στο Μητρώο, όπως περιγρά-
φεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
2, εφαρµόζεται µετά την παρέλευση δύο (2) αξιολογικών
περιόδων η δε αδυναµία εφαρµογής του δεν αποτελεί
λόγο µη λειτουργίας του Μητρώου. Έως τις 30.6.2016
εκδίδονται οι υπουργικές αποφάσεις συγκρότησης των
Ειδικών Συµβουλίων Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του
άρθρου 10, καθώς και οι λοιπές κανονιστικές πράξεις. Έ-
ως τις 30.9.2016 προκηρύσσονται όλες οι κενές θέσεις
των άρθρων 6 και 8, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος. Έως τις 30.9.2016 προκηρύσσονται όλες οι θέσεις
του άρθρου 6, καθώς και οι κενές θέσεις του άρθρου 8
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 77 του ν. 1969/1991 (Α΄
167), 4 του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), 16 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) και της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου
Ε.2-7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ε-
φαρµόζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρό-
ντος νόµου.

3. Οι κατά τη δηµοσίευση του νόµου υπηρετούντες
στις θέσεις του άρθρου 8 εκτελούν κανονικά τα καθήκο-
ντά τους έως τη λήξη της θητείας τους, και πάντως όχι
πέραν της 30ής Ιουνίου 2018. Σε περίπτωση κένωσης
των ως άνω θέσεων µε οποιονδήποτε τρόπο πριν τη θέ-
ση σε λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 1, αυτές
πληρούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, όπως
αυτές ίσχυαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
και οι τοποθετούµενοι σε αυτές εκτελούν κανονικά τα
καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους και πά-
ντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2018. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία 
και συµµετοχή

Άρθρο 14
Πεδίο εφαρµογής

1. Στις διατάξεις του συστήµατος αξιολόγησης του πα-
ρόντος υπάγονται οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι
υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.):
α) του Δηµοσίου,
β) των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄

και β΄ βαθµού,
γ) των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.), συµπεριλαµβανοµένου του Οργανισµού Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.),
δ) το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτρο-

πής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυπο-
ποίησης και Ελέγχων,
ε) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων

(Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝ.Π.Ε.),
στ) οι υπάλληλοι των νοµικών προσώπων της Ανατολι-

κής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών
εκκλησιών, δογµάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγ-
µατος γνωστών θρησκειών, οι οποίοι επιβαρύνουν τον
Κρατικό Προϋπολογισµό.

2. Στις διατάξεις του συστήµατος αξιολόγησης του πα-
ρόντος δεν υπάγονται:
α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης,
β) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νοµικών προσώπων

της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και
των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και κατά το άρθρο 13
του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν
τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
γ) οι υπάλληλοι και λειτουργοί που υπάγονται στο πε-

δίο εφαρµογής των διατάξεων του Μέρους Β΄ του      ν.
3205/2003 (Α΄ 297). 

3. Η αξιολόγηση και η συµµετοχή των δηµοσίων υπαλ-
λήλων στη διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότε-
ρα στη λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη βελ-
τίωση της ατοµικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνο-
λικά της απόδοσης έργου της δηµόσιας υπηρεσίας.

4. Ειδικά συστήµατα αξιολόγησης διατηρούνται σε ι-
σχύ.

Άρθρο 15
Αξιολογητές

1. Αξιολογητές των υπαλλήλων και των προϊσταµένων
οργανικών µονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος εί-
ναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάµενοί τους κατά τη σειρά
της οργανικής διάρθρωσης µε τον τρόπο που ορίζεται
στο επόµενο άρθρο. Στην περίπτωση των προϊσταµένων
Γενικών Διευθύνσεων, αξιολογητές είναι ο οικείος Υ-

5



πουργός ή ο Αναπληρωτής Υπουργός ή ο Υφυπουργός
και ο Γενικός ή ο Ειδικός Γραµµατέας ή τα δύο (2) ανώ-
τερα µονοπρόσωπα διοικητικά όργανα της Υπηρεσίας.
Αν δεν υπάρχουν, αξιολογητής είναι µόνο το ανώτερο
µονοπρόσωπο διοικητικό όργανο. Στην περίπτωση των
προϊσταµένων Διευθύνσεων, όπου ελλείπει θέση Γενι-
κού Διευθυντή, αξιολογητές είναι τα δύο (2) ανώτερα
µονοπρόσωπα διοικητικά όργανα της Υπηρεσίας. Όπου
δεν υπάρχει δεύτερος ιεραρχικά προϊστάµενος, την α-
ξιολόγηση διενεργεί αποκλειστικά ο ένας.

2. Ως προϊστάµενοι κατά την έννοια της παραγράφου
1 νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι µε σχέση εργασίας
δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή
αξιωµατικοί των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας, που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την
κορυφή της οικείας οργανικής µονάδας, καθώς και οι µε-
τακλητοί ή µε θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέ-
τοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των νοµίµων αναπληρωτών τους.

3. Προκειµένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές µονάδες
αποκεντρωµένων ή αυτοτελών δηµοσίων υπηρεσιών ή
Ν.Π.Δ.Δ., ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας ή ο Συντονι-
στής Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή το µονοµελές όργα-
νο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλ-
λογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις αξιο-
λόγησης για τους προϊσταµένους οργανικών µονάδων
που υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για τους υπαλ-
λήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται
σε αυτούς.

4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπά-
γονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος και υπηρε-
τούν σε γραφείο Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υ-
φυπουργού συντάσσονται από τον Διευθυντή του οικεί-
ου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, οι εκθέσεις
αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό, τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό. Η έκθεση αξιολό-
γησης του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, Ανα-
πληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσεται από τον
οικείο Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυ-
πουργό, εφόσον αυτός υπάγεται στις διατάξεις του πα-
ρόντος.

5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταµένων αυτοτελών
οργανικών µονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµατος,
οι οποίες υπάγονται απευθείας σε Υπουργό, Αναπληρω-
τή Υπουργό ή Υφυπουργό συντάσσονται από τους τε-
λευταίους.

6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταµένων διευ-
θύνσεων, αυτοτελών τµηµάτων ή αυτοτελών γραφείων
καθώς και των υπαλλήλων των υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού συντάσσονται από τον Δήµαρχο και τον Περι-
φερειάρχη αντίστοιχα, εφόσον οι πιο πάνω υπάλληλοι υ-
πάγονται απευθείας σε αυτούς.

7. Για τους αποσπασµένους υπαλλήλους συντάσσο-
νται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταµένους
των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασµένοι, εφόσον
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος. Ειδικά
ως προς τους αποσπασµένους υπαλλήλους σε γραφεία
βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, αξιολογητής θεωρείται ο οικείος βουλευτής
ή ευρωβουλευτής. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις των άρθρων 20, 22, 23 και 24.

8. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέ-
σεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρµοδιό-
τητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγού-

µενο έτος για πέντε (5) τουλάχιστον µήνες, ανεξάρτητα
αν είχε τοποθετηθεί µε σχετική απόφαση ή όχι, έστω και
αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε
άλλη υπηρεσία, µε την επιφύλαξη του εδαφίου β΄, περί-
πτωση γ΄ της παραγράφου 2 του επόµενου άρθρου.

Άρθρο 16
Έκθεση αξιολόγησης

1. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και

τις δραστηριότητες επιµόρφωσης κατά το έτος στο ο-
ποίο αναφέρεται η αξιολόγηση.
β) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε

από την οργανική µονάδα (Διεύθυνση, Τµήµα) στην ο-
ποία ανήκει ο αξιολογούµενος, κατά την περίοδο που α-
ξιολογείται.
γ) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε

από τον αξιολογούµενο, κατά την περίοδο που αξιολο-
γείται.
δ) Τα στοιχεία της συµβουλευτικής συνέντευξης του

άρθρου 19.
ε) Τη βαθµολογία του αξιολογούµενου βάσει των κρι-

τηρίων των επόµενων παραγράφων.
2.α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους

αρµόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου
τριµήνου κάθε έτους.
β) Η προθεσµία της περίπτωσης α΄ ισχύει και για τους

αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν
από τις 31 Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, µετάθεσης, µε-
τακίνησης, απόσπασης, µετάταξης ή διορισµού σε άλλη
υπηρεσία.

γ) Αν ο προϊστάµενος άσκησε καθήκοντα για πέντε (5)
τουλάχιστον µήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε
λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπη-
ρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υπο-
βάλλονται µε µέριµνα της αρµόδιας µονάδας προσωπι-
κού, πριν από την αποχώρησή του. Κατ΄ εξαίρεση, όταν
αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας, το
µονοµελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού
οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υ-
πουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, µπορεί
να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών υπηρεσίας και σε
περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση
τους µπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης µέ-
χρι και εξήντα (60) ηµέρες µετά την αποχώρησή τους.

δ) Σε περίπτωση πραγµατικής αδυναµίας του προϊστα-
µένου που ενεργεί ως αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολό-
γησης συντάσσει ο νόµιµος αναπληρωτής του, εφόσον
αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταµένου για
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιό-
δου. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και όταν δεν υπάρχει
νόµιµος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσ-
σονται κατ΄ εξαίρεση από τον άµεσο προϊστάµενο του
αξιολογητή.

ε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου ε-
δαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, σε καµία
περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των πέντε (5) µηνών.

3.α) Αρµόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολό-
γησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητι-
κού. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πληµ-
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µελής ή µη ορθή συµπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης ε-
πιστρέφεται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας διοικη-
τικού ή προσωπικού για σχετική συµπλήρωση ή διόρθω-
ση.
β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την

αρµόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού υποχρεω-
τικά στον υπάλληλο που αφορά.
γ) Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί από

την αρµόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού και να
λαµβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων
αξιολόγησής του, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης
αξιολόγησης την υπογραφή του και την ηµεροµηνία κα-
τά την οποία έλαβε γνώση.

4. Ο τελικός βαθµός της αξιολόγησης προκύπτει από
το µέσο όρο των βαθµολογιών των δύο (2) αξιολογητών.
Αν η απόκλιση µεταξύ των δύο (2) αξιολογητών υπερβαί-
νει τις είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες µονάδες, αρµό-
δια για τη βαθµολόγηση είναι η Ειδική Επιτροπή Αξιολό-
γησης του άρθρου 21, στην οποία παραπέµπονται υπο-
χρεωτικά οι σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε
τη µορφή και το περιεχόµενο των Εντύπων Έκθεσης Α-
ξιολόγησης.

Άρθρο 17
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των
κατηγοριών κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Γνώση του αντικειµένου, ενδιαφέρον και δηµιουργι-

κότητα
Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά
Γ. Αποτελεσµατικότητα
2. Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται σε επιµέρους

κριτήρια, ως ακολούθως:

Α. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

α) Διοικητική ικανότητα, επαγγελµατική επάρκεια, δυ-
νατότητα εφαρµογής των γνώσεων και της εµπειρίας
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υπαλλήλου.
β) Ολοκληρωµένη γνώση του διοικητικού έργου του

φορέα (Υπουργείου, αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας ή
Ν.Π.Δ.Δ.).
γ) Επίδειξη ενδιαφέροντος, ανάπτυξη δεξιοτήτων και

αφοσίωση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκό-
ντων.
δ) Πρωτοβουλία, καινοτοµίες, ιεράρχηση προτεραιοτή-

των, συντονισµός και προγραµµατισµός του έργου.
ε) Εκπόνηση σχετικών µελετών, άρθρων ή προτάσεων

και βράβευση τέτοιων εργασιών.
στ) Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλα-

πλών καθηκόντων συναφών προς τη φύση της υπηρε-
σίας. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισµός και προ-
γραµµατισµός του έργου.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ζ) Επικοινωνία και άριστη συνεργασία µε συνυπηρε-

τούντες στην ίδια ή άλλη υπηρεσιακή µονάδα, υπαλλή-
λους.
η) Συµπεριφορά προς τους πολίτες, καθώς και άµεση

εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
θ) Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση (ιδίως:

διαχείριση κρίσεων, αναβάθµιση εργασιακού περιβάλλο-
ντος, προστιθέµενη αξία διοικητικού έργου).
ι) Βαθµός επίτευξης των στόχων της ατοµικής στοχο-

θεσίας και συµµετοχής στη στοχοθεσία του Τµήµατος.
3. Στο η΄ κριτήριο αξιολογούνται µόνο οι υπάλληλοι

που λόγω των αρµοδιοτήτων τους έρχονται σε επικοινω-
νία µε το κοινό. Το ι΄ κριτήριο βαθµολογείται µόνο εφό-
σον έχουν τεθεί στόχοι για το έτος που αφορά η αξιολό-
γηση.

4. Κάθε επιµέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογεί-
ται από τους αξιολογητές µε ένα ακέραιο βαθµό, που κα-
τά την αντικειµενική κρίση αρµόζει για τον αξιολογούµε-
νο. Η κλίµακα των βαθµών ορίζεται από το 0 έως το 100. 

5. Με τους βαθµούς από 90 έως 100 βαθµολογούνται
οι άριστοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν επιδείξει όλως ε-
ξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους. Ως όλως εξαιρε-
τική επίδοση νοείται η προσφορά έργου υψηλού επιπέ-
δου από τον αξιολογούµενο, από το οποίο προέκυψε ση-
µαντικό όφελος για την Υπηρεσία. Για τη βαθµολογία µε
βαθµό 90 και άνω απαιτείται ειδική αιτιολογία της βαθµο-
λογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, µε καταγρα-
φή πραγµατικών στοιχείων και δεδοµένων που τη στοι-
χειοθετούν και εξετάζεται υποχρεωτικά από την Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21, η οποία είτε ορι-
στικοποιεί τη βαθµολογία είτε τη διορθώνει µε παράθεση
πλήρους αιτιολογίας.

6. Με τους βαθµούς από 75 έως 89 βαθµολογούνται οι
πολύ επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι µπορούν να ανταπο-
κριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, να
αντιµετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτηµα και περιστα-
σιακά µόνο ενδεχοµένως να χρειάζονται ελάχιστη υπο-
βοήθηση στο έργο τους.

7. Με τους βαθµούς από 60 έως 74 βαθµολογούνται οι
επαρκείς υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, αλλά δεν α-
νταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια.

8. Με τους βαθµούς από 50 έως 59 βαθµολογούνται οι
µερικώς επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι αποδίδουν κάτω
του συνηθισµένου µέτρου και µπορεί να χρειάζονται υ-
ποβοήθηση στο έργο τους.

9. Με τους βαθµούς από 40 έως 49 βαθµολογούνται οι
µέτριοι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά κανόνα χρειάζονται υ-
ποβοήθηση στο έργο τους.

10. Με τους βαθµούς από 25 έως 39 βαθµολογούνται
οι ανεπαρκείς υπάλληλοι.

11. Με τους βαθµούς 0 έως 24 βαθµολογούνται οι ακα-
τάλληλοι για τη συγκεκριµένη υπηρεσία υπάλληλοι.

12. Βαθµολογία κάτω του βαθµού εξήντα (60) πρέπει
υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να θεµελιώνεται
σε πραγµατικά περιστατικά και αντικειµενικά στοιχεία
και δεδοµένα του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου,
όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσµενών παρατη-
ρήσεων των προϊσταµένων του ή άλλων αντικειµενικών
στοιχείων που να καταδεικνύουν προδήλως µειωµένη α-
νταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα. Εάν ελλείπουν
παρόµοια υποστηρικτικά στοιχεία της δυσµενούς βαθµο-
λογίας, ο υπάλληλος έχει δικαίωµα να ασκήσει ένσταση
στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που προβλέπεται
στο άρθρο 21, σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21.

13. α) Το κριτήριο ι΄ βαθµολογείται ανάλογα µε το
βαθµό ανταπόκρισης των υπαλλήλων στη στοχοθεσία
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του τµήµατος και στην ατοµική τους στοχοθεσία και α-
παιτείται πάντοτε ειδική και τεκµηριωµένη αιτιολογία.
Πριν από τη βαθµολόγηση του κριτηρίου αυτού προηγεί-
ται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23, υπό την ευ-
θύνη και την προεδρία του οικείου προϊσταµένου Διεύ-
θυνσης σύγκληση της Ολοµέλειας του Τµήµατος για τη
συλλογική αξιολόγηση και ατοµική αυτοαξιολόγηση κά-
θε υπαλλήλου, σε σχέση µε τη στοχοθεσία του. Η αυτο-
αξιολόγηση δεν καταλήγει σε πρόταση βαθµολογίας κά-
θε υπαλλήλου, αλλά εντοπίζει προβλήµατα και επιτεύγ-
µατα του τµήµατος και λαµβάνεται υπόψη από τον αξιο-
λογητή για τη διαµόρφωση της αιτιολογίας της βαθµο-
λογίας του.

β) Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το εν λό-
γω κριτήριο δε βαθµολογείται, αν δεν έχει προηγηθεί
διαδικασία στοχοθεσίας, σύµφωνα µε το νόµο αυτόν.

14. Μετά την οριστικοποίηση των εκθέσεων αξιολόγη-
σης, η αρµόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού γνω-
στοποιεί την έκθεση αξιολόγησης στον αξιολογούµενο.

15. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης συνιστάται Διεύθυνση Παρακολούθησης και
Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθµολογιών Αξιολόγησης
υπό τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµι-
κού. Η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανά-
λυσης των Βαθµολογιών Αξιολόγησης παρακολουθεί και
διαχειρίζεται στατιστικά δεδοµένα και χρονοσειρές δε-
δοµένων και συντάσσει εκθέσεις ανάλυσης δεδοµένων
των βαθµολογιών αξιολόγησης. Όπου παρατηρείται συ-
στηµατική εµφάνιση ακραίων τιµών βαθµολόγησης, είτε
υψηλών είτε χαµηλών, µπορεί µε απόφαση του Κυβερνη-
τικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης, κατόπιν σχετικής ει-
σήγησης της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Στατιστι-
κής Ανάλυσης των Βαθµολογιών Αξιολόγησης, να εφαρ-
µόζεται «συντελεστής διόρθωσης». Με επιµέλεια της Δι-
εύθυνσης Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης
των Βαθµολογιών Αξιολόγησης εκδίδονται σε ετήσια
βάση οδηγίες για τη βαθµολόγηση στο πλαίσιο της αξιο-
λόγησης.

16. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται εντός τριών
(3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορί-
ζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού.

Άρθρο 18
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης 
προϊσταµένων οργανικών µονάδων

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προϊσταµένων οργανι-
κών µονάδων κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Α. Γνώση του αντικειµένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και
δηµιουργικότητα
Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά
Γ. Διοικητικές ικανότητες
Δ. Αποτελεσµατικότητα
2. Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται στα εξής επι-

µέρους κριτήρια:

Α. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΕΝΔΙΑ-
ΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

α) Επαγγελµατική επάρκεια.
Αξιολογείται η γνώση του αντικειµένου της δηµόσιας

διοίκησης, η ικανότητα οργάνωσης του ατοµικού και
συλλογικού φόρτου εργασίας και η ευθυκρισία.

β) Αντίληψη και ικανότητα λύσης προβληµάτων.

Αξιολογείται η ορθή σύλληψη των προβληµάτων, η ι-
κανότητα αντίληψης σύνθετων καταστάσεων και θέση
προτεραιοτήτων, η πρόβλεψη και έγκαιρη αντιµετώπιση
συνεπειών και η ορθή διαχείριση κρίσεων.

γ) Πρωτοβουλία – Καινοτοµίες.
Αξιολογείται η ανάπτυξη δηµιουργικών και πρακτικών

λύσεων, η δυνατότητα για συνεχή βελτίωση της απόδο-
σης και δηµιουργικότητας και η εισαγωγή και αποδοχή
καινοτόµων µεθόδων.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
δ) Συµπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοι-

νού.
ε) Επικοινωνία και συνεργασία µε τους προϊσταµέ-

νους.
στ) Επικοινωνία και συνεργασία µε τους υφισταµέ-

νους.
Αξιολογείται η ικανότητα ακριβούς και σαφούς επικοι-

νωνίας, προφορικής και γραπτής, η ικανότητα διαπραγ-
µάτευσης αλλά και αντίληψης των προβληµάτων επικοι-
νωνίας, η επίδειξη σεβασµού στη διαφορετικότητα.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ζ) Ικανότητα να προγραµµατίζει, οργανώνει, συντονί-

ζει και ελέγχει τις εργασίες της µονάδας του. Αξιολογεί-
ται η ηγετική ικανότητα, ιδίως ως προς την προετοιµασία
µελλοντικών στελεχών και την κατανοµή έργου στο
προσωπικό ευθύνης τους.
η) Ικανότητα να καθοδηγεί, ενηµερώνει, παρακινεί

τους υπαλλήλους, να αναπτύσσει τις επαγγελµατικές
και προσωπικές ικανότητες και δεξιότητές τους, να πα-
ρέχει κίνητρα συνεχούς επιµόρφωσης, να δίνει παρα-
δείγµατα εξωστρεφούς παρουσίας σε συνέδρια, ηµερί-
δες και διεθνείς διοργανώσεις.
θ) Ικανότητα αντικειµενικής και αµερόληπτης αξιολό-

γησης.
ι) Ικανότητα λήψης αποτελεσµατικών αποφάσεων, ι-

δίως σε συνθήκες κρίσης.

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ια) Βαθµός επίτευξης των στόχων της ατοµικής στο-

χοθεσίας.
3. Στο δ΄ κριτήριο αξιολογούνται µόνο οι προϊστάµε-

νοι, των οποίων οι οργανικές µονάδες έρχονται σε επι-
κοινωνία µε το κοινό. Το ια΄ κριτήριο βαθµολογείται µό-
νον αν έχουν τεθεί στόχοι για το έτος που αφορά η αξιο-
λόγηση.

4. Κάθε επιµέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογεί-
ται από τους αξιολογητές µε ένα ακέραιο βαθµό που, κα-
τά την αντικειµενική κρίση, αρµόζει στο αντίστοιχο κρι-
τήριο για τον αξιολογούµενο. Η κλίµακα των βαθµών ο-
ρίζεται από το 0 έως το 100.

5. Με βαθµό από 90 έως 100 βαθµολογούνται οι άρι-
στοι προϊστάµενοι που έχουν σηµειώσει κατά την περίο-
δο αξιολόγησης όλως εξαιρετική επίδοση. Ως όλως εξαι-
ρετική επίδοση νοείται η υψηλού επιπέδου ικανότητα
συντονισµού της οργανικής µονάδας για την επίτευξη
συγκεκριµένων προδιαγεγραµµένων στόχων από τους
οποίους προέκυψε σηµαντικό όφελος για το φορέα. Για
τη βαθµολογία µε βαθµό από 90 και πάνω απαιτείται η
παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της
βαθµολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, µε κα-
ταγραφή πραγµατικών δεδοµένων που τη στοιχειοθε-
τούν και η βαθµολογία εξετάζεται υποχρεωτικά από την
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Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21, η οποία εί-
τε την οριστικοποιεί είτε την διορθώνει µε παράθεση
πλήρους αιτιολογίας.

6. Με τους βαθµούς 75 έως 89 βαθµολογούνται από
τους αξιολογητές όσοι θεωρούνται πολύ επαρκείς προϊ-
στάµενοι, οι οποίοι µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως
στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας τους και να αντιµετωπί-
σουν κάθε υπηρεσιακό ζήτηµα.

7. Με τους βαθµούς 60 έως 74 οι επαρκείς προϊστάµε-
νοι.

8. Με τους βαθµούς 50 έως 59 οι µερικώς επαρκείς
προϊστάµενοι.

9. Με τους βαθµούς 40 έως 49 οι µέτριοι προϊστάµε-
νοι.

10. Με τους βαθµούς 25 έως 39 οι ανεπαρκείς προϊ-
στάµενοι.

11. Με τους βαθµούς 0 έως 24 οι ακατάλληλοι για τη
θέση προϊστάµενοι.

12. Βαθµολογία µικρότερη των 60 βαθµών πρέπει υπο-
χρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε
πραγµατικά περιστατικά και αντικειµενικά στοιχεία, τα ο-
ποία να στοιχειοθετούν την ανεπαρκή διοίκηση της δο-
µής, καθώς και την ανεπαρκή διαχείριση του ανθρώπινου
δυναµικού. Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει
ένσταση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου
21.

13. Το κριτήριο ια΄ βαθµολογείται ανάλογα µε το βαθ-
µό ανταπόκρισης του προϊσταµένου στην ατοµική στο-
χοθεσία του, βάσει ειδικής πάντοτε αιτιολογίας.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το εν λόγω

κριτήριο δεν βαθµολογείται, εάν δεν έχει προηγηθεί δια-
δικασία στοχοθεσίας, σύµφωνα µε το νόµο αυτόν.

14. Η αξιολόγηση των προϊσταµένων λαµβάνει υπόψη
και την αξιολόγηση των υφισταµένων, όπως περιγράφε-
ται στην επόµενη παράγραφο.

15. Ο προϊστάµενος Τµήµατος αξιολογείται επίσης α-
πό το σύνολο των άµεσα υφισταµένων του, εφόσον αυ-
τοί είναι τουλάχιστον τρεις (3). Ο προϊστάµενος Διεύ-
θυνσης αξιολογείται από τους προϊσταµένους Τµήµατος
και εάν αυτοί είναι λιγότεροι από τρεις (3), από το σύνο-
λο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης. Ο προϊστάµενος ε-
πιπέδου Γενικής Διεύθυνσης αξιολογείται από τους
προϊσταµένους επιπέδου Διεύθυνσης και Τµήµατος που
υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση. Η κατά τα ανωτέρω α-
ξιολόγηση από τους υφισταµένους πραγµατοποιείται
βάσει ανώνυµου ερωτηµατολογίου, το οποίο καταρτίζε-
ται από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού.
Το ερωτηµατολόγιο αυτό περιλαµβάνει τα εξής κριτή-

ρια:
α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου

δυναµικού,
β) ικανότητα αποτελεσµατικής καθοδήγησης των υφι-

σταµένων, υπηρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά,
γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων,
δ) ανάληψη ευθύνης,
ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων µεθόδων και νέων

τεχνολογιών.
Επί των κριτηρίων αυτών αξιολογούν οι υφιστάµενοι

τον προϊστάµενό τους βάσει της παρακάτω κλίµακας:
90-100: άριστος,
75-89: πολύ επαρκής,
60-74: επαρκής,
50-59: µερικώς επαρκής,

40-49: µέτριος,
25-39: ανεπαρκής,
0-24: ακατάλληλος.
Κάθε κριτήριο βαθµολογείται ξεχωριστά.
16. Η βαθµολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης των

προϊσταµένων από τους υφιστάµενους συνοδεύει τον α-
τοµικό φάκελο αξιολόγησης κάθε προϊσταµένου και συ-
νεκτιµάται κατά τις αξιολογήσεις του/της.

Άρθρο 19
Συµβουλευτική Συνέντευξη

1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άµε-
σα ιεραρχικά προϊστάµενος, ως πρώτος αξιολογητής κα-
λεί τον υπάλληλο προκειµένου να συζητήσει µαζί του
τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης α-
ξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς ό-
φελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά
και την απόδοση της οργανικής µονάδας, στην οποία υ-
πηρετεί. Η ηµεροµηνία της συµβουλευτικής συνέντευ-
ξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του α-
ξιολογουµένου σηµειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύ-
που αξιολόγησης µε επισηµείωση στην περίπτωση κατά
την οποία ο αξιολογούµενος ζήτησε προθεσµία για να υ-
ποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

2. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου µε µέσο
όρο βαθµολογίας της έκθεσης µικρότερο του εξήντα
(60) συµπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή
στο έντυπο αξιολόγησης τα µέτρα βελτίωσης που οφεί-
λει να λάβει ο αξιολογούµενος, ο προϊστάµενος που τον
αξιολογεί, στο µέτρο των αρµοδιοτήτων του, και η υπη-
ρεσία.

3. Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει απευ-
θείας στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις µέσα σε
δύο (2) ηµέρες από την πραγµατοποίηση της συνέντευ-
ξης. Οι απόψεις - αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και
λαµβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.

4. Αν προτείνονται µέτρα βελτίωσης, αυτά λαµβάνο-
νται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την
επόµενη περίοδο αξιολόγησης του υπαλλήλου. Ο αξιο-
λογητής οφείλει να σηµειώσει στην έκθεση αξιολόγησης
τα µέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειµένου
να βοηθήσουν τον υπάλληλο να βελτιώσει την απόδοσή
του. Αν παραλειφθεί η προαναφερόµενη υποχρέωση, η
παράλειψη αυτή λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυ-
σµενές στοιχείο από τον προϊστάµενο του αξιολογητή
κατά την αξιολόγηση του τελευταίου.

Άρθρο 20
Eνστάσεις

1. Ο αξιολογούµενος υπάλληλος έχει δικαίωµα να α-
σκήσει ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολό-
γησης, αν ο µέσος όρος βαθµολογίας της Έκθεσης Αξιο-
λόγησης είναι µικρότερος του εβδοµήντα πέντε (75).

2. Η ένσταση πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτικά τα
συγκεκριµένα στοιχεία και τα πραγµατικά περιστατικά
στα οποία ο αξιολογούµενος θεµελιώνει τους ισχυρι-
σµούς της ένστασής του.

3. Οι ενστάσεις ασκούνται µέσα σε αποκλειστική προ-
θεσµία επτά (7) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίη-
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ση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλο-
νται στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού η οποία τις διαβι-
βάζει στην αρµόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

4. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παρα-
δεκτό και το βάσιµο της ένστασης και µπορεί είτε να ορι-
στικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης
µε παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Η Ειδική Επιτροπή Α-
ξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρό-
σθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιο-
λογητές ή τον αξιολογούµενο και γενικώς να ενεργήσει
για τη διακρίβωση των προβαλλόµενων ισχυρισµών. Η
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποφαίνεται για τις εν-
στάσεις µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την πε-
ριέλευσή τους σε αυτή.

Άρθρο 21
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Σε κάθε Υπουργείο, Γενική ή Ειδική Γραµµατεία Υ-
πουργείου µε απόφαση του οικείου Υπουργού, σε κάθε
αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία µε απόφαση του προϊστα-
µένου της, σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση µε απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σε κάθε
Περιφέρεια µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, και
σε κάθε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
το οποίο έχει δικό του Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε από-
φαση του εποπτεύοντος Υπουργού, συνιστάται Ειδική Ε-
πιτροπή Αξιολόγησης.
Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από: τον προϊστάµε-

νο Γενικής Διεύθυνσης αρµοδιότητας θεµάτων προσωπι-
κού, έναν προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου
φορέα και έναν προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης από
άλλο Υπουργείο ή άλλο φορέα µε ισάριθµους οµοιόβαθ-
µους αναπληρωτές τους από τον οικείο ή από άλλους
φορείς.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο προϊστάµενος Γε-

νικής Διεύθυνσης αρµοδιότητας θεµάτων προσωπικού. Η
επιλογή του µέλους της Επιτροπής από τον οικείο φο-
ρέα εκτός του Προέδρου γίνεται µε δηµόσια κλήρωση.
Για την επιλογή του µέλους που προέρχεται από άλλο
φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δηµόσια κλήρωση µε-
ταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχο-
νται από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς. Με όµοια από-
φαση µπορεί να συγκροτούνται περισσότερες Ειδικές Ε-
πιτροπές Αξιολόγησης στον ίδιο φορέα, όποτε κρίνεται
αναγκαίο.
Γραµµατέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορί-

ζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης αρµοδιότητας θεµάτων
προσωπικού του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή µετέ-
χουν χωρίς δικαίωµα ψήφου και δύο (2) αιρετοί εκπρό-
σωποι των µόνιµων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(Ι.Δ.Α.Χ.) του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή µετέχει χω-
ρίς δικαίωµα ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελµατι-
κού Επιµελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωµατείου, του οποίου
ο αξιολογούµενος είναι µέλος, ύστερα από αίτηση του
τελευταίου.
Τα Ν.Π.Δ.Δ. που δε διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό

Συµβούλιο υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγη-
σης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται.
Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού η Ειδική Ε-

πιτροπή Αξιολόγησης συνιστάται µε απόφαση του Συ-
ντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και α-
ποτελείται από τα τακτικά µη αιρετά µέλη του Υπηρεσια-

κού Συµβουλίου, που λειτουργεί σε κάθε νοµό για τους
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µε την υποχρεωτική
συµµετοχή ενός προϊστάµενου Διεύθυνσης προερχόµε-
νου από άλλο φορέα κατόπιν επιλογής σύµφωνα µε τη
διαδικασία του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου 1. Τα
ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους Δήµους Αθη-
ναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαθέτουν
δικό τους Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού το σύστηµα αξιολόγησης του παρόντος νό-
µου εφαρµόζεται µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την
έναρξη ισχύος του.
Για τις Ανεξάρτητες Αρχές η Ειδική Επιτροπή Αξιολό-

γησης συγκροτείται από τα τακτικά µη αιρετά µέλη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου αυτών µε την υποχρεωτική
συµµετοχή ενός προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης προ-
ερχόµενου από άλλο φορέα κατόπιν επιλογής σύµφωνα
µε τη διαδικασία του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου
1.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστά-
σεων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδό-
σεων κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 5 και 12 του
άρθρου 17, στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 18
και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16.

3. Στους φορείς που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι
προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων ορίζονται µέλη, τα-
κτικά και αναπληρωµατικά, προϊστάµενοι Διευθύνσεων,
από τους οποίους υποχρεωτικά ένας προέρχεται από άλ-
λο φορέα µε τη διαδικασία του πέµπτου εδαφίου της πα-
ραγράφου 1.
Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι προϊστάµενοι Δι-

ευθύνσεων, οι υπάλληλοι των εν λόγω φορέων υπάγο-
νται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα που
τους εποπτεύει.
Σε όσους φορείς προβλέπεται Υπηρεσιακό Συµβούλιο,

το οποίο ακόµη δεν έχει συσταθεί, οι υπάλληλοι των εν
λόγω φορέων υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολό-
γησης του φορέα που τους εποπτεύει.

4. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή
τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταµένων
που έχουν αξιολογηθεί από µέλος της Επιτροπής, το συ-
γκεκριµένο µέλος κωλύεται να συµµετάσχει στην εξέτα-
ση του εν λόγω θέµατος από την Επιτροπή και τη θέση
του παίρνει ο αναπληρωτής του.
Η θητεία των µελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη-

σης είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρό-
ντος η θητεία τους λήγει στις 31.12.2016.

Άρθρο 22
Στοχοθεσία

1. Με τη στοχοθεσία επιδιώκεται η βελτίωση της απο-
τελεσµατικότητας και συλλογικής δράσης της διοίκη-
σης, η πληρέστερη εκπλήρωση της αποστολής της Υπη-
ρεσίας, και η ανταπόκρισή της στις ανάγκες της κοινω-
νίας.

2. Εντός της πρώτης εβδοµάδας του Οκτωβρίου κάθε
έτους ο Υπουργός ή το όργανο διοίκησης κάθε φορέα
γνωστοποιεί και κατανέµει στις οικείες υπηρεσίες τους
στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας για το επόµενο έ-
τος. Στο πλαίσιο των στόχων αυτών, οι προϊστάµενοι
των Γενικών Διευθύνσεων ή ελλείψει αυτών οι προϊστά-
µενοι Διευθύνσεων καταθέτουν στον Υπουργό ή στο όρ-
γανο διοίκησης εξειδικευµένη εισήγηση σχετικά µε τους
διαθέσιµους πόρους, τις υλοποιηθείσες και εν εξελίξει
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δράσεις της υπηρεσίας τους, καθώς και το γενικότερο
προγραµµατισµό του τοµέα ευθύνης τους. Εντός της
πρώτης εβδοµάδας του Νοεµβρίου ο αρµόδιος Υπουρ-
γός ή το µονοµελές όργανο διοίκησης, σε συνεργασία
µε τους ως άνω αναφερόµενους προϊσταµένους, απο-
φασίζει σχετικά επί των εισηγήσεων και στη συνέχεια
γνωστοποιεί και κατανέµει σε κάθε Γενική Διεύθυνση ή
σε κάθε Διεύθυνση τους στρατηγικούς στόχους της για
το επόµενο έτος.

3. α) Η απόφαση της προηγούµενης παραγράφου κοι-
νοποιείται ηλεκτρονικά σε όλους τους υπαλλήλους και
παρουσιάζεται σε ολοµέλεια των Διευθύνσεων ανά Γενι-
κή Διεύθυνση, όπου αυτή υφίσταται, υπό την προεδρία
του Υπουργού ή του µονοµελούς οργάνου διοίκησης.
β) Οι προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης προβαίνουν σε

µια καταρχήν εξειδίκευση ανά οικεία Διεύθυνση των
στόχων που έχουν τεθεί στην Γενική Διεύθυνση, ενηµε-
ρώνουν σχετικά τους υπαγόµενους σε αυτούς προϊστα-
µένους Διεύθυνσης και ζητούν από αυτούς να εισηγη-
θούν περαιτέρω προσδιορισµό των στόχων κάθε Διεύ-
θυνσης. Οι προϊστάµενοι Διεύθυνσης ζητούν από τους
προϊσταµένους Τµήµατος να εισηγηθούν τον προσδιορι-
σµό των στόχων κάθε Τµήµατος. Οι προϊστάµενοι Τµή-
µατος ζητούν από τους υπαλλήλους να υποβάλουν τις α-
πόψεις και τις προτάσεις τους σχετικά µε τη στοχοθεσία
του Τµήµατος, της Διεύθυνσης και συνολικά της Υπηρε-
σίας. Βάσει των εισηγήσεων των προϊσταµένων εκδίδε-
ται από κάθε Γενικό Διευθυντή απόφαση για τους στό-
χους κάθε Διεύθυνσης.
γ) Ο προϊστάµενος Τµήµατος παρουσιάζει στην Ολο-

µέλεια των υπαλλήλων του Τµήµατος του άρθρου 23, ε-
ντός της δεύτερης εβδοµάδας του Δεκεµβρίου κάθε έ-
τους, τους στόχους που έχουν αποφασιστεί κατά τα α-
νωτέρω και προτείνει, στο πλαίσιο της στοχοθεσίας αυ-
τής, τους ατοµικούς στόχους κάθε υπαλλήλου, λαµβάνο-
ντας υπόψη τις δεξιότητες, γνώσεις, εµπειρίες και τα κα-
θήκοντα που ασκεί. Στη συγκεκριµένη συνεδρίαση πραγ-
µατοποιείται και συζήτηση σχετικά µε την ευρύτερη στο-
χοθεσία της υπηρεσίας και τους τρόπους βελτίωσης της
λειτουργίας της. Στη συνέχεια, µετά από συνέντευξη µε
κάθε υπάλληλο, και αφού λάβει υπόψη τη γνώµη του, ο
προϊστάµενος καθορίζει γραπτά την ατοµική στοχοθεσία
του και την ειδικότερη συµβολή του στην επίτευξη των
στόχων του Τµήµατος, µε ατοµικούς στόχους, οι οποίοι
αναλύονται σε συγκεκριµένες ενέργειες, µε χρονικά
προσδιορισµένη υλοποίηση, όπου η φύση της Υπηρεσίας
το επιτρέπει. Οι αποφάσεις στοχοθεσίας κοινοποιούνται
ηλεκτρονικά σε όλο το προσωπικό που αφορούν και δη-
µοσιεύονται στη Διαύγεια. 
δ) Ως προς τις οργανικές µονάδες επιπέδου αυτοτε-

λούς Γραφείου εφαρµόζονται αναλόγως οι ρυθµίσεις
της περίπτωσης γ΄.

4. Στις αποφάσεις στοχοθεσίας καθορίζονται ο βαθµός
προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες µέτρησης
των αποτελεσµάτων, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

5. Η διαδικασία της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3
µπορεί να επαναληφθεί µετά την παρέλευση τετραµή-
νου και πριν από την παρέλευση οκταµήνου από την έ-
ναρξη αυτής µε σκοπό την αναθεώρηση των στόχων.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου
αυτού.

Άρθρο 23
Ολοµέλειες Διεύθυνσης και Τµήµατος

1. Οι Ολοµέλειες Διεύθυνσης και Τµήµατος αποτελούν
συµβουλευτικά όργανα της Διοίκησης, στα οποία δικαίω-
µα συµµετοχής έχουν όλοι οι υπάλληλοι της αντίστοιχης
οργανικής µονάδας.

2.α) Η Ολοµέλεια Διεύθυνσης συγκαλείται και προε-
δρεύεται από τον οικείο προϊστάµενο Διεύθυνσης και σε
περίπτωση κωλύµατός του από τον οικείο προϊστάµενο
Γενικής Διεύθυνσης. Η Ολοµέλεια Τµήµατος συγκαλείται
και προεδρεύεται από τον οικείο προϊστάµενο Τµήµατος
και σε περίπτωση κωλύµατός του από τον οικείο προϊ-
στάµενο Διεύθυνσης.
β) Η Ολοµέλεια Διεύθυνσης συνεδριάζει τρεις (3) φο-

ρές το χρόνο για να αξιολογήσει την πορεία υλοποίησης
των στόχων της Διεύθυνσης, όπως αυτοί αποτυπώνονται
στη σύνολη λειτουργία της αντίστοιχης οργανικής µονά-
δας, και όποτε άλλοτε κρίνει σκόπιµο ο οικείος προϊστά-
µενος Διεύθυνσης ή ο αρµόδιος Γενικός Διευθυντής
προκειµένου να συζητηθούν θέµατα λειτουργίας της Δι-
εύθυνσης. Εισηγητής είναι ο αρµόδιος προϊστάµενος Δι-
εύθυνσης ή αρµόδιος υπάλληλος που επιλέγεται από αυ-
τόν.
γ) Η Ολοµέλεια Τµήµατος συνεδριάζει µια φορά κάθε

δύο (2) µήνες για να συζητήσει θέµατα του Τµήµατος και
την πορεία υλοποίησης των στόχων του, και όποτε άλλο-
τε κρίνει σκόπιµο ο οικείος προϊστάµενος Τµήµατος ή Δι-
εύθυνσης, προκειµένου να συζητηθούν θέµατα λειτουρ-
γίας του Τµήµατος. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις Ανεξάρ-
τητων Αρχών ή ελεγκτικών µηχανισµών ή αναφορές µε
παράπονα πολιτών που αφορούν τη λειτουργία του Τµή-
µατος, αυτά συζητούνται υποχρεωτικά στην επόµενη Ο-
λοµέλεια του Τµήµατος. Οι Ολοµέλειες µπορεί να συ-
ντάσσουν εισηγήσεις προς τη διοικητική και πολιτική η-
γεσία βάσει προτάσεων των µελών τους. Τα δύο τρίτα
(2/3) των υπαλλήλων του Τµήµατος µπορεί να ζητήσουν
οποτεδήποτε µε έγγραφη αναφορά τους προς τον προϊ-
στάµενο τη σύγκληση έκτακτης Ολοµέλειας, προκειµέ-
νου να συζητηθούν υπηρεσιακά θέµατα, τα οποία προσ-
διορίζονται ειδικά στην αναφορά. Η έκτακτη Ολοµέλεια
συγκαλείται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ηµερών από
την περιέλευση της αναφοράς στον προϊστάµενο Διεύ-
θυνσης.
δ) Στο τέλος κάθε έτους οι Ολοµέλειες της Διεύθυν-

σης και του Τµήµατος εγκρίνουν Εκθέσεις Αξιολόγησης
του έργου που παρήγαγαν. Οι Εκθέσεις αυτές συντάσ-
σονται από τον οικείο προϊστάµενο και εγκρίνονται ύ-
στερα από συζήτηση τουλάχιστον από τα δύο τρίτα (2/3)
των υπαλλήλων της αντίστοιχης δοµής. Οι Εκθέσεις εί-
ναι επαρκώς αιτιολογηµένες βάσει της στοχοθεσίας της
κάθε δοµής και λαµβάνουν βαθµολογία από το 0-100. Οι
Εκθέσεις αυτές συνοδεύουν τον ατοµικό φάκελο αξιο-
λόγησης κάθε υπαλλήλου. 
ε) Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Ο-

λοµελειών ανατίθεται σε υπάλληλο που ορίζεται ως
Γραµµατέας από τον Πρόεδρό της.
Οι Ολοµέλειες διεξάγονται εντός ωραρίου υπηρεσίας

και ολοκληρώνονται µε την εξάντληση των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης. Για τη συµµετοχή σε αυτές δεν κα-
ταβάλλεται υπερωριακή αποζηµίωση. Για την επίτευξη α-
παρτίας απαιτείται η συµµετοχή τουλάχιστον των τριών
πέµπτων (3/5) των υπαλλήλων, οι οποίοι υπογράφουν
σχετικά. Δεν υπολογίζονται οι απόντες λόγω εκπαιδευ-
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τικής, αναρρωτικής αδείας ή αδείας µητρότητας ή ανα-
τροφής τέκνου.

Άρθρο 24
Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος 
Παρατηρητήριο δηµόσιας διοίκησης

1. α) Ο κοινωνικός έλεγχος της Δηµόσιας Διοίκησης έ-
χει ως σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιό-
τητας των υπηρεσιών της. Ο κοινωνικός έλεγχος επιτυγ-
χάνεται µέσω του εντοπισµού προβληµάτων µη εύρυθ-
µης λειτουργίας ή περιπτώσεων κακοδιοίκησης, λαµβά-
νοντας υπόψη αφενός τη γνώµη των πολιτών για την
ποιότητα των δηµοσίων υπηρεσιών αφετέρου τη διατύ-
πωση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία τους.
β) Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται διαδικασία Ακρόα-

σης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών, µε σκοπό η διοίκη-
ση να καταγράφει και να απαντά αµέσως στα προβλήµα-
τα εύρυθµης λειτουργίας ή κακοδιοίκησης που εντοπί-
ζουν οι πολίτες. Η διαδικασία της Ακρόασης διεξάγεται
µία φορά κάθε δύο (2) µήνες, µε κανόνες δηµοσιότητας
και τηρούνται πρακτικά. Προς το σκοπό αυτό συγκροτεί-
ται σε κάθε Υπουργείο και εν γένει κρατική δοµή Επιτρο-
πή Ακρόασης που ορίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα
της Διοίκησης µέσα από το σώµα των Γενικών Διευθυ-
ντών, Διευθυντών και Προϊσταµένων Τµήµατος. Τηρείται
αυστηρή σειρά προτεραιότητας στα αιτήµατα κοινωνι-
κών φορέων ή µεµονωµένων πολιτών ή οµάδων πολι-
τών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος
λειτουργίας και κάθε θέµα σχετικό µε την οργάνωση και
διεξαγωγή της διαδικασίας Ακρόασης Κοινωνικών Φορέ-
ων και Πολιτών.
γ) Ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται, µεταξύ άλλων,

µε έρευνες, ηλεκτρονικές και µη, µε τις οποίες οι πολί-
τες αξιολογούν τις υπηρεσίες τις οποίες χρησιµοποίη-
σαν. Κάθε ηλεκτρονική εφαρµογή µέσω της οποίας οι
πολίτες συναλλάσσονται µε τη διοίκηση, όπως και η κε-
ντρική ιστοσελίδα κάθε Υπουργείου, περιλαµβάνει υπο-
χρεωτικά παρόµοια πρόβλεψη για αξιολόγηση των σχε-
τικών υπηρεσιών.
δ) Με τη συνεργασία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στις υπηρεσίες ό-

που προσέρχονται πολίτες αναπτύσσεται και εφαρµόζε-
ται σύστηµα διερεύνησης ικανοποίησης των πολιτών και
υποβάλλονται παρατηρήσεις και προτάσεις για τη λει-
τουργία τους. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται εκ µέρους
της υπηρεσίας Οµάδα ή Οµάδες Έργου σε επίπεδο κε-
ντρικής υπηρεσίας στην οποία συµµετέχουν υποχρεωτι-
κά και υπάλληλοι των υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου.
Οι Οµάδες Έργου επεξεργάζονται τα σχετικά στοιχεία
και συντάσσουν σχετικές Εκθέσεις που υποβάλλονται υ-
ποχρεωτικά στον αρµόδιο Υπουργό και στο Παρατηρη-
τήριο της Δηµόσιας Διοίκησης (ΠΑ.Δ.Δ.) της επόµενης
παραγράφου και µπορούν να υποβάλουν εισηγήσεις µε
αλλαγές, ακόµη και νοµοθετικές, που κρίνονται σκόπι-
µες.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης συνιστάται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Παρα-
τηρητήριο της Δηµόσιας Διοίκησης (ΠΑ.Δ.Δ.) µε αποστο-
λή την επιστηµονική παρακολούθηση της διοικητικής
λειτουργίας και το συντονισµό των διαδικασιών αξιολό-
γησης και κοινωνικού ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης.
Το Παρατηρητήριο στελεχώνεται από εµπειρογνώµονες
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι επιλέγονται µε διετή θητεία α-

πό το Διοικητικό Συµβούλιό του και προεδρεύεται από
τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Στα µέλη του ΠΑ.Δ.Δ. δεν
καταβάλλεται πρόσθετη αµοιβή. Με απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυ-
τού.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ - 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 25
Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων

1. Το άρθρο 80 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 80
Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων

1. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας ειδικών θέσε-
ων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθµούς πρώτο (1ο) και
δεύτερο (2ο).

2. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστηµιακής Εκπαί-
δευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθµούς
ως ακολούθως:
Βαθµός Α΄
Βαθµός Β΄
Βαθµός Γ΄
Βαθµός Δ΄
Βαθµός Ε΄.
3. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσ-

σονται στους βαθµούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποί-
ους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄. Οι θέσεις
της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθµούς Ε΄,
Δ΄, Γ΄ και Β΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄
και ανώτερος ο Β΄.

4. Εισαγωγικός βαθµός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
είναι ο βαθµός Δ΄ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθµός Ε΄.
Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος εισαγωγι-
κός βαθµός είναι ο Β΄, στον οποίον κατατάσσονται µε
διαπιστωτική πράξη. Για τους κατόχους µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθµός είναι ο Γ΄, στον ο-
ποίον κατατάσσονται µε διαπιστωτική πράξη. Για τους α-
ποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) εισαγωγικός βαθµός είναι ο
Β΄. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υπολογίζεται ως
πλεονάζων στο Β΄ βαθµό. Για τους αριστούχους προ-
σµετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθµό. Η πα-
ραµονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθµό υπο-
χρεωτικά διαρκεί για δύο (2) συναπτά έτη τουλάχιστον
ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υ-
πάλληλος στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα.

5. Οι θέσεις όλων των βαθµών των κατηγοριών ΠΕ,
ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαί-
ες.»

2. Το άρθρο 82 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 82
Χρόνος προαγωγής

1. Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό απαιτείται:
α) Για την κατηγορία ΥΕ:
Από το βαθµό Ε΄ στο βαθµό Δ΄ διετής υπηρεσία στο

βαθµό Ε΄,
από το βαθµό Δ΄ στο βαθµό Γ΄ δεκαετής υπηρεσία στο

βαθµό Δ΄ και
από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ δεκαετής υπηρεσία στο

βαθµό Γ΄.
β) Για την κατηγορία ΔΕ:
Από το βαθµό Δ΄ στο βαθµό Γ΄ διετής υπηρεσία στο

βαθµό Δ΄,
από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ οκταετής υπηρεσία στο

βαθµό Γ΄ και
από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο

βαθµό Β΄.
γ) Για την κατηγορία ΤΕ:
Από το βαθµό Δ΄ στο βαθµό Γ΄ διετής υπηρεσία στο

βαθµό Δ΄,
από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ εξαετής υπηρεσία στο

βαθµό Γ΄ και
από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο

βαθµό Β΄.
δ) Για την κατηγορία ΠΕ:
Από το βαθµό Δ΄ στο βαθµό Γ΄ διετής υπηρεσία στο

βαθµό Δ΄,
από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ πενταετής υπηρεσία

στο βαθµό Γ΄ και
από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο

βαθµό Β΄.
2. Τα δύο (2) πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγω-

γικό βαθµό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιµαστι-
κή υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40.

3. Υπάλληλοι, που υπηρετούν σε κατηγορία χωρίς να
κατέχουν το απαιτούµενο τυπικό προσόν, εξελίσσονται
στους βαθµούς της κατηγορίας στην οποία υπηρετούν,
µε προσθήκη ενός (1) έτους στο χρόνο που απαιτείται
για προαγωγή στον επόµενο βαθµό µε εξαίρεση τον ει-
σαγωγικό βαθµό.

4. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κατόχους α-
ποφοιτηρίου δηµοσίου Ι.Ε.Κ., διάρκειας σπουδών δύο (2)
ετών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλι-
ξη µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους υπαλ-
λήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κατόχους µεταπτυχιακού
διπλώµατος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έ-
τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλι-
ξη µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για τους κατό-
χους διδακτορικού διπλώµατος ο χρόνος που απαιτείται
για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά έξι
(6) έτη. Αν ο υπάλληλος κατέχει µεταπτυχιακό και διδα-
κτορικό δίπλωµα, η κατά τα ανωτέρω µείωση του χρόνου
αφορά µόνο το διδακτορικό δίπλωµα. Σε περίπτωση κα-
τοχής περισσότερων του ενός µεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική ε-
ξέλιξη µειώνεται κατά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν
του ενός.

5. Για τον υπάλληλο που λαµβάνει στην αξιολόγηση
για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθµολογία µεγαλύτερη
ή ίση του βαθµού 90, µειώνεται ο απαιτούµενος χρόνος
για προαγωγή κατά ένα (1) έτος. Αν η βαθµολογία αυτή
αφορά το τελευταίο έτος που διανύει στο βαθµό, το ένα
(1) έτος προσµετράται ως πλεονάζων χρόνος στον επό-

µενο βαθµό.»
3. Το άρθρο 83 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-

λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 83
Σύστηµα προαγωγών - Πίνακες προακτέων

1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του Υ-
πηρεσιακού Συµβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον
αµέσως επόµενο βαθµό, εφόσον έχουν συµπληρώσει
τον απαιτούµενο χρόνο στο βαθµό που κατέχουν, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 και έχουν σε υψη-
λό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται
στις εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το Υπηρεσιακό Συµ-
βούλιο, προκειµένου να διαπιστώσει τη συνδροµή των
ουσιαστικών προσόντων, λαµβάνει υπόψη όλα τα στοι-
χεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου, από τα ο-
ποία προκύπτει η δραστηριότητά του στην υπηρεσία, η ε-
παγγελµατική του επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτε-
λεσµατικότητά του. Για το σχηµατισµό της κρίσης του,
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη του τις εκθέ-
σεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταε-
τίας.
Ειδικά για την προαγωγή στον Α΄ βαθµό πρέπει ο υ-

πάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα
που µαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορί-
ζονται από την κλίµακα του συστήµατος αξιολόγησης
των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.

2. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους
καταρτίζει, µε βάση τις καταστάσεις του άρθρου 88, πί-
νακα προακτέων µε αλφαβητική σειρά κατά βαθµό, κλά-
δο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες µη προακτέων.
Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υ-

πάλληλοι που συµπληρώνουν ως τις τριάντα (30) Απριλί-
ου του επόµενου έτους τον απαιτούµενο για την προα-
γωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την
1η Μαΐου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από
την ηµεροµηνία οριστικοποίησής τους, σύµφωνα µε το
άρθρο 90.

3. Οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται στους πίνακες
προακτέων προάγονται υποχρεωτικά µέσα σε ένα (1) µή-
να από την κύρωση των πινάκων ή από την ηµέρα που
συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για την προαγωγή χρό-
νο υπηρεσίας. Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται α-
πό την ηµέρα που συµπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο
υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόµενο
βαθµό, όχι όµως πριν από την έναρξη ισχύος του οικείου
πίνακα προακτέων.

4. Στους πίνακες µη προακτέων περιλαµβάνονται οι υ-
πάλληλοι που κρίνονται ως µη προακτέοι. Ως µη προα-
κτέοι κρίνονται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υ-
πηρεσιακού Συµβουλίου, βάσει πραγµατικών στοιχείων,
οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθ-
µού.

5. Οι αποφάσεις προαγωγών δεν αναρτώνται στη Δι-
αύγεια ούτε δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως.»

4. Το άρθρο 83 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώ-
το του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 83
Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων

1. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστηµιακής Εκπαί-
δευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθµούς
ως ακολούθως:
Βαθµός Α΄
Βαθµός Β΄
Βαθµός Γ΄
Βαθµός Δ΄
Βαθµός Ε΄.
2. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσ-

σονται στους βαθµούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποί-
ους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄. Οι θέσεις
της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθµούς Ε΄,
Δ΄, Γ΄ και Β΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄
και ανώτερος ο Β΄.

3. Εισαγωγικός βαθµός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
είναι ο βαθµός Δ΄ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθµός Ε΄.
Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος εισαγωγι-
κός βαθµός είναι ο Β΄, στον οποίον κατατάσσονται µε
διαπιστωτική πράξη. Για τους κατόχους µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθµός είναι ο Γ΄, στον ο-
ποίον κατατάσσονται µε διαπιστωτική πράξη. Για τους α-
ποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) εισαγωγικός βαθµός είναι ο
Β΄. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υπολογίζεται ως
πλεονάζων στο Β΄ βαθµό. Για τους αριστούχους προ-
σµετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθµό. Η πα-
ραµονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθµό υπο-
χρεωτικά διαρκεί για δύο (2) συναπτά έτη τουλάχιστον
ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υ-
πάλληλος στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα.

4. Οι θέσεις όλων των βαθµών των κατηγοριών ΠΕ,
ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαί-
ες.»

5. Το άρθρο 85 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώ-
το του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 85
Χρόνος προαγωγής

1. Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό απαιτείται:
α) Για την κατηγορία ΥΕ:
Από το βαθµό Ε΄ στο βαθµό Δ΄ διετής υπηρεσία στο

βαθµό Ε΄,
από το βαθµό Δ΄ στο βαθµό Γ΄ δεκαετής υπηρεσία στο

βαθµό Δ΄ και
από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ δεκαετής υπηρεσία στο

βαθµό Γ΄.
β) Για την κατηγορία ΔΕ:
Από το βαθµό Δ΄ στο βαθµό Γ΄ διετής υπηρεσία στο

βαθµό Δ΄,
από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ οκταετής υπηρεσία στο

βαθµό Γ΄ και
από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο

βαθµό Β΄.
γ) Για την κατηγορία ΤΕ:

Από το βαθµό Δ΄ στο βαθµό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθµό Δ΄,
από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ εξαετής υπηρεσία στο

βαθµό Γ΄ και
από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο

βαθµό Β΄.
δ) Για την κατηγορία ΠΕ:
Από το βαθµό Δ΄ στο βαθµό Γ΄ διετής υπηρεσία στο

βαθµό Δ΄,
από το βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ πενταετής υπηρεσία

στο βαθµό Γ΄ και
από το βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο

βαθµό Β΄.
2. Τα δύο (2) πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγω-

γικό βαθµό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιµαστι-
κή υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45.

3. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία χω-
ρίς να κατέχουν το απαιτούµενο τυπικό προσόν, εξελίσ-
σονται στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν,
µε προσθήκη ενός (1) έτους στο χρόνο που απαιτείται
για προαγωγή στον επόµενο βαθµό µε εξαίρεση τον ει-
σαγωγικό βαθµό.

4. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κατό-
χους µεταπτυχιακού διπλώµατος σπουδών διάρκειας ε-
νός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για
τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά δύο (2)
έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος ο χρό-
νος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται
συνολικά κατά έξι (6) έτη. Αν ο υπάλληλος κατέχει µετα-
πτυχιακό και διδακτορικό δίπλωµα, η κατά τα ανωτέρω
µείωση του χρόνου αφορά µόνο το διδακτορικό δίπλω-
µα. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός µετα-
πτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για
τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται κατά ένα (1) έτος για
κάθε τίτλο πέραν του ενός.

5. Για τον υπάλληλο που λαµβάνει στην αξιολόγηση
για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθµολογία µεγαλύτερη
ή ίση του βαθµού 90, µειώνεται ο απαιτούµενος χρόνος
για προαγωγή κατά ένα (1) έτος. Αν η βαθµολογία αυτή
αφορά το τελευταίο έτος που διανύει στο βαθµό, το ένα
(1) έτος προσµετράται ως πλεονάζων χρόνος στον επό-
µενο βαθµό.»

6. Το άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώ-
το του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 86
Σύστηµα προαγωγών -� 
Πίνακες προακτέων

1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του Υ-
πηρεσιακού Συµβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον
αµέσως επόµενο βαθµό, εφόσον έχουν συµπληρώσει
τον απαιτούµενο χρόνο στο βαθµό που κατέχουν, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 85 και έχουν σε υψη-
λό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται
στις εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το Υπηρεσιακό Συµ-
βούλιο, προκειµένου να διαπιστώσει τη συνδροµή των
ουσιαστικών προσόντων, λαµβάνει υπόψη όλα τα στοι-
χεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου, από τα ο-
ποία προκύπτει η δραστηριότητά του στην υπηρεσία, η ε-
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παγγελµατική του επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτε-
λεσµατικότητά του. Για το σχηµατισµό της κρίσης του,
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη του τις εκθέ-
σεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταε-
τίας.
Ειδικά, για την προαγωγή στον Α΄ βαθµό πρέπει ο υ-

πάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα
που µαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορί-
ζονται από την κλίµακα του συστήµατος αξιολόγησης
των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.

2. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους
καταρτίζει, µε βάση τις καταστάσεις του άρθρου 90, πί-
νακα προακτέων µε αλφαβητική σειρά κατά βαθµό, κλά-
δο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες µη προακτέων.
Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υ-

πάλληλοι που συµπληρώνουν έως τις τριάντα (30) Απρι-
λίου του επόµενου έτους τον απαιτούµενο για την προα-
γωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την
1η Μαΐου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από
την ηµεροµηνία οριστικοποίησής τους, σύµφωνα µε το
άρθρο 92.

3. Οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται στους πίνακες
προακτέων προάγονται υποχρεωτικά µέσα σε ένα (1) µή-
να από την κύρωση των πινάκων ή από την ηµέρα που
συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για την προαγωγή χρό-
νο υπηρεσίας. Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται α-
πό την ηµέρα που συµπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο
υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόµενο
βαθµό, όχι όµως πριν από την έναρξη ισχύος του οικείου
πίνακα προακτέων.

4. Στους πίνακες µη προακτέων περιλαµβάνονται οι υ-
πάλληλοι που κρίνονται ως µη προακτέοι. Ως µη προα-
κτέοι κρίνονται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υ-
πηρεσιακού Συµβουλίου, βάσει πραγµατικών στοιχείων,
οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθ-
µού.

5. Οι αποφάσεις προαγωγών δεν αναρτώνται στη Δι-
αύγεια ούτε δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως.»

Άρθρο 26
Βαθµολογική ένταξη – Αναγνώριση προϋπηρεσίας

1. Το άρθρο 98 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/
2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 98
Βαθµολογική ένταξη

1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισµό τους
χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται
µετά τη µονιµοποίησή τους µέχρι και τον αµέσως προη-
γούµενο του καταληκτικού βαθµό, µε συνυπολογισµό
πλεονάζοντος χρόνου στο βαθµό αυτό, ύστερα από ου-
σιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η ένταξη
ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.

2. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπη-
ρεσία που έχει διανυθεί στο Δηµόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε
Ν.Π.Ι.Δ. του Δηµοσίου ή σε Ο.Τ.Α., µε σχέση εργασίας

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρό-
νου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, µε βάση ειδικές
διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπη-
ρεσία για βαθµολογική εξέλιξη.

3. Προϋπηρεσία µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτι-
κού δικαίου αντίστοιχη της προηγούµενης παραγράφου,
σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών -
µελών αυτής, λαµβάνεται υπόψη για την ένταξη.

4. Προϋπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτι-
σµού που έχει διανυθεί σε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή
σε άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορά αρ-
χαιολογικά έργα, ανασκαφές µουσειακές ή άλλες συνα-
φείς εργασίες που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία της
οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου, αναγνωρίζεται στο
σύνολό της ως προϋπηρεσία Δηµοσίου και λαµβάνεται
υπόψη για τη βαθµολογική τους εξέλιξη.

5. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαµβάνεται υπόψη
µόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορι-
σµό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κα-
τά το χρόνο της ένταξης. 

6. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείµενο έως επτά (7)
έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισµό, εκτός του
δηµόσιου τοµέα, λαµβάνεται υπόψη εφόσον αποδει-
κνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της
ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης.»

2. Το άρθρο 102 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 102
Βαθµολογική ένταξη

1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισµό τους
χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται
µετά τη µονιµοποίησή τους µέχρι και τον αµέσως προη-
γούµενο του καταληκτικού βαθµό, µε συνυπολογισµό
πλεονάζοντος χρόνου στο βαθµό αυτόν, ύστερα από ου-
σιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η ένταξη
ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.

2. Ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπη-
ρεσία που έχει διανυθεί στο Δηµόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε
Ν.Π.Ι.Δ. του Δηµοσίου ή σε Ο.Τ.Α., µε σχέση εργασίας
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρό-
νου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, µε βάση ειδικές
διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπη-
ρεσία για βαθµολογική εξέλιξη.

3. Προϋπηρεσία µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτι-
κού δικαίου αντίστοιχη της προηγούµενης παραγράφου,
σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών -
µελών αυτής, λαµβάνεται υπόψη για την ένταξη.

4. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαµβάνεται υπόψη
µόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορι-
σµό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κα-
τά το χρόνο της ένταξης. 

5. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείµενο έως επτά (7)
έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισµό, εκτός του
δηµόσιου τοµέα, λαµβάνεται υπόψη εφόσον αποδει-
κνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της
ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
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λεπτοµέρεια καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης.»

Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της
ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται από 1.1.2016 αυ-
τοδικαίως στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρε-
τούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 80 και 82
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.(ν. 3528/2007),
καθώς και των άρθρων 83 και 85 του Κώδικα Κατάστα-
σης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/
2007), µε εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 5 του
άρθρου 82 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.      (ν.
3528/ 2007) και 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστα-
σης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων         (ν.
3584/2007) και µε βάση το συνολικό χρόνο πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για τη βαθ-
µολογική ή τη µισθολογική τους εξέλιξη. Πλεονάζων
χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθµό κατάταξης.

2. Για την κατάταξη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δεν
υπολογίζονται:
α. ο χρόνος της αργίας είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης

που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας
πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή
τουλάχιστον προστίµου αποδοχών τριών (3) µηνών,
β. ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθή-

κοντα,
γ. ο χρόνος της προσωρινής παύσης,
δ. ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν απο-

τελεί χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας,
ε. ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων εφό-

σον στη συνέχεια ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία,
στ.το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο στερήθηκε ο υ-

πάλληλος το δικαίωµα για προαγωγή,
ζ.χρονικό διάστηµα ίσο προς το µισό του απαιτούµε-

νου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της
πειθαρχικής ποινής του υποβιβασµού.

3. Για την κατάταξη, σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, στο συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας
υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το µισό του πέραν της δε-
καετίας χρόνου, που διανύθηκε µε τυπικό προσόν κατώ-
τερης κατηγορίας.

4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία χωρίς
να κατέχουν το απαιτούµενο τυπικό προσόν, κατατάσσο-
νται στους βαθµούς της κατηγορίας που υπηρετούν, µε
προσθήκη ενός (1) έτους στο χρόνο που απαιτείται για
προαγωγή στον επόµενο βαθµό µε εξαίρεση τον εισαγω-
γικό βαθµό.

5. Για την κατάταξη που προβλέπεται από τις διατάξεις
των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου
εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις, που δεν δηµοσιεύο-
νται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 28
Τελικές – Καταργούµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 6 έως 11 και 28 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)
καταργούνται και τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται από τις
διατάξεις των άρθρων 40 και 89 έως 95 του Κώδικα Κα-

τάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3528/2007, καθώς και τα άρθρα 45 και 91 έ-
ως 97 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3584/2007. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του
ν. 4024/2011 που αφορούν στον υπολογισµό του πλεο-
νάζοντος χρόνου στον κατά περίπτωση βαθµό ένταξης
εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Όπου για τη συµµετοχή σε συλλογικό όργανο ή την
κατάληψη θέσης απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κα-
τοχή συγκεκριµένου βαθµού, οι υπάλληλοι συνεχίζουν
να ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως του βαθµού
στον οποίον κατατάσσονται, µέχρι τη λήξη της θητείας
τους.

3. Οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. για τη βαθµολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ε-
φαρµόζονται και για τους υπαλλήλους µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου,
συµπεριλαµβανοµένων των Ανεξαρτήτων Αρχών και των
Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχουν οργανική θέση, µε εξαίρεση το
προσωπικό µερικής απασχόλησης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Άρθρο 29
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων – Διαδικασία 

και κριτήρια επιλογής προϊσταµένων

1. Το άρθρο 84 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/
2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 84
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων

1. Ως προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υ-
πάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής

Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυν-

σης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθµό αυτόν ή
δ) κατέχουν το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο του-

λάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτόν.
2. Ως προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιά-

µεσου (µεταξύ Διευθύνσεως και Τµήµατος) επιπέδου ορ-
γανικών µονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυν-

σης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο
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τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθµό αυτόν ή
γ) κατέχουν το βαθµό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά

τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταµένου
Τµήµατος ή
δ) κατέχουν το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο του-

λάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτόν.
3. Ως προϊστάµενοι Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου

οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ εφόσον:
α) κατέχουν το βαθµό Α΄ ή
β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθή-

κοντα προϊσταµένου Τµήµατος.
4. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή

σε θέση προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλλη-
λος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός
ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ο ως άνω περιορι-
σµός δεν ισχύει αν ο υπάλληλος υποβάλει αίτηση υπο-
ψηφιότητας για επιλογή σε θέση προϊσταµένου Γενικής
Διεύθυνσης, οπότε και δεσµεύεται ταυτόχρονα µε αίτη-
σή του να παραµείνει στην υπηρεσία έως τη λήξη της θη-
τείας, σε περίπτωση που επιλεγεί και τοποθετηθεί, όχι ό-
µως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλο-

γή προϊσταµένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάµενος υ-
πάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιµαστική υπηρεσία ή τε-
λεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσι-
δίκως για τα αναφερόµενα στη παράγραφο 1 του άρθρου
8 αδικήµατα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήπο-
τε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών
τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παρά-
πτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145. 

5. Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο
οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλ-
ληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές
διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται,
µπορεί να συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρ-
τήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτω-
ση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βα-
σικούς τίτλους σπουδών που µπορεί να εξειδικεύονται
µε τις οικείες οργανικές διατάξεις οι απόφοιτοι της Εθνι-
κής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) µπορούν να συµµετέχουν ως υποψήφιοι
στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρ-
τήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.

6. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει
να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

7. Οργανικές µονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Δι-
εύθυνση, το Τµήµα, το αυτοτελές Τµήµα, οι οργανικές
µονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόµε-
νες, καθώς και τυχόν ενδιάµεσα επίπεδα διοίκησης, ό-
πως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατά-
ξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ορ-
γανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υ-
ποδιεύθυνση. Οι οργανικές µονάδες επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οι-
κείες οργανικές διατάξεις και οι αρµοδιότητές τους είναι
όµοιες ή παρεµφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγο-
νται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κώδικα, ιδίως
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονοµικών
Υπηρεσιών, Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών,
Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού,

Πληροφορικής, Προµηθειών, Προϋπολογισµού, νοούνται
εφεξής για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Κώδικα ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.»

2. Τα άρθρο 85 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/
2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 85
Κριτήρια επιλογής προϊσταµένων

1. Για την επιλογή προϊσταµένων λαµβάνονται υπόψη
τέσσερις (4) οµάδες κριτηρίων:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσό-

ντων και προσόντων επαγγελµατικής κατάρτισης,
β) µοριοδότηση βάσει εργασιακής εµπειρίας και άσκη-

σης καθηκόντων ευθύνης,
γ) µοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
δ) µοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
2. Για την τελική µοριοδότηση ο συνολικός αριθµός

των µορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τον
εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
α) Για τη θέση προϊσταµένου Τµήµατος µε συντελεστή

βαρύτητας:
40 % για την οµάδα κριτηρίων (α),
20% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και 
20% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
β) Για τη θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης µε συντελε-

στή βαρύτητας:
35% για την οµάδα κριτηρίων (α),
20% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και 
25% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
γ) Για τη θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης µε

συντελεστή βαρύτητας:
30% για την οµάδα κριτηρίων (α),
20% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και 
30% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:
α) Τα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα µοριοδοτούνται

ως εξής:
αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης του υποψηφίου µε 100 µόρια.
ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ί-

διας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σπου-
δών µε 30 µόρια.
γγ) Ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλά-

χιστον διάρκειας µε 150 µόρια και ο δεύτερος µεταπτυ-
χιακός τίτλος µε 30 µόρια.
δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δη-

µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) µε 250
µόρια.
εε) Το διδακτορικό δίπλωµα µε 300 µόρια.
στστ) Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτο-

ρικά διπλώµατα προκειµένου να µοριοδοτηθούν κατά τα
ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή µε τα αντικείµενα της
προκηρυσσόµενης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ή-
δη κριθεί, κρίνεται µε αιτιολογία από το αρµόδιο συµβού-
λιο επιλογής προϊσταµένων.
ζζ) Η πιστοποιηµένη από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιµόρφωση

του υπαλλήλου µοριοδοτείται µε δέκα (10) µόρια ανά σε-
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µινάριο επιµόρφωσης µε ανώτατο όριο τα σαράντα (40)
µόρια. Για τη βαθµολογία του κριτηρίου της πιστοποιηµέ-
νης επιµόρφωσης που προβλέπεται, λαµβάνεται υπόψη
η επιµόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.
ηη) Η πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια µοριοδοτείται ως

εξής:
Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας µε 40 µόρια,
η πολύ καλή γνώση µε 30 µόρια και
η καλή µε 10 µόρια,
µε ανώτατο όριο τα 100 µόρια.
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται

κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υπο-

ψήφιος από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τα 1.000 µόρια.
β) Η εργασιακή εµπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευ-

θύνης µοριοδοτούνται ως εξής:
Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δηµόσιο ή ο χρόνος απασχό-

λησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τοµέα, όπου προ-
βλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόµου, και η άσκη-
ση καθηκόντων ευθύνης στο δηµόσιο τοµέα µοριοδοτού-
νται ως εξής:
αα) 20 µόρια για κάθε έτος υπηρεσίας µε ανώτατο όριο

τα 33 έτη για το δηµόσιο τοµέα,
ββ) 25 µόρια για κάθε έτος απασχόλησης µε ανώτατο

όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τοµέα που έχει αναγνωρι-
στεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 98 και
γγ) 16,5 µόρια για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευ-

θύνης στο δηµόσιο τοµέα, µε ανώτατο όριο τα 10 έτη.
Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης µεγαλύτερος του

εξαµήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υπο-

ψήφιος από την εργασιακή εµπειρία και την άσκηση κα-
θηκόντων ευθύνης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.000
µόρια.
γ) Αξιολόγηση
Η µοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης που

προβλέπεται εξάγεται µε βάση το µέσο όρο των εκθέσε-
ων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά, κατά
την πρώτη εφαρµογή του νόµου το κριτήριο αξιολόγη-
σης δεν λαµβάνεται υπόψη. Προκειµένου να ληφθεί υπό-
ψη το κριτήριο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος προϊστά-
µενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί µε τις διατάξεις του
παρόντος τουλάχιστον για δύο αξιολογικές περιόδους,
οπότε και λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των εκθέσε-
ων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων.
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υπο-

ψήφιος από την Αξιολόγηση δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα 1.000 µόρια, κατόπιν της απαιτούµενης αναγωγής της
βαθµολογίας στην κλίµακα του χίλια (1000).
δ) Δοµηµένη Συνέντευξη
Η δοµηµένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρµόδια

Συµβούλια του άρθρου 86 µε πρόβλεψη της αναγκαίας
«ζωντανής βοήθειας» για άτοµα µε αναπηρία (ενδεικτι-
κά, διερµηνέων νοηµατικής), εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το αρµόδιο

Συµβούλιο να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότη-
τα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφί-
ου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης,
για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνο-
νται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υ-
παλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό
σηµείωµά του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτω-
ση δ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 86.

Η δοµηµένη συνέντευξη περιλαµβάνει δύο θεµατικές
ενότητες:
αα. Δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το

αντικείµενο του φορέα και τις αρµοδιότητες των οργα-
νωτικών µονάδων των σχετικών µε την προκηρυσσόµενη
θέση σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες και προσόντα του
υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του
και τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου.
ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοι-

κητικού ενδιαφέροντος (situational interview) που έχει ως
σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υ-
ποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να αναλαµ-
βάνει πρωτοβουλίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές απο-
φάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επι-

κοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρό-
νου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίε-
σης, η ικανότητα συντονισµού οµάδων εργασίας και η
δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ’ ανώ-

τατο όριο µε 500 µόρια. Το σύνολο των µορίων που µπο-
ρεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε µέλος δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα 1.000 µόρια.
Η τελική µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψη-

φίου προκύπτει από το µέσο όρο των βαθµών των µελών
του αρµόδιου Συµβουλίου.
Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ου-

σιαστικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
του Συµβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υ-
ποψηφίων, και η µοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψή-
φιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε µέλος ως προς κά-
θε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-

σης υποστηρίζει επιστηµονικά τη διαδικασία των δοµη-
µένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούµενη τε-
χνογνωσία στα µέλη των Συµβουλίων που διεξάγουν τις
συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.

4. Το συνολικό αποτέλεσµα της µοριοδότησης κάθε ο-
µάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται µε
τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το
συνολικό άθροισµα. Η συνολική βαθµολογία των κριτη-
ρίων εξάγεται µε προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψη-
φίων.»

3. Το άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/
2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 86
Διαδικασία Επιλογής προϊσταµένων 

οργανικών µονάδων

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, συνιστάται στο Υπουργείο Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ειδικό Συµβού-
λιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι
αρµόδιο για την επιλογή προϊσταµένων Γενικών Διευ-
θύνσεων των Υπουργείων, αυτοτελών δηµοσίων υπηρε-
σιών, Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού
και Ν.Π.Δ.Δ.. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι πενταµελές και αποτελεί-
ται:
α) από δύο (2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλο-
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γής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από
τον/την Πρόεδρό του,
β) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού

Συµβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον
Πρόεδρό του,
γ) ένα (1) µέλος του Επιστηµονικού - Εκπαιδευτικού

Συµβουλίου ή προϊστάµενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής
Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται από τον
Πρόεδρό του και
δ) ένα (1) Γενικό Γραµµατέα του οικείου Υπουργείου,

εάν η προς πλήρωση θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύ-
θυνσης ανήκει σε Υπουργείο ή τον προϊστάµενο της αυ-
τοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς πλήρωση
ανήκει σε αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία ή έναν (1) Συντο-
νιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εάν η θέση ανή-
κει σε Αποκεντρωµένη Διοίκηση ή τον Γενικό Γραµµατέα
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, εάν η θέση ανήκει σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού ή έ-
ναν (1) Γενικό Γραµµατέα του εποπτεύοντος Υπουργεί-
ου, εάν η προς πλήρωση θέση ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ.. Γραµ-
µατέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και ο νόµιµος αναπληρωτής του ο-
ρίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης κατηγορίας ΠΕ µε Α΄ βαθµό.

2. Σε κάθε Υπουργείο, µε απόφαση του οικείου Υπουρ-
γού, σε κάθε αυτοτελή Γενική ή Ειδική Γραµµατεία, µε α-
πόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα, σε κάθε Απο-
κεντρωµένη Διοίκηση, µε απόφαση του Συντονιστή της,
και σε κάθε Ν.Π.Δ.Δ. που έχει δικό του Υπηρεσιακό Συµ-
βούλιο, µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού συνι-
στάται Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.), το
οποίο είναι αρµόδιο α) για την επιλογή προϊσταµένων
Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύ-
θυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και
β) για τη διεξαγωγή των δοµηµένων συνεντεύξεων του
άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταµένων Τµήµατος
ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας. Τα Σ.Ε.Π.
είναι πενταµελή και αποτελούνται από: α) έναν (1) Γενι-
κό Γραµµατέα ή Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα του οι-
κείου Υπουργείου ή τον προϊστάµενο της αυτοτελούς
δηµόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης ή έναν Γενικό Γραµµατέα του εποπτεύ-
οντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου, β) έναν (1) προϊστάµενο
Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής µονάδας
των ως άνω φορέων, γ) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πά-
ρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και δ) δύο
(2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οι-
κείου Υπουργού µπορεί να συσταθούν περισσότερα
Σ.Ε.Π. για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών επιλογής
στους εποπτευόµενους φορείς των Υπουργείων. Γραµ-
µατείς των Σ.Ε.Π. και οι νόµιµοι αναπληρωτές τους ορί-
ζονται υπάλληλοι του οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ µε
Α΄ βαθµό.

3. Τα µέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π. ορίζονται µε ι-
σάριθµους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την
ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη. Με την απόφαση σύ-
στασης των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος ορίζεται
ως Πρόεδρος ένας από τα δύο µέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Η θη-
τεία των µελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π. είναι τριε-
τής.

4. Η επιλογή των προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοι-
χου επιπέδου οργανικής µονάδας γίνεται από το Υπηρε-

σιακό Συµβούλιο του άρθρου 159.
5. Ειδικά, για τους Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, η επιλογή των

προϊσταµένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου
(µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής
µονάδας γίνεται από το αρµόδιο όργανο του άρθρου 248
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) . Η επιλογή των Προϊσταµένων
Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας,
καθώς και αυτοτελών γραφείων γίνεται από το αρµόδιο
όργανο του άρθρου 249 του ν. 3852/2010.

6. Ειδικά, για την Ακαδηµία Αθηνών, αρµόδιο όργανο
επιλογής: α) Εφόρου (Γενικού Διευθυντή) και β) προϊστα-
µένων Διευθύνσεων ορίζεται η Σύγκλητος αυτής µε ανά-
λογη εφαρµογή της διαδικασίας του παρόντος. Οµοίως
για τα Πανεπιστήµια και τα Τ.Ε.Ι. αρµόδιο όργανο επιλο-
γής: α) προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων και β) προϊ-
σταµένων Διευθύνσεων ορίζονται η Σύγκλητος και η Συ-
νέλευση αντίστοιχα µε ανάλογη εφαρµογή της διαδικα-
σίας του παρόντος. Κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρ-
µογή του παρόντος ορίζεται µε κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των.

7. α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων εκδίδεται προκήρυξη από τον Υπουργό Ε-
σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αι-
τήµατος του οικείου φορέα και καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της επιλο-
γής τηρουµένων των όρων των άρθρων 84 και 85.
β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) µήνες πριν από τη

λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταµένων Γενι-
κών Διευθύνσεων και δηµοσιεύεται στις ιστοσελίδες των
οικείων φορέων και του Α.Σ.Ε.Π..

γ) Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλλη-
λοι των δηµόσιων υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων δη-
µοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος Κώδικα. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υπο-
βάλουν αίτηση για περισσότερες θέσεις.
δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτι-

κό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε
περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει
ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιο-
γραφικό σηµείωµα µε όσα τηρούνται στο προσωπικό µη-
τρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας,
λαµβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση
Προσωπικού, αφού προηγουµένως έχει καλέσει τον υ-
ποψήφιο για την προσκόµιση των επιπλέον εκείνων στοι-
χείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω
διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υπο-
ψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλ-
λήλου από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.
ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νό-

µου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέ-
ρω διαδικασία µε απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π..
στ) Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. µοριοδοτεί κάθε υποψήφιο σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 85. Για τη διενέργεια της δο-
µηµένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωρι-
στά. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα κατάτα-
ξης κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας για κάθε προκη-
ρυσσόµενη θέση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την
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τοποθέτηση του επικρατέστερου για κάθε θέση υποψη-
φίου στην οικεία θέση µε απόφαση του οικείου Υπουρ-
γού ή του αρµόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.

8. α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων Διευθύν-
σεων ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης
και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και Τµηµά-
των εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα, µε την
οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµε-
τοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουµένων των ό-
ρων των άρθρων 84 και 85. Οι θέσεις προκηρύσσονται α-
νά Γενική Διεύθυνση, όπου προβλέπεται, άλλως ανά φο-
ρέα. Εάν η προκηρυσσόµενη θέση αφορά οργανική µο-
νάδα που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση, η θέση
προκηρύσσεται από τον οικείο φορέα αυτοτελώς. 
β) Η προκήρυξη εκδίδεται τρεις (3) µήνες πριν από τη

λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταµένων και
δηµοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων φορέων και
του Α.Σ.Ε.Π.. Ο οικείος φορέας κοινοποιεί την προκήρυ-
ξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν
µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
γ) Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλλη-

λοι που ανήκουν οργανικά στο φορέα που προκηρύσσει
τις θέσεις, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις του νόµου και της προκήρυξης και υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Οι υποψήφιοι µπορούν
να υποβάλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ’ ανώτατο
όριο.
δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτι-

κό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε
περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει
ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιο-
γραφικό σηµείωµα µε όσα τηρούνται στο προσωπικό µη-
τρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας,
λαµβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση
Προσωπικού, αφού προηγουµένως έχει καλέσει τον υ-
ποψήφιο για την προσκόµιση των επιπλέον εκείνων στοι-
χείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω
διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υπο-
ψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλ-
λήλου από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.
ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νό-

µου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέ-
ρω διαδικασία µε απόφαση του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσια-
κού Συµβουλίου.
στ) Το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µοριοδοτεί

κάθε υποψήφιο µε βάση τις οµάδες κριτηρίων α) έως γ)
της παραγράφου 1 του άρθρου 85 και σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Σ.Ε.Π. ή το Υ-
πηρεσιακό Συµβούλιο µε βάση την ως άνω µοριοδότηση
καταρτίζει ενιαίο πίνακα κατάταξης για όλες τις θέσεις
ανά Γενική Διεύθυνση ή συνολικά για όλο το φορέα ανά-
λογα µε την προκήρυξη κατά φθίνουσα σειρά βαθµολο-
γίας µε αριθµό υποψηφίων πενταπλάσιο του αριθµού
των προς πλήρωση θέσεων. Ακολουθεί η διεξαγωγή της
δοµηµένης συνέντευξης της περίπτωσης δ΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 85 από το Σ.Ε.Π.. Στη συνέντευξη
καλούνται οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον πίνα-
κα κατάταξης της Γενικής Διεύθυνσης ή του φορέα χωρι-
στά ο καθένας. Αφού γίνει η µοριοδότηση µε βάση και το
κριτήριο της δοµηµένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική
βαθµολογία σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
85 και καταρτίζονται πίνακες κατάταξης για τις θέσεις α-

νά Γενική Διεύθυνση ή συνολικά για το φορέα ανάλογα
µε την προκήρυξη.

9. Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα
Υπηρεσιακά Συµβούλια τοποθετούνται, µε απόφαση του
οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε
ένα (1) µήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους,
ως προϊστάµενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές µο-
νάδες για θητεία τριών (3) ετών. Αν υπάλληλος άλλης
δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάµε-
νος Γενικής Διεύθυνσης, µε την τοποθέτησή του απο-
σπάται αυτοδικαίως στην υπηρεσία για την οποία έχει ε-
πιλεγεί.
Οι προϊστάµενοι των οποίων η θητεία έχει λήξει εξα-

κολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους ως την επανα-
τοποθέτησή τους ως προϊσταµένων ή την τοποθέτηση
νέου προϊσταµένου.

10. Με απόφαση του οικείου οργάνου ο προϊστάµενος
παύεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του,
αν συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόµενα

στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αδι-
κήµατα,
β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώ-

µατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συµπαράστα-

ση (πλήρη ή µερική), σε επικουρική δικαστική συµπαρά-
σταση (πλήρη ή µερική) ή το Δικαστήριο έχει αποφασίσει
συνδυασµό των δύο προηγούµενων ρυθµίσεων.
δ) αν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή του επιβληθεί

τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδή-
ποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποι-
νής κατά το άρθρο 145.
Με απόφαση του οικείου οργάνου κατόπιν σύµφωνης

γνώµης του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, ο προϊστάµενος οργανικής µονάδας απαλ-
λάσσεται από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της
θητείας του για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά
πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο προϊστάµενος
µπορεί επίσης να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µε
αίτησή του, ύστερα από απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., του
Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, το οποίο συνεκτι-
µά τις υπηρεσιακές ανάγκες.

11. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταµένου, η θέση
προκηρύσσεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταµένου ολο-
κληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την
προκήρυξη της θέσης. Ο προϊστάµενος επιλέγεται για
πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου προϊσταµένου
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 87 περί αναπλή-
ρωσης προϊσταµένων.

12. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, ο Υπουργός ή ο διοι-
κών το Ν.Π.Δ.Δ. τοποθετεί υπάλληλο που πληροί τις νό-
µιµες προϋποθέσεις και υπηρετεί στον τόπο όπου θα α-
σκήσει καθήκοντα προϊσταµένου.

13. Όσοι προϊστάµενοι τµηµάτων δεν έχουν ασκήσει
κατά το παρελθόν καθήκοντα προϊσταµένου, µετά την
τοποθέτησή τους παρακολουθούν υποχρεωτικά σχετικό
πρόγραµµα επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δηµό-
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.»

4. Το άρθρο 87 του Κώδικα κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώ-
το του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 87
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων

1. Ως προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υ-
πάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής

Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυν-

σης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθµό αυτό ή
δ) κατέχουν το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο του-

λάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτό.
2. Ως προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιά-

µεσου (µεταξύ Διευθύνσεως και Τµήµατος) επιπέδου ορ-
γανικών µονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυν-

σης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,
κατέχουν το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο τουλάχι-
στον έξι (6) έτη στο βαθµό αυτό,
γ) κατέχουν το βαθµό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά

τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταµένου
Τµήµατος ή
δ) κατέχουν το βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο του-

λάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθµό αυτό.
3. Ως προϊστάµενοι Τµήµατος και αυτοτελούς γραφεί-

ου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας επιλέγο-
νται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ εφόσον:
α) κατέχουν το βαθµό Α΄ ή
β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθή-

κοντα προϊσταµένου Τµήµατος.
4. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή

σε θέση προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλλη-
λος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός
ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ο ως άνω περιορι-
σµός δεν ισχύει αν ο υπάλληλος υποβάλει αίτηση υπο-
ψηφιότητας για επιλογή σε θέση προϊσταµένου Γενικής
Διεύθυνσης, οπότε και δεσµεύεται ταυτόχρονα µε αίτη-
σή του να παραµείνει στην υπηρεσία έως τη λήξη της θη-
τείας, σε περίπτωση που επιλεγεί και τοποθετηθεί, όχι ό-
µως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλο-
γή προϊσταµένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάµενος υ-
πάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιµαστική υπηρεσία ή τε-
λεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσι-
δίκως για τα αναφερόµενα στο άρθρο 16 παράγραφος 1
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υ-
παλλήλων αδικήµατα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα ο-
ποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου α-
ποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρ-
χικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το
άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ό-
πως ισχύει.

5. Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο

οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλ-
ληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές
διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται,
µπορεί να συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρ-
τήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτω-
ση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βα-
σικούς τίτλους σπουδών που µπορεί να εξειδικεύονται
µε τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι απόφοιτοι της Ε-
θνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
µπορούν να συµµετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη
οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου
σπουδών που κατέχουν.

6. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει
να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

7. Οργανικές µονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Δι-
εύθυνση, το Τµήµα, το αυτοτελές Τµήµα, οι οργανικές
µονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόµε-
νες, καθώς και τυχόν ενδιάµεσα επίπεδα διοίκησης, ό-
πως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατά-
ξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ορ-
γανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υ-
ποδιεύθυνση. Οι οργανικές µονάδες επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης και Διεύθυνσης οι οποίες προβλέπονται στις
οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρµοδιότητες των ο-
ποίων είναι όµοιες ή παρεµφερείς σε όλους τους φορείς
που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κώ-
δικα, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης,
Οικονοµικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών και Διοικητικών Υ-
πηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/ Προ-
σωπικού, Πληροφορικής, Προµηθειών, Προϋπολογισµού,
νοούνται εφεξής για την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.»

5. Το άρθρο 88 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώ-
το του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 88
Κριτήρια επιλογής προϊσταµένων

1. Για την επιλογή προϊσταµένων λαµβάνονται υπόψη
τέσσερις (4) οµάδες κριτηρίων:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσό-

ντων και προσόντων επαγγελµατικής κατάρτισης,
β) µοριοδότηση βάσει εργασιακής εµπειρίας και άσκη-

σης καθηκόντων ευθύνης,
γ) µοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
δ) µοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
2. Για την τελική µοριοδότηση ο συνολικός αριθµός

των µορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τον
εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
α) Για τη θέση προϊσταµένου Τµήµατος µε συντελεστή

βαρύτητας
40 % για την οµάδα κριτηρίων (α),
20% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και 
20% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
β) Για τη θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης µε συντελε-

στή βαρύτητας
35% για την οµάδα κριτηρίων (α),
20% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και 
25% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
γ) Για τη θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης µε

συντελεστή βαρύτητας
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30% για την οµάδα κριτηρίων (α),
20% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και 
30% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:
α) Τα τυπικά – εκπαιδευτικά προσόντα µοριοδοτούνται

ως εξής:
αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης του υποψηφίου µε 100 µόρια.
ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ί-

διας εκπαιδευτικής βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σπου-
δών µε 30 µόρια.
γγ) Ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλά-

χιστον διάρκειας µε 150 µόρια και ο δεύτερος µεταπτυ-
χιακός τίτλος, µε 30 µόρια.
δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δη-

µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης µε 250 µόρια.
εε) Το διδακτορικό δίπλωµα µε 300 µόρια.
στστ) Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτο-

ρικά διπλώµατα προκειµένου να µοριοδοτηθούν κατά τα
ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή µε τα αντικείµενα της
προκηρυσσόµενης θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ή-
δη κριθεί, κρίνεται µε αιτιολογία από το αρµόδιο συµβού-
λιο επιλογής προϊσταµένων.
ζζ) Η πιστοποιηµένη από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιµόρφωση

του υπαλλήλου µοριοδοτείται µε 10 µόρια ανά σεµινάριο
επιµόρφωσης µε ανώτατο όριο τα 40 µόρια. Για τη βαθ-
µολογία του κριτηρίου της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης
λαµβάνεται υπόψη η επιµόρφωση κατά την τελευταία
δεκαετία.
ηη) Η πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια µοριοδοτείται ως

εξής:
Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας µε 40 µόρια,
η πολύ καλή γνώση µε 30 µόρια και
η καλή µε 10 µόρια,
µε ανώτατο όριο τα 100 µόρια.
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται

κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υπο-

ψήφιος από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τα 1.000 µόρια.
β) Η εργασιακή εµπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευ-

θύνης µοριοδοτούνται ως εξής:
Ο χρόνος υπηρεσίας στο δηµόσιο ή ο χρόνος απασχό-

λησης σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τοµέα, όπου προ-
βλέπεται σε διάταξη προγενέστερου νόµου και η άσκηση
καθηκόντων ευθύνης στο δηµόσιο τοµέα, µοριοδοτού-
νται ως εξής:
αα) 20 µόρια για κάθε έτος υπηρεσίας µε ανώτατο όριο

τα τριάντα τρία (33) έτη για το δηµόσιο τοµέα,
ββ) 25 µόρια για κάθε έτος απασχόλησης µε ανώτατο

όριο τα επτά (7) έτη για τον ιδιωτικό τοµέα που έχει ανα-
γνωριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 και
γγ) 16,5 µόρια για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευ-

θύνης στο δηµόσιο τοµέα, µε ανώτατο όριο τα δέκα (10)
έτη.
Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης µεγαλύτερος του

εξαµήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υπο-

ψήφιος από την εργασιακή εµπειρία και την άσκηση κα-
θηκόντων ευθύνης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.000
µόρια.

γ) Αξιολόγηση

Η µοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης που
προβλέπεται, εξάγεται µε βάση τον µέσο όρο των εκθέ-
σεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά κατά
την πρώτη εφαρµογή του νόµου το κριτήριο αξιολόγη-
σης δεν λαµβάνεται υπόψη. Προκειµένου να ληφθεί υπό-
ψη το κριτήριο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος προϊστά-
µενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί µε τις διατάξεις του
παρόντος τουλάχιστον για δύο (2) αξιολογικές περιό-
δους, οπότε και λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των εκ-
θέσεων αξιολόγησης των δύο (2) αυτών περιόδων.
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υπο-

ψήφιος από την αξιολόγηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
1.000 µόρια, κατόπιν της απαιτούµενης αναγωγής της
βαθµολογίας στην κλίµακα του χίλια (1000).
δ) Δοµηµένη Συνέντευξη
Η δοµηµένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρµόδια

Συµβούλια του άρθρου 89 µε πρόβλεψη της αναγκαίας
«ζωντανής βοήθειας» για άτοµα µε αναπηρία (ενδεικτι-
κά, διερµηνέων νοηµατικής), εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το αρµόδιο

Συµβούλιο να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότη-
τα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφί-
ου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης,
για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνο-
νται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υ-
παλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό
σηµείωµά του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτω-
ση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 89.
Η δοµηµένη συνέντευξη περιλαµβάνει δύο θεµατικές

ενότητες:
αα. Δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το

αντικείµενο του φορέα και τις αρµοδιότητες των οργα-
νωτικών µονάδων των σχετικών µε την προκηρυσσόµενη
θέση σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες και προσόντα του
υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του
και τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου.
ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοι-

κητικού ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει
ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του
υποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να ανα-
λαµβάνει πρωτοβουλίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές
αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επι-

κοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρό-
νου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίε-
σης, η ικανότητα συντονισµού οµάδων εργασίας και η
δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ΄ α-

νώτατο όριο µε 500 µόρια. Το σύνολο των µορίων που
µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε µέλος δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 µόρια.
Η τελική µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψη-

φίου προκύπτει από το µέσο όρο των βαθµών των µελών
του αρµόδιου Συµβουλίου.
Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ου-

σιαστικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
του Συµβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υ-
ποψηφίων, και η µοριοδότηση για τον κάθε υποψήφιο αι-
τιολογείται συνοπτικά από κάθε µέλος ως προς κάθε ένα
από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-

σης υποστηρίζει επιστηµονικά τη διαδικασία των δοµη-
µένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούµενη τε-
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χνογνωσία στα µέλη των Συµβουλίων που διεξάγουν τις
συνεντεύξεις. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται
κάθε σχετική λεπτοµέρεια.

4. Το συνολικό αποτέλεσµα της µοριοδότησης κάθε ο-
µάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται µε
τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, και εξάγεται το
συνολικό άθροισµα. Η συνολική βαθµολογία των κριτη-
ρίων εξάγεται µε προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψη-
φίων.»

6. Τo άρθρο 89 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώ-
το του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 89
Διαδικασία Επιλογής προϊσταµένων 

οργανικών µονάδων

1. Η επιλογή προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων γί-
νεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο του άρθρου
4.

2. Η επιλογή των προϊσταµένων Διευθύνσεων αντι-
στοίχου ή ενδιαµέσου (µεταξύ Διευθύνσεως και Τµήµα-
τος) επιπέδου οργανικής µονάδας, Τµηµάτων και αυτο-
τελών γραφείων γίνεται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συµ-
βούλια του άρθρου 5.

3. α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων εκδίδεται προκήρυξη από το αρµόδιο προς
διορισµό όργανο και καθορίζονται οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρου-
µένων των όρων των άρθρων 87 και 88.
β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) µήνες πριν από τη

λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταµένων Γενι-
κών Διευθύνσεων και δηµοσιεύεται στις ιστοσελίδες των
οικείων Ο.Τ.Α. και του Α.Σ.Ε.Π..
γ) Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλλη-

λοι των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εφόσον πληρούν τους όρους
και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Οι υποψήφιοι επιτρέπε-
ται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες θέσεις.
δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτι-

κό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε
περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει
ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιο-
γραφικό σηµείωµα µε όσα τηρούνται στο προσωπικό µη-
τρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας,
λαµβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση
Προσωπικού, αφού προηγουµένως έχει καλέσει τον υ-
ποψήφιο για την προσκόµιση των επιπλέον εκείνων στοι-
χείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω
διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υπο-
ψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλ-
λήλου από τις οικείες Διευθύνσεις αρµοδιότητας θεµά-
των προσωπικού γίνεται εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας δέκα (10) ηµερών.
ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νό-

µου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέ-
ρω διαδικασία µε απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
στ) Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο µοριοδοτεί κάθε

υποψήφιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88. Για
τη διενέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κάθε υποψή-

φιος καλείται χωριστά. Στη συνέχεια το Ειδικό Υπηρε-
σιακό Συµβούλιο καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθί-
νουσα σειρά βαθµολογίας για κάθε προκηρυσσόµενη θέ-
ση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την τοποθέτηση του
επικρατέστερου για κάθε θέση υποψηφίου στην οικεία
θέση µε απόφαση του αρµόδιου για την τοποθέτηση ορ-
γάνου.

4. α) Για την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων Διευθύν-
σεων αντιστοίχου ή ενδιαµέσου (µεταξύ Διευθύνσεως
και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας, Τµηµάτων
και αυτοτελών γραφείων εκδίδεται προκήρυξη από τον
οικείο Ο.Τ.Α., µε την οποία καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής
τηρουµένων των όρων των άρθρων 87 και 88 του παρό-
ντος. Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά Γενική Διεύθυνση,
άλλως ανά Ο.Τ.Α.. Εάν η προκηρυσσόµενη θέση αφορά
οργανική µονάδα που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυν-
ση, η θέση αυτή προκηρύσσεται από τον οικείο Ο.Τ.Α.
αυτοτελώς. 
β) Η προκήρυξη εκδίδεται τρεις (3) µήνες πριν από τη

λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταµένων και
δηµοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων Ο.Τ.Α. και
Α.Σ.Ε.Π.. Ο οικείος Ο.Τ.Α. κοινοποιεί την προκήρυξη
στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν µε
κάθε πρόσφορο τρόπο.
γ) Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλλη-

λοι που ανήκουν οργανικά στον ΟΤΑ που προκηρύσσει
τις θέσεις, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις του νόµου και της προκήρυξης και υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Οι υποψήφιοι µπορούν
να υποβάλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ’ ανώτατο
όριο.
δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτι-

κό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε
περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει
ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιο-
γραφικό σηµείωµα µε όσα τηρούνται στο προσωπικό µη-
τρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας,
λαµβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση
Προσωπικού, αφού προηγουµένως έχει καλέσει τον υ-
ποψήφιο για την προσκόµιση των επιπλέον εκείνων στοι-
χείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω
διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υπο-
ψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλ-
λήλου από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού γίνεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.
ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νό-

µου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέ-
ρω διαδικασία µε απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου.
στ) Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο µοριοδοτεί κάθε υποψή-

φιο µε βάση τις οµάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 88 και σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Υπηρεσιακό Συµβούλιο
µε βάση την ως άνω µοριοδότηση καταρτίζει ενιαίο πίνα-
κα κατάταξης για όλες τις θέσεις ανά Γενική Διεύθυνση
ή συνολικά για όλο το φορέα, ανάλογα µε την προκήρυ-
ξη, κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, µε αριθµό υποψη-
φίων πενταπλάσιο του αριθµού των προς πλήρωση θέσε-
ων. Ακολουθεί η διεξαγωγή της δοµηµένης συνέντευξης
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 88 α-
πό το Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Στη συνέντευξη καλούνται
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οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον πίνακα κατάτα-
ξης της Γενικής Διεύθυνσης ή του Ο.Τ.Α. χωριστά ο κα-
θένας. Αφού γίνει η µοριοδότηση µε βάση και το κριτή-
ριο της δοµηµένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθ-
µολογία σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 88
και καταρτίζονται πίνακες κατάταξης για τις θέσεις ανά
Γενική Διεύθυνση ή συνολικά για τον Ο.Τ.Α. ανάλογα µε
την προκήρυξη.

5. Όσοι επιλέγονται από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια το-
ποθετούνται, µε απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία
εκδίδεται το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από τη γνω-
στοποίηση της επιλογής τους, ως προϊσταµένων σε α-
ντίστοιχου επιπέδου οργανικές µονάδες για θητεία
τριών (3) ετών. Αν υπάλληλος άλλου Ο.Τ.Α. επιλεγεί ως
προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης, µε την τοποθέτησή
του αποσπάται αυτοδικαίως στην υπηρεσία για την οποία
έχει επιλεγεί.
Οι προϊστάµενοι των οποίων η θητεία έχει λήξει εξα-

κολουθούν και ασκούν τα καθήκοντα τους ως την επανα-
τοποθέτησή τους ως προϊσταµένων ή την τοποθέτηση
νέου προϊσταµένου.

6. Με απόφαση του οικείου οργάνου ο προϊστάµενος
παύεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του,
αν συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόµενα

στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 α-
δικήµατα,
β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώ-

µατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συµπαράστα-

ση (πλήρη ή µερική) ή σε επικουρική δικαστική συµπαρά-
σταση (πλήρη ή µερική) ή το Δικαστήριο έχει αποφασίσει
συνδυασµό των δύο προηγούµενων ρυθµίσεων,
δ) αν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή του επιβληθεί

τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδή-
ποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποι-
νής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει.
Με απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου,

κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Υπηρεσιακού Συµβουλί-
ου, ο προϊστάµενος οργανικής µονάδας απαλλάσσεται
από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του,
για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά πληµµελή ά-
σκηση των καθηκόντων του. Ο προϊστάµενος µπορεί, ε-
πίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µε αίτησή
του, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Υπηρεσια-
κού Συµβουλίου, το οποίο συνεκτιµά τις υπηρεσιακές α-
νάγκες.

7. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταµένου, η θέση
προκηρύσσεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταµένου ολο-
κληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την
προκήρυξη της θέσης. Ο νέος προϊστάµενος επιλέγεται
για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου προϊσταµέ-
νου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 περί ανα-
πλήρωσης προϊσταµένων.

8. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, το αρµόδιο όργανο το-
ποθετεί υπάλληλο που πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις
και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊ-
σταµένου.

9. Όσοι προϊστάµενοι τµηµάτων δεν έχουν ασκήσει

κατά το παρελθόν καθήκοντα προϊσταµένου, µετά την
τοποθέτησή τους παρακολουθούν υποχρεωτικά σχετικό
πρόγραµµα επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δηµό-
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.»

10. Σε περίπτωση κατάργησης και συγχώνευσης ορ-
γανικών µονάδων, ο προϊστάµενος της νέας οργανικής
µονάδας επιλέγεται µεταξύ όσων, κατόπιν, διαδικασίας
επιλογής ασκούσαν καθήκοντα προϊσταµένου στις ορ-
γανικές µονάδες που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν.
Προϊστάµενος τοποθετείται εκείνος που έλαβε την υψη-
λότερη τελική βαθµολογία κατά την ως άνω διαδικασία
επιλογής.»

Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου:
α) Έως την επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονά-

δων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ει-
δικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταµένων εξακολου-
θούν να ασκούν οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου προϊστάµενοι.
β) Η θητεία των ανωτέρω προϊσταµένων λήγει αυτοδι-

καίως µε την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

γ) Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου δεν
εφαρµόζεται το κριτήριο της περίπτωσης γ΄ (µοριοδότη-
ση βάσει αξιολόγησης) της παραγράφου 1 του άρθρου
85 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθη-
κε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 και το κριτήριο
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3584/2007. Επίσης, κατά την πρώτη εφαρµογή του πα-
ρόντος νόµου καταρτίζεται πίνακας µε πενταπλάσιο α-
ριθµό υποψηφίων µε την υψηλότερη βαθµολογία κριτη-
ρίων, οι οποίοι καλούνται στη διαδικασία της δοµηµένης
συνέντευξης.
δ) Για την τελική µοριοδότηση ο συνολικός αριθµός

των µορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τον
εξής συντελεστή ανά θέση ευθύνης:
αα. Για τη θέση Προϊσταµένου Τµήµατος µε συντελε-

στή βαρύτητας:
40% για την οµάδα κριτηρίων α,
25% για την οµάδα κριτηρίων β και 
35% για την οµάδα κριτηρίων δ.
β. Για τη θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης µε συντελε-

στή βαρύτητας:
40% για την οµάδα κριτηρίων α,
25% για την οµάδα κριτηρίων β και 
35% για την οµάδα κριτηρίων δ.
γγ. Για τη θέση Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης µε

συντελεστή βαρύτητας:
40% για την οµάδα κριτηρίων α,
25% για την οµάδα κριτηρίων β και 
35% για την οµάδα κριτηρίων δ.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου λήγει

αυτοδικαίως η θητεία των µελών των Υπηρεσιακών Συµ-
βουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων.

3. Με απόφαση του καθ΄ ύλην αρµοδίου Υπουργού συ-
γκροτούνται Υπηρεσιακά Συµβούλια µέσα σε τριάντα
(30) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
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Τα Συµβούλια αυτά είναι πενταµελή και αποτελούνται α-
πό:
α) Τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους, που ασκούν καθή-

κοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότε-
ρο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου Διεύθυν-
σης, υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµ-
βουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νοµό Αττι-
κής, για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια που εδρεύουν στο νο-
µό αυτό.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε

βαθµό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου δεν ισχύουν

οι χρονικοί περιορισµοί που αφορούν την έκδοση προκή-
ρυξης θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7, καθώς και της περί-
πτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 86 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρό-
ντος συστήµατος επιλογής προϊσταµένων, προκηρύσσο-
νται αρχικά οι θέσεις προϊσταµένων Γενικής Διεύθυν-
σης. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης αυτών ολο-
κληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµέ-
νων Γενικών Διευθύνσεων, συγκροτούνται τα Σ.Ε.Π.,
προκειµένου να επιλέξουν προϊσταµένους Διευθύνσεων.
Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων
Διευθύνσεων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) µηνών
από το χρόνο έναρξής της. Με την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων Διευ-
θύνσεων, συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συµβούλια, προ-
κειµένου να επιλέξουν προϊσταµένους Τµηµάτων. Η δια-
δικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων Τµη-
µάτων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από
την τοποθέτηση προϊσταµένων Διευθύνσεων.

5. Εκκρεµείς προκηρύξεις για την επιλογή προϊσταµέ-
νων οργανικών µονάδων σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του
άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) δεν ολοκλη-
ρώνονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εξαι-
ρούνται και ολοκληρώνονται οι προκηρύξεις, για τις ο-
ποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδο-
θεί απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή του
οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου για την επιλογή προϊ-
σταµένων οργανικών µονάδων. Στην περίπτωση αυτή οι
προϊστάµενοι που έχουν κριθεί από τα ανωτέρω συµβού-
λια τοποθετούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
72 παρ. 2 του ν. 3584/2007 και η θητεία τους λήγει αυτο-
δικαίως µε την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 31
Τελικές - Καταργούµενες Διατάξεις

1. Οι διατάξεις του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης α΄
της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγρά-
φου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), δεν
επηρεάζονται από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται οι παράγραφοι 15, 16, 17 και 18 του άρθρου 86
του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 1
του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) και η παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 4275/2014.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44),
της παρ. 8 του άρθρου 267 και της παρ. 15 του άρθρου

268 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργούνται.
4. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) δεν υπά-

γεται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για την αξιο-
λόγηση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλή-
λων εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 318/1992 (Α΄
161), ως ίσχυε πριν την τροποποίηση που επήλθε µε το
ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

5. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει θέµατα
του παρόντος νόµου ή αντίκειται στις διατάξεις του κα-
ταργείται.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου ένατου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) αντικαθίσταται µε τα ακόλουθα ε-
δάφια ως εξής: 

«Με απόφαση κατανοµής του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να µεταβάλ-
λεται εντός του ίδιου ή όµορου νοµού, ο φορέας διορι-
σµού των περιλαµβανοµένων σε πίνακες διοριστέων του
Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων, καθώς και των διοριστέων που
υπάγονται στις διατάξεις της περ. 3 της υποπαραγράφου
ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, σε όλως εξαιρετικές και επείγουσες περι-
πτώσεις, κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του Υπουρ-
γού του νέου φορέα διορισµού.
Αν ο διοριστέος δεν αποδεχτεί τη νέα θέση διορισµού,

διατηρεί το δικαίωµα διορισµού του στην αρχική θέση,
κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης κατανοµής του Υ-
πουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα που
αφορά στη διαδικασία µεταβολής της υπηρεσίας ή του
φορέα διορισµού.

Άρθρο 33

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47)
προστίθεται στην περίπτωση 6α τελευταίο εδάφιο ως ε-
ξής:

«Αν ο πολίτης τηρεί ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη της
Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δηµοσί-
ου, η αρµόδια υπηρεσία οφείλει να αναζητεί τα απαραί-
τητα για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας έγγραφα, πι-
στοποιητικά και βεβαιώσεις από τα αποθηκευµένα στην
ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη, εφόσον ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 13
του ν. 4325/2015.»

2. Διαδικασία η οποία έχει καθοριστεί να διεκπεραιώ-
νεται µέσω ΚΕΠ µε κοινή απόφαση του καθ΄ ύλην αρµό-
διου Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης κατ΄ εξουσιοδότηση των δια-
τάξεων του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (Α΄102), δεν ε-
πιτρέπεται να τροποποιείται και να µεταβάλλεται µονο-
µερώς από το καθ΄ ύλην αρµόδιο Υπουργείο χωρίς την
προηγούµενη έγκριση του Κυβερνητικού Συµβουλίου
Μεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.Τ.Α., που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 1 της 46ης Πράξης της 8.12.2015 του Υπουργι-
κού Συµβουλίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 897).
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Άρθρο 34

Στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστώνται αναδροµικά
από 23.9.2015 δύο (2) επιπλέον θέσεις δηµοσιογράφων
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι διατίθε-
νται για την κάλυψη συναφών αναγκών του αρµόδιου
για θέµατα Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 35

Οι υπάλληλοι που απολύθηκαν αυτοδικαίως από την υ-
πηρεσία κατά το χρονικό διάστηµα από τις 19.8.2015 έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 1 και του πρώτου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 1 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3854/2007, δύνανται να επανέλθουν στην υπηρεσία µε
αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προ-
θεσµίας ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου. Οι υπάλληλοι που αιτούνται να επανέλ-
θουν, µπορούν να παραµείνουν στην υπηρεσία µέχρι την
αυτοδίκαιη απόλυσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 155 του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)
και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστα-
σης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αυτές
τροποποιούνται µε τον παρόντα νόµο. Η αίτηση µπορεί
να γίνει δεκτή µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του
αρµοδίου οργάνου κατόπιν γνώµης του οικείου Υπηρε-
σιακού Συµβουλίου µε βάση την εκτίµηση των υπηρεσια-
κών αναγκών. Η επαναφορά στην υπηρεσία, σύµφωνα µε
τα προηγούµενα εδάφια, ισχύει από τη δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του οικείου
Υπουργού ή του αρµοδίου οργάνου, µε την οποία γίνεται
αποδεκτή η αίτηση του υπαλλήλου. Η επαναφορά αφορά
αποκλειστικά στην οργανική θέση που κατείχε ο υπάλλη-
λος, χωρίς να παρέχεται δικαίωµα επανάκτησης τυχόν
καθηκόντων ευθύνης που ασκούσε κατά την αυτοδίκαιη
απόλυσή του ή τυχόν θέσεων και ιδιοτήτων που κατείχε
κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Το χρονικό διάστηµα
από την αυτοδίκαιη απόλυση µέχρι την επαναφορά στην
υπηρεσία δεν αποτελεί χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υ-
πηρεσίας. Οι υπάλληλοι που επανέρχονται κατ’ εφαρµο-
γή της παρούσας διάταξης λαµβάνουν τις αποδοχές που
λάµβαναν πριν την αυτοδίκαιη απόλυσή τους πλην αυ-
τών που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση καθηκόντων
ευθύνης.

Άρθρο 36

Το άρθρο 10 του ν. 3491/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τα άτοµα τα οποία ανατράφηκαν σε δηµόσιο,

εκκλησιαστικό, δηµοτικό ή κοινοτικό βρεφοκοµείο ή ορ-
φανοτροφείο ιδρύµατος ή σωµατείου, επί επταετία του-
λάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε
αυτά, προσαυξάνεται κατά 100 µονάδες, η συνολική

βαθµολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συµµετοχή
τους σε διαδικασίες διορισµού ή πρόσληψης σε θέσεις
τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού, καθώς και ιδρυµάτων τους ή επιχειρήσε-
ών τους ή άλλων νοµικών τους προσώπων, βάσει προκη-
ρύξεων σύµφωνα µε τη διαδικασία και τα κριτήρια του
άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Ως βρεφοκο-
µείο ή ορφανοτροφείο νοείται και κάθε άλλη δοµή των
φορέων της ανωτέρω παραγράφου που επιτελεί το ίδιο
έργο µε αυτό του βρεφοκοµείου ή ορφανοτροφείου, α-
νεξάρτητα από την ονοµασία της, σύµφωνα µε βεβαίωση
που εκδίδεται από το αρµόδιο Υπουργείο.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρµογή σε
προκηρύξεις που δηµοσιεύονται µετά την έναρξη της ι-
σχύος του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 37

1. Οι προθεσµίες της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), οι οποίες µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 67 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) παρατάθηκαν έως 30
Ιουνίου 2015, παρατείνονται έως 31 Δεκεµβρίου 2016.

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν. 4024/2011 καταργείται. 

Άρθρο 38

Επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισµού που προκηρύ-
χθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµ. 8/1997 προκήρυ-
ξη, οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 3320/2005 (Α΄ 48), κατόπιν προκήρυξης θέσεων του Υ-
πουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κατατάσσονται µε αίτησή τους σε νέο πίνακα διοριστέων
που καταρτίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. κατά φθίνουσα σειρά
βαθµολογίας ανά εκπαιδευτική βαθµίδα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).
Με απόφαση κατανοµής του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης διορίζονται σταδιακά.
Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην εν λόγω διαδι-

κασία, όσοι έχουν ήδη διοριστεί ως τακτικό προσωπικό,
µόνιµοι υπάλληλοι και υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), καθώς και
όσοι διοριστέοι δεν είχαν αποδεχτεί το διορισµό τους.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι-

κής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 39

Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσι-
µότητας µε βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄
270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του
ν. 4257/2014 (Α΄ 93) ο χρόνος της διαθεσιµότητας θεω-
ρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και λαµβάνε-
ται υπόψη για τη µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη.
Για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιµότη-

τα µε το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 και οι οποίοι δεν υ-
πέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκ-
δόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το χρονικό
διάστηµα από τις 22.3.2014 µέχρι τη δηµοσίευση του
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ν. 4325/2015 (11.5.2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον
οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιµότητα.
Για όλους τους παραπάνω υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν

τεθεί σε διαθεσιµότητα και επανήλθαν στην υπηρεσία µε
µετάταξη, δεν τυγχάνει εφαρµογής ο περιορισµός της
πενταετίας της παρ. 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3528/2007 (Α΄ 26).
Όσοι υπάλληλοι, των οποίων η εργασιακή σχέση µε

Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόµενο ή επιχορηγούµενο από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού λύθηκε µε καταγγελία εκ µέ-
ρους του εργοδότη και επίκληση λόγων οικονοµικής δυ-
σπραγίας, εξαιτίας της µείωσης της κρατικής επιχορήγη-
σης, κατά τα έτη από 2012 έως 2014, επαναπροσλαµβά-
νονται από τον οικείο φορέα.

Άρθρο 40

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης είναι αρµόδιος για την εκπόνηση της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναµόρφωση της
Ελληνικής Νοµοθεσίας. Η Εθνική Στρατηγική περιλαµβά-
νει τις αρχές, τις κατευθύνσεις, το πλαίσιο, τις δράσεις
και τις πηγές χρηµατοδότησης για την προώθηση ολο-
κληρωµένων διαδικασιών αποκατάστασης της εσωτερι-
κής συνοχής του δικαίου, τη βελτίωση της ποιότητας των
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, καθώς και των
διαδικασιών παραγωγής τους και τη συστηµατική ένταξη
τους σε σύνολα κανόνων δικαίου.

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης «Εθνικό Συµβούλιο για την Κωδι-
κοποίηση και Αναµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας»,
που αναλαµβάνει ιδίως τον σχεδιασµό και την παρακο-
λούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για
την Κωδικοποίηση και Αναµόρφωση της Ελληνικής Νο-
µοθεσίας.

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

τησης ως Πρόεδρo,
τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης,
τον Γενικό Γραµµατέα της Βουλής των Ελλήνων,
τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Ε-

σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρµόδιο για
θέµατα Δηµόσιας Διοίκησης,
Έναν Σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,
τους Κοσµήτορες των Νοµικών Σχολών των Πανεπι-

στηµίων της χώρας,
τέσσερα (4) µέλη ΔΕΠ ή ΕΠ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Ιδρυµάτων µε εξειδίκευση στους τοµείς της καλής νοµο-
θέτησης και της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας, που ο-
ρίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
τον Πρόεδρο της Ολοµέλειας των Δικηγορικών Συλλό-

γων Ελλάδας.
Με απόφαση του Προέδρου του Συµβουλίου µπορεί να

ορίζονται εισηγητές επί των εκάστοτε θεµάτων της ηµε-
ρήσιας διάταξης και να καλούνται εµπειρογνώµονες ή

αρµόδια στελέχη δηµοσίων υπηρεσιών χωρίς δικαίωµα
ψήφου.

4. Το Εθνικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την απόφαση αυτή ορίζονται τα µέλη, ο τρόπος ορ-
γάνωσης, λειτουργίας και γραµµατειακής του υποστήρι-
ξης από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και κάθε άλλο ανα-
γκαίο θέµα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου του.
Με όµοια απόφαση µπορεί να θεσπίζεται Κανονισµός
Λειτουργίας του Εθνικού Συµβουλίου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης µπορεί να εκπονείται πρόγραµµα
επιστηµονικής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
των κατά τοµέα δικαίου έργων κωδικοποίησης και ανα-
µόρφωσης της νοµοθεσίας, στο πλαίσιο του οποίου συ-
γκροτείται και το σύστηµα διοίκησης του προγράµµατος
και συντονισµού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και α-
ξιοποίησης των έργων αυτών. Το πρόγραµµα αυτό καλύ-
πτεται από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα κατά
το µέρος του που είναι επιλέξιµο από αυτά και από εθνι-
κούς πόρους.

Άρθρο 41

1. Ο τίτλος του άρθρου 145 του ν. 2812/2000 (Α΄ 67)
«Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας»
τροποποιείται σε «Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλι-
κίας».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 145 του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο δικαστικός υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως α-
πό την υπηρεσία µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού έ-
βδοµου (67ου) έτους της ηλικίας του.»

3. Oι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 145 του
ν. 2812/2000 (Α΄ 67) καταργούνται.

4. Στο τέλος του άρθρου 145 προστίθεται παράγραφος
ως εξής:

«Οι δικαστικοί υπάλληλοι που απολύθηκαν αυτοδικαί-
ως από την υπηρεσία κατά το χρονικό διάστηµα από τις
19.8.2015 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 και του πρώτου ε-
δαφίου της παρ. 2 του άρθρου 145 του ν. 2812/2000 (Α΄
67), δύνανται να επανέλθουν στην υπηρεσία µε αίτησή
τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που αιτούνται να επανέλ-
θουν, µπορούν να παραµείνουν στην υπηρεσία µέχρι την
αυτοδίκαιη απόλυσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 145 του ν. 2812/2000 (Α΄ 67), όπως αυτό τροπο-
ποιείται µε τον παρόντα νόµο. Η αίτηση µπορεί να γίνει
δεκτή µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατόπιν γνώµης του
οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου µε βάση την εκτίµηση
των υπηρεσιακών αναγκών. Η επαναφορά στην υπηρε-
σία, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, ισχύει από τη
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της από-
φασης του Υπουργού, µε την οποία γίνεται αποδεκτή η
αίτηση του υπαλλήλου. Η επαναφορά αφορά αποκλειστι-
κά στην οργανική θέση που κατείχε ο δικαστικός υπάλ-
ληλος, χωρίς να παρέχεται δικαίωµα επανάκτησης τυχόν
καθηκόντων ευθύνης που ασκούσε κατά τη στιγµή της
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αυτοδίκαιης απόλυσής του ή τυχόν θέσεων και ιδιοτή-
των που κατείχε κατά τη στιγµή της αυτοδίκαιης απόλυ-
σής του. Το χρονικό διάστηµα από την αυτοδίκαιη από-
λυση µέχρι την επαναφορά στην υπηρεσία δεν αποτελεί
χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας. Οι δικαστικοί
υπάλληλοι που επανέρχονται κατ’ εφαρµογή της παρού-
σας διάταξης λαµβάνουν τις αποδοχές που λάµβαναν
πριν την αυτοδίκαιη απόλυσή τους, πλην αυτών που συν-
δέονται µε την ενεργό άσκηση καθηκόντων ευθύνης.» 

Άρθρο 42

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης (ΥΠΕΣΔΑ) µπορεί να χρηµατοδοτεί την υλοποίηση
προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών στο Ελληνικό Α-
νοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.), το οποίο έχει ως γνωστικό
αντικείµενο την οργάνωση και τη λειτουργία της δηµό-
σιας διοίκησης (δηµόσιο management), για τη συµµετοχή
υπαλλήλων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δη-
µοσίου τοµέα. Το εν λόγω προπτυχιακό πρόγραµµα
σπουδών καταρτίζεται µετά από πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τα
αρµόδια όργανα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
και τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευµάτων κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα
στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Ε.Α.Π., ό-
πως κάθε φορά ισχύουν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης προκειµένου να χρηµατοδοτήσει το εν λόγω
πρόγραµµα σπουδών, συνάπτει, σε ετήσια βάση, Προ-
γραµµατική Συµφωνία µε το Ε.Α.Π., στην οποία καθορί-
ζεται ο συνολικός αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων
που, µε την ιδιότητά τους αυτή, συµµετέχουν στο Πρό-
γραµµα, καθώς και το ύψος της χρηµατοδότησης κατά
τα ειδικότερα αναφερόµενα στις διατάξεις της επόµενης
παραγράφου του παρόντος άρθρου. Με την ίδια Προ-
γραµµατική Συµφωνία µπορούν να ρυθµίζονται οποιαδή-
ποτε άλλα θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση του ως
άνω Προγράµµατος Σπουδών, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία τεχνική λεπτοµέρεια σε σχέση τόσο µε το Πρό-
γραµµα ή τους συµµετέχοντες όσο και µε τη χρηµατοδό-
τηση. Κατά τα λοιπά και ιδίως για τα θέµατα που αφο-
ρούν την επιλογή των φοιτητών και τον τρόπο οργάνω-
σης και διεξαγωγής του εν λόγω Προγράµµατος µε βάση
τις υφιστάµενες κάθε φορά δυνατότητες υλικοτεχνικής
υποδοµής του Ε.Α.Π., ισχύουν τα προβλεπόµενα στις
διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του, όπως κάθε φο-
ρά ισχύουν.
Η χρηµατοδότηση για το εν λόγω Πρόγραµµα του

Ε.Α.Π. δίδεται µέσα από σχετικό ΚΑΕ του ειδικού φορέα
07-510 του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Ε-
σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ύψος
της ανέρχεται σε ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό
(50%) των προβλεπόµενων διδάκτρων συµµετοχής του
αριθµού των συµµετεχόντων που αναφέρεται στην κάθε
φορά ετήσια Προγραµµατική Συµφωνία, για τις θεµατι-
κές ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτη-
ση πτυχίου σε τέσσερα (4) έτη.

Άρθρο 43

1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν γνώµης της
Κ.Ε.Δ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφο-
νηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών προ-
σώπων των δήµων ή υπηρεσίας των δήµων, οι τεχνικές
προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους, η
διαδικασία ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.

2. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
των δηµοτικών παιδικών σταθµών και πάντως όχι πέραν
τις 31.12.2016, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ε-
πέχει για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς
που λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
των δήµων ή ως υπηρεσία αυτών η συστατική τους πρά-
ξη του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ο οργανι-
σµός εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου, εφόσον πρόκει-
ται για υπηρεσία. Για τους παιδικούς, βρεφικούς και βρε-
φονηπιακούς σταθµούς που η λειτουργία τους µεταφέρ-
θηκε σε υπηρεσία του δήµου ή σε νοµικό πρόσωπο δηµο-
σίου δικαίου αυτού ή εξακολουθούν να λειτουργούν στο
πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α., συνεχίζει να ισχύει η άδεια
που είχαν λάβει ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της παραγράφου αυτής
ισχύουν από 1.1.2016.

3. Το άρθρο 13 παρ.1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), το άρ-
θρο 44 του ν. 4315/2014 (Α΄69) και το πρώτο εδάφιο της
παρ. 14 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) καταρ-
γούνται.

Άρθρο 44

Το άρθρο 31 του ν. 3730/2008 (Α΄262), όπως αντικατα-
στάθηκε µε το άρθρο 31 του ν. 4033/2011, το άρθρο 16
παρ. 2 του ν. 4224/2013 και τελικώς µε το άρθρο 46 του
ν. 4325/2015 αντικαθίστανται 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 προ-
βλέπει αποσπάσεις προσωπικού του ευρύτερου δηµόσι-
ου τοµέα, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 5 του άρ-
θρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), στις οποίες το Δηµό-
σιο κατέχει αµέσως ή εµµέσως την πλειοψηφία του µε-
τοχικού τους κεφαλαίου, παρατείνεται µέχρι τις
31.12.2016.»

Άρθρο 45

Στο άρθρο 181 του ν. 3852/2010 ( Α΄ 87) προστίθεται
παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 5 ισχύουν
και για τους προέδρους των περιφερειακών συµβου-
λίων.»

Άρθρο 46

1. α) Οι θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου, βαθµίδας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευ-
σης (ΠΕ), ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του π.δ.104/2014 (Α΄ 171), όπως ισχύει, κατανέµονται
στις ειδικότητες:
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αα) ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστορικών – Κλασικών,
ββ) ΠΕ Αρχαιολόγων Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών,
γγ) ΠΕ Αρχαιολόγων Ιστορικών Τέχνης,
δδ) ΠΕ Αρχαιολόγων Μουσειολόγων,
εε) ΠΕ Αρχαιολόγων Επιγραφολόγων,
στστ) ΠΕ Αρχαιολόγων Νοµισµατολόγων,
ζζ) ΠΕ Αρχαιολόγων Πολιτιστικής Διαχείρισης,
ηη) ΠΕ Αρχαιολόγων Αρχαιοζωολόγων,
θθ) ΠΕ Αρχαιολόγων Αρχαιοβοτανολόγων.
β) Οι θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-

στου χρόνου, βαθµίδας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
(ΠΕ), ειδικότητας ΠΕ Ιστορικών του Υπουργείου Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού σύµφωνα µε το άρθρο 62 του   π.δ.
104/2014 (Α΄ 171) όπως ισχύει, κατανέµονται στις ειδι-
κότητες:
αα) ΠΕ Ιστορικών Αρχαίων Χρόνων,
ββ) ΠΕ Ιστορικών Μεσαιωνικών Χρόνων,
γγ) ΠΕ Ιστορικών Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας,
γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητι-

σµού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Υ-
πηρεσιακού Συµβουλίου, κατατάσσονται οι υπηρετού-
ντες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου σε θέσεις
των προβλεποµένων ειδικοτήτων. Για την κατάταξη στις
ειδικότητες λαµβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως οι αρµο-
διότητες των υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει
µέχρι της κατατάξεώς τους στις ειδικότητες, η εµπειρία
και η ειδίκευσή τους, όπως αυτή προκύπτει από επιστη-
µονικές δηµοσιεύσεις, ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχος των συγκεκρι-
µένων ειδικοτήτων, η προτίµηση του κάθε ενδιαφερόµε-
νου κ.λπ.. Ειδικά για την κατάταξη στις ειδικότητες ΠΕ
Αρχαιολόγων Ιστορικών Τέχνης, ΠΕ Αρχαιολόγων Μου-
σειολόγων, ΠΕ Αρχαιολόγων Επιγραφολόγων, ΠΕ Αρ-
χαιολόγων Νοµισµατολόγων, ΠΕ Αρχαιολόγων Πολιτι-
στικής Διαχείρισης, ΠΕ Αρχαιολόγων Αρχαιοζωολόγων
και ΠΕ Αρχαιολόγων Αρχαιοβοτανολόγων απαιτείται υ-
ποχρεωτικά µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ηµεδα-
πής ή αλλοδαπής αντίστοιχος των συγκεκριµένων ειδι-
κοτήτων. Αλλαγή της ειδικότητας αρχαιολόγου και ιστο-
ρικού επιτρέπεται µόνο µια φορά ύστερα από αίτηση του
υπαλλήλου και απόφαση του αρµοδίου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου µε βάση τα κριτήρια που αναφέρονται ανω-
τέρω.

Άρθρο 47

Το έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της
µε την παρ. 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, (Α΄ 24)
και του άρθρου 95 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και όπως ι-
σχύει αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλή-
ρης ή µερική και η κάλυψη της αποζηµίωσής τους θα γί-
νεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το
Τµήµα χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς
το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγ-
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.»

Άρθρο 48

1. Στο άρθρο 80 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) «Ρύθµιση θε-
µάτων Προεδρίας της Δηµοκρατίας» προστίθεται η κα-
τωτέρω περίπτωση α΄ και οι υφιστάµενες περιπτώσεις
α΄, β΄ και γ΄ αναριθµούνται σε β΄, γ΄ και δ΄ αντίστοιχα

και όλες οι περιπτώσεις α΄ έως δ΄ εντάσσονται ως πα-
ράγραφος 1 του αυτού άρθρου:

«α) Να ρυθµίζονται τα κάθε είδους θέµατα που αφο-
ρούν: i) την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της
Προεδρίας της Δηµοκρατίας και τις αρµοδιότητές τους,
ii) την κατανοµή και διάθεση πιστώσεων του προϋπολο-
γισµού, τη δικαιολόγηση, εκκαθάριση και πληρωµή πά-
σης φύσεως δαπανών της Προεδρίας, την οικονοµική
διαχείριση, τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών, παροχής
υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και iii) τη διαχείριση και
συντήρηση των δηµοσίων κτιρίων και οχηµάτων της
Προεδρίας της Δηµοκρατίας.»

«2. Στο άρθρο 80 του ν. 1943/1991, όπως αυτό διαµορ-
φώνεται µε την προηγούµενη παράγραφο, προστίθεται
παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος ρυθµί-
ζουν τα οικεία θέµατα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδι-
κής ή γενικής διάταξης.»

Άρθρο 49

Παρατείνεται η διάρκεια των συµβάσεων εργασίας ο-
ρισµένου χρόνου υπαλλήλων που προσελήφθησαν δυ-
νάµει της ΠΥΣ 33/2006 υπ’ αριθµ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.
10/208/25274/5.12.2014 στην Πανεπιστηµιακή Φοιτητική
Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
µε την 1682/3.6.2015 Πράξη του Προέδρου της για πέντε
(5) µήνες από τη λήξη τους, ήτοι έως τις 3.7.2016.

Άρθρο 50

Στο τέλος της παραγράφου Α.2. του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθε-
ται παράγραφος ως εξής:

«Για την περίοδο 2016-2020 τα έσοδα από πλειστηρια-
σµούς αδιαθέτων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµο-
κηπίου κατανέµονται ετησίως µε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον 60% των εσόδων αποτελεί
πόρο του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

(β) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο θα καθοριστεί κατ'
ανώτατο όριο µε την υπουργική απόφαση θα καλύπτει
τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τοµέων και
υποτοµέων που εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρ-
ροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθµ. κ.υ.α.
ΑΠ/21906/2014 (Β΄ 3304). Τυχόν ποσό, το οποίο δεν
χρησιµοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί
πόρο του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίζονται κατόπιν σχετικής

γνώµης της ΡΑΕ, βάσει της εξέλιξης των εκροών και εισ-
ροών του Ειδικού Λογαριασµού.

(γ) Ποσοστό των εσόδων, το οποίο θα καθοριστεί µε
την υπουργική απόφαση, διατίθεται σε φορέα, εποπτευ-
όµενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
για την πραγµατοποίηση έργων και την εξυπηρέτηση ο-
ρισµένων από τους σκοπούς, που περιγράφονται στην
Οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
και συγκεκριµένα, σε έργα εξοικονόµησης ενέργειας µε
την υποστήριξη χαµηλών εισοδηµάτων κατά προτεραιό-
τητα, σε έργα που αποσκοπούν στη µείωση των συµβατι-
κών καυσίµων από µεταφορές, σε αντιπυρικά έργα καθα-
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ρισµού και διαχείρισης, µε σκοπό τη διατήρηση και αύξη-
ση του αποθέµατος των δηµόσιων και ιδιωτικών δασών,
καθώς και σε έργα σε αναπτυσσόµενες ή τρίτες χώρες
µε σκοπό τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκη-
πίου και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και σε
έργα για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυ-
σικού περιβάλλοντος. Με την ίδια υπουργική απόφαση
καθορίζεται ο φορέας και η διαδικασία χορήγησης των
πόρων για τους σκοπούς της τελευταίας περίπτωσης.»

Άρθρο 51
Θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

1. Η δεύτερη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα (4) µαθήµατα
της Γ΄ Τάξης Ηµερήσιων και Δ' Τάξης-Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ., δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας µε συντελε-
στή βαρύτητας 1,5 και δύο (2) µαθήµατα ειδικότητας µε
συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα οποία καθορίζονται µε υ-
πουργική απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό ε-
πίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυ-
τής που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτρο-
πή εξετάσεων. Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις µπο-
ρούν να επαναλαµβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος,
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως.»

2. Ειδικά, για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθ-
µια εκπαίδευση των υποψηφίων των Επαγγελµατικών
Λυκείων, τα µαθήµατα τα οποία έχουν κοινή εξεταστέα
ύλη συνεξετάζονται. Ως εκ τούτου ορίζεται στην οικεία
κεντρική επιτροπή εξετάσεων για τα µαθήµατα του
προηγούµενου εδαφίου µία οµάδα έκτακτων µελών, η ο-
ποία εισηγείται τα θέµατα που θα δοθούν στους εξετα-
ζόµενους. 
Για καθένα από τα εξεταζόµενα µαθήµατα απαιτείται

οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως έκτακτα µέλη να έ-
χουν διδακτική εµπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος
κατά την τελευταία διετία. Επιπροσθέτως, για τη διαδι-
κασία βαθµολόγησης -αναβαθµολόγησης επιλέγονται
κατά προτίµηση εκπαιδευτικοί µε διδακτική εµπειρία για
ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία.

3. Οι προηγούµενες παράγραφοι ισχύουν από το σχο-
λικό έτος 2015-2016.

4. Ειδικά και µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017,
για τους µαθητές και απόφοιτους των Γενικών και Επαγ-
γελµατικών Λυκείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Λευκάδας, οι οποίοι θα υποβάλουν σε Λύ-
κεια που ανήκουν στην ανωτέρω Διεύθυνση Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης Αίτηση-Δήλωση για συµµετοχή
στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των
Επαγγελµατικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέ-
ον του αριθµού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε
σχολές, τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πα-
νεπιστηµίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών,
των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ανωτέρω ρύθµιση δεν εφαρ-
µόζεται στους µαθητές της τελευταίας τάξης που µετε-
γράφησαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Λευκάδας µετά τις 17.1.2016. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,

που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θα
ορισθεί ο αριθµός των θέσεων και η διαδικασία επιλογής
των ανωτέρω υποψηφίων.

Άρθρο 52
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε,
νέο εδάφιο, ως εξής:

«Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί, µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ' ύλην αρµόδιου
Υπουργού, να καθορίζεται αποζηµίωση ανά ώρα, έλεγ-
χο, αξιολογούµενο πρόγραµµα ή παραδοτέο έργο, µε
τον όρο η σχετική δαπάνη να καλύπτεται αποκλειστικά
από συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να µην επιβαρύνει τον Κρατι-
κό Προϋπολογισµό. Το συνολικό µηνιαίο ποσό της ανω-
τέρω αποζηµίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το ως ά-
νω όριο της κατά µήνα αποζηµίωσης για τα µέλη συλλο-
γικών οργάνων. Σε ειδικές περιπτώσεις το όριο αυτό
µπορεί να αυξάνεται µέχρι του ποσού των χιλίων διακο-
σίων (1.200) ευρώ το µήνα αλλά όχι πέραν του ποσού
των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος, µη
υπολογιζόµενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της πα-
ραγράφου 3.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) α-
ντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«4. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς δηµοσίου και ιδιω-
τικού τοµέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγµένα
συµµετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες
οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθµολόγησης
/αναβαθµολόγησης και έκδοσης των αποτελεσµάτων
των: α) γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικα-
σίας εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, β) των ε-
ξετάσεων Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκεί-
ων (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελµατικών Σχολών (Ε.ΠΑΣ.), γ)
των εξετάσεων ελληνοµάθειας και δ) των εξετάσεων
χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθει-
ας, καθώς και στις διαδικασίες αναβαθµολογήσεων γρα-
πτών δοκιµίων µαθητών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
καθορίζεται αποζηµίωση µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως 31.12.2016 µη
υπολογιζόµενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της πα-
ραγράφου 3. Μεταβατικά για το τρέχον έτος και έως την
έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων του προη-
γούµενου εδαφίου ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφά-
σεις που έχουν ήδη εκδοθεί.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των

συµµετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολι-
κών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και
διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής
ή πανελλήνιας ή διεθνούς εµβέλειας), καθώς και κάθε εί-
δους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες
αποζηµίωσης (ηµερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση
κ.λπ.), µετακίνησης, διαµονής, διατροφής, καθώς και λοι-
πές δαπάνες, οι οποίες θα περιγράφονται στην εν λόγω
κοινή υπουργική απόφαση, µη τηρουµένων των διατάξε-
ων της παραγράφου 3.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) α-
ντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«5. Στο προσωπικό που συµµετέχει στην οργάνωση,
διεξαγωγή και υποστήριξη διαγωνισµών των φορέων
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που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, µπο-
ρεί, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού, να καθορίζεται απο-
ζηµίωση η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των
χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το µήνα και σε κάθε περί-
πτωση το όριο των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευ-
ρώ το έτος, µη υπολογιζόµενου στην περίπτωση αυτή
του ορίου της παραγράφου 3.»

Άρθρο 53

1 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 37 του
ν. 4339/2015 (Α΄144) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α΄ τάξης
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό τουλάχιστον Συµ-
βούλου Επικοινωνίας Α΄, στα Γραφεία Τύπου και Επικοι-
νωνίας Β΄ και Γ΄ τάξης προΐστανται υπάλληλοι µε βαθµό
τουλάχιστον Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄.» 
Το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου καταργεί-

ται.
2. Προστίθεται µία επιπλέον περίπτωση ιγ΄ στην παρ.

2 του άρθρου 45 του ν. 4339/2015 ως εξής: 
«ιγ. Την καταγραφή, αποθήκευση και ψηφιοποίηση του

προγράµµατος που εκπέµπουν οι πάροχοι περιεχοµένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής εθνικής
και περιφερειακής εµβέλειας, που διαθέτουν νόµιµη ά-
δεια εκποµπής, µε στόχο τη διάσωση, διαφύλαξη και δη-
µιουργία ενός ολοκληρωµένου και συγκεντρωτικού αρ-
χείου της εθνικής πολιτιστικής οπτικοακουστικής µνή-
µης.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4339/2015 (Α΄144) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι πενταµελές και απο-
τελείται από:
α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο.
β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανά-

πτυξης και Τουρισµού µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
έχουν την ιδιότητα είτε του µονίµου δηµοσίου υπαλλή-
λου είτε του υπαλλήλου του Δηµοσίου µε σύµβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδει-
κνύονται από τον αρµόδιο Υπουργό.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού και Α-

θλητισµού µε τον αναπληρωτή τους, οι οποίοι έχουν την
ιδιότητα είτε του µονίµου δηµοσίου υπαλλήλου είτε του
υπαλλήλου του Δηµοσίου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από
τον αρµόδιο Υπουργό.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέ-

ρωσης και Επικοινωνίας µε τον αναπληρωτή τους, οι ο-
ποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του µονίµου δηµοσίου υ-
παλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δηµοσίου µε σύµβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορί-
ζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού. 
ε) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευµάτων, µε τον αναπληρωτή τους, οι ο-
ποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του µονίµου δηµοσίου υ-
παλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δηµοσίου µε σύµβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορί-
ζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.»

4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 45 του
ν. 4339/2015 προστίθεται το εξής εδάφιο: 

«Επίσης, το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. τηρεί αρχείο για τα ντοκιµα-
ντέρ, τις σειρές µικρού µήκους, τις τηλεταινίες και τις

διαδικτυακές παραγωγές, µε σκοπό τη συγκέντρωση,
διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντήρηση
του ανωτέρω υλικού. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι
τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος κατάθεσης
του ανωτέρω υλικού στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., θα καθορίζεται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού και του αρµοδίου για την εθνική επικοινωνιακή πο-
λιτική Υπουργού.»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4339/2015 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Οι δηµοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη ΓΓΕΕ,
καθώς και οι δηµοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικό-
τητες της ΕΡΤ ΑΕ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδή-
σεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ΑΕ µε οποι-
αδήποτε σχέση εργασίας, θα µπορούν κατόπιν άδειας να
απασχολούνται παράλληλα µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα ηλε-
κτρονικά ή διαδικτυακά µέσα ενηµέρωσης του ιδιωτικού
τοµέα, εφόσον η παράλληλη απασχόλησή τους δεν σχε-
τίζεται ως προς το αντικείµενό της µε τα ιδιαίτερα καθή-
κοντα της θέσης τους και δεν παρεµποδίζει την οµαλή ε-
κτέλεση της υπηρεσίας τους. Τα κριτήρια χορήγησης της
ως άνω άδειας, θα προσδιορισθούν µε απόφαση, που εκ-
δίδει ο Υπουργός, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι
αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας.
Η άδεια χορηγείται στους δηµοσιογράφους µόνιµους

ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της
ΓΓΕΕ µε σύµφωνη αιτιολογηµένη γνώµη του Υπηρεσια-
κού Συµβουλίου της και µπορεί να ανακαλείται µε τον ί-
διο τρόπο.
Στους δηµοσιογράφους της ΕΡΤ ΑΕ και του ΑΠΕ ΜΠΕ

ΑΕ η άδεια χορηγείται µε σύµφωνη αιτιολογηµένη γνώ-
µη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΑΕ και µπορεί να α-
νακαλείται µε τον ίδιο τρόπο.»

6. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 56 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 144) προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται όσοι γνωρίζουν α-
ποδεδειγµένα την αραβική και κινεζική γλώσσα και υπη-
ρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώρας, στην
οποία οµιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.»

7. Οι προβλεπόµενες προθεσµίες της παρ. 11 του άρ-
θρου 56 του ν. 4339/2015 παρατείνονται έως τις 15 Μαρ-
τίου 2016.

8. Μετά την παρ. 13 του άρθρου 56 του ν. 4339/2015
(Α΄133) προστίθεται παράγραφος 14, η οποία ισχύει από
τη δηµοσίευση του ως άνω νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ως εξής:

«14. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρω-
σης και Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία
Τύπου και Επικοινωνίας κατά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν
συµπληρώσει τέσσερα (4) συνεχόµενα έτη σε αυτά ή ο-
κτώ (8) έτη συνολικά στο εξωτερικό, παραµένουν στη
θέση τους µέχρι την 31η Ιουλίου 2016.»

Άρθρο 54
Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εξωτερικών

1. Στο άρθρο 149 του ν. 3566/2007 (Α΄117) προστίθε-
νται παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής:

«6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών
και Οικονοµικών, οι οποίες εκδίδονται κατ’  έτος µετά α-
πό εισήγηση εκάστης οικείας Προξενικής Αρχής, επιτρέ-
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πεται η πρόσληψη επιτοπίως προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για διά-
στηµα έως και οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη, αποκλει-
στικώς, εποχικών, επειγουσών ή και έκτακτων αναγκών
των τµηµάτων θεωρήσεων διπλωµατικών και προξενικών
Αρχών. Οι αποφάσεις αυτές δύνανται να συµπληρώνο-
νται µε νεότερες κοινές υπουργικές αποφάσεις εντός
του ιδίου έτους, εφόσον παρίσταται ανάγκη. Οι συµβά-
σεις του ως άνω προσωπικού δεν επιτρέπεται να ανανε-
ώνονται πριν από την πάροδο χρονικού διαστήµατος
τουλάχιστον τριών (3) µηνών από τη λήξη τους. Το σύνο-
λο του αριθµού των συµβάσεων επιτοπίου εποχικού προ-
σωπικού στο σύνολο των προξενικών αρχών ετησίως
δεν δύναται να ξεπεράσει τα 150 άτοµα.

7. Οι προσλαµβανόµενοι πρέπει : α) να είναι µόνιµοι
κάτοικοι ή να διαµένουν στη χώρα όπου εδρεύει η οικεία
Αρχή, β) να κατέχουν πτυχίο, δίπλωµα ή τίτλο σπουδών
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, άλλως να έχουν την ιδιότητα
του φοιτητή ή σπουδαστή σχολής τριτοβάθµιας εκπαί-
δευσης, γ) να γνωρίζουν την τοπική γλώσσα, καθώς και
την αγγλική ή τη γαλλική, κατά περίπτωση, δ) να διαθέ-
τουν γνώσεις χειρισµού Η/Υ. Η τυχόν γνώση της ελληνι-
κής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν.
Η γλωσσοµάθεια, καθώς και η γνώση χειρισµού Η/Υ ε-

κτιµάται από τον προϊστάµενο της οικείας Αρχής βάσει
προσκοµιζοµένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής
συνέντευξης ή πρακτικής δοκιµασίας, γραπτής ή προφο-
ρικής.
Δεν δύνανται να προσληφθούν όσοι έχουν καταδικα-

σθεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλο-
πή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία,
δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµε-
τάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Οι προσλαµβανόµενοι
υποχρεούνται να υποβάλουν στην οικεία Αρχή υπεύθυνη
δήλωση σχετικά µε τη µη συνδροµή στο πρόσωπό τους
κωλύµατος, λόγω καταδίκης για τα ως άνω εγκλήµατα.
Αν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής η σύµβαση εργα-
σίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλεί-
ται υποχρεωτικά από τον προϊστάµενο της οικείας Αρ-
χής.

8.  Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγρά-
φου 6 καθορίζονται ο αριθµός των υπαλλήλων που θα
προσληφθούν ανά Αρχή (λαµβάνοντας υπόψη το συνο-
λικό αριθµό της παραγράφου 6), τα τυχόν επιµέρους
πρόσθετα προσόντα των προσλαµβανόµενων και κάθε
άλλο σχετικό µε την πρόσληψή τους στοιχείο.
Με τις ίδιες αποφάσεις, και µετά από εισήγηση του

προϊσταµένου της οικείας Αρχής, καθορίζεται το ύψος
της αµοιβής του εν λόγω προσωπικού.

9.  Ο προϊστάµενος της οικείας Αρχής εκδίδει πρό-
σκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του προσωπι-
κού των παραγράφων 6 έως 8 η οποία αναρτάται τουλά-
χιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµε-
ροµηνία της υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητι-
κών, τόσο στο διαδικτυακό τόπο όσο και στον πίνακα α-
νακοινώσεων της Αρχής. Η επιλογή του προσωπικού που
θα προσληφθεί γίνεται µε ευθύνη του προϊσταµένου της
οικείας Αρχής, ο οποίος καταρτίζει και υπογράφει την
εργασιακή σύµβαση, κατόπιν εγκρίσεως της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

10.  Για το προσωπικό των παραγράφων 6 έως 9 εφαρ-
µόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος
άρθρου.» 

2. Η δαπάνη για τις αµοιβές του προσωπικού των πα-
ραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 149 του ν. 3566/2007
(Α΄117), καθώς και τα έξοδα αποσπάσεων µονίµων υ-
παλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυ-
ση των τµηµάτων θεωρήσεων διπλωµατικών και προξενι-
κών Αρχών καλύπτονται είτε από τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από πόρους ευρωπαϊ-
κών ή διεθνών προγραµµάτων.

Άρθρο 55

Το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (Α΄88), όπως αυτό ισχύ-
ει µετά τη συµπλήρωσή του µε την παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 4237/2014 (Α΄ 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και
µε το άρθρο 9 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 66

Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώ-
µατος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεµεί στις υγειο-
νοµικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιό-
τητα των ασφαλισµένων, το δικαίωµα συνταξιοδότησής
τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάµηνο, µε
το ίδιο ποσό που ελάµβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη
λήξη του δικαιώµατος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δι-
καίωµα αυτό είχαν κριθεί από την αρµόδια υγειονοµική
επιτροπή αναπηρίας, µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχι-
στον 67%. Εάν µετά τη γνωµάτευση των υγειονοµικών
επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί δεν φέρουν συντάξι-
µο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν µικρότερο ποσοστό α-
ναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστή-
τως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια
συµψηφισµού, µε µηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυ-
χόν χορηγούµενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην
περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Οι ως άνω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και για όλα τα επι-

δόµατα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, (ενδεικτικά:
προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωϊδρυµατικό, απολύτου
αναπηρίας), καθώς και συντάξεις µε αιτία την αναπηρία,
(ενδεικτικά: συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιο-
ποριστική εργασία παιδιά), ενώ για τον ίδιο χρόνο παρα-
τείνεται η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη όσων εµπί-
πτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού, για
όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του, λήγει στις 30.6.2016.»

Άρθρο 56

Στο πεδίο εφαρµογής του συστήµατος αξιολόγησης,
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 14 του παρόντος, περι-
λαµβάνεται και η Γενική Γραµµατεία Συντονισµού. Ως α-
ξιολογητές ορίζονται οι προϊστάµενοι των οικείων οργα-
νικών µονάδων και ο Γενικός Γραµµατέας Συντονισµού
για τους υπαλλήλους και ο Γενικός Γραµµατέας Συντονι-
σµού για τους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων.
Στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 29 του παρόντος πε-

ριλαµβάνονται και οι οργανικές µονάδες της Γενικής
Γραµµατείας Συντονισµού, πλην των περιπτώσεων α΄
και β΄ του άρθρου 16 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16). Ως κριτή-
ρια επιλογής λαµβάνονται υπόψη τα οριζόµενα στην
παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
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Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως
τροποποιείται δια του παρόντος νόµου, µε τους εξής συ-
ντελεστές βαρύτητας ανά οµάδα κριτηρίων: 35% για την
οµάδα κριτηρίων (α), 20% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και 25% για την οµάδα
κριτηρίων (δ). Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρµογή αυτού ι-
σχύουν οι συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30
(µεταβατικές διατάξεις) του παρόντος. Αρµόδιο όργανο
για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την επιλογή
των προϊσταµένων είναι το Συµβούλιο Επιλογής Προϊ-
σταµένων του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ό-
πως αυτό τροποποιείται δια του παρόντος νόµου. Όπου
στις διατάξεις περί Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένου
αναφέρεται προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης νοείται ο
Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Διοίκησης. Εντός δύο (2)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος συγκροτείται
το Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων. Ακολούθως, εκ-
δίδεται προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων, η οποία
κοινοποιείται στο προσωπικό µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
Δικαίωµα συµµετοχής έχουν υπάλληλοι της Γενικής
Γραµµατείας Συντονισµού, οι οποίοι υπηρετούν µε µετά-
ταξη ή απόσπαση, έχουν βαθµό Α΄ και είναι απόφοιτοι
της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης του Εθνικού
Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης ή διαθέτουν διδακτορικό
δίπλωµα ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλά-
χιστον διάρκειας. Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν αιτή-
σεις υποψηφιότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 86 παρ. 7 περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., όπως αυτό τροποποιείται µε τον παρόντα νό-
µο. Το Σ.Ε.Π. καλεί όλους τους ενδιαφεροµένους σε δο-
µηµένη συνέντευξη, όπως αυτή περιγράφεται στον πα-
ρόντα νόµο. Εν συνεχεία καταρτίζεται τελικός πίνακας
κατάταξης, σύµφωνα µε τη συνολική βαθµολογία των υ-
ποψηφίων. Η τοποθέτηση στις προς πλήρωση θέσεις γί-
νεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού. Η θητεία των υ-
πηρετούντων προϊσταµένων λήγει αυτοδίκαια µε την το-
ποθέτηση των νέων προϊσταµένων.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και η παρ. 7 του άρθρου

20 του ν. 4109/2013 παύουν να ισχύουν. Οι λοιπές ειδι-
κές διατάξεις του ν. 4109/2013 εξακολουθούν να βρίσκο-
νται σε ισχύ, όπως έχουν τροποποιηθεί.

Άρθρο 57
Παράταση χρηµατοδότησης Ξενώνων ΕΚΚΑ

Η χρηµατοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών και της µισθοδοσίας του προσωπικού των Ξε-
νώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύµατα βίας του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) παρατείνεται
για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, ήτοι από 1.3.2016
έως 30.4.2016, και έως την ένταξη των ως άνω Πράξεων
ή την υπογραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή
τη µετεξέλιξη αυτών στο Πλαίσιο της Προγραµµατικής
Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ. Η χρηµατοδότηση για
την κάλυψη των ως άνω δαπανών θα βαρύνει τον προϋ-
πολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα
τον ΕΦ 33 220 µε µεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων
στον προϋπολογισµό του ΕΚΚΑ µέσω επιτροπικών ε-
νταλµάτων.

Άρθρο 58

1. Το άρθρο 20 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
που κυρώθηκε µε το ν. 2812/2000 (Α' 67) αντικαθίσταται
ως εξής :

«Άρθρο 20
Βαθµολογική κλίµακα

1. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστηµιακής Εκπαί-
δευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθµούς,
ως ακολούθως:

-  Βαθµός Α΄
-  Βαθµός Β΄
-  Βαθµός Γ΄
-  Βαθµός Δ΄
-  Βαθµός Ε΄.
2. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσ-

σονται στους βαθµούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποί-
ους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄. Οι θέσεις
της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθµούς Ε΄,
Δ΄, Γ΄και Β΄ από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και
ανώτερος ο Β΄.

3. Εισαγωγικός βαθµός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
είναι ο βαθµός Δ' και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθµός Ε'. Για
τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος εισαγωγικός
βαθµός είναι ο Β', στον οποίο κατατάσσονται µε διαπι-
στωτική πράξη. Για τους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών εισαγωγικός βαθµός είναι ο Γ', στον οποίο κα-
τατάσσονται µε διαπιστωτική πράξη. Για τους αποφοί-
τους της Εθνικής Σχολής της Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) εισαγωγικός βαθµός είναι ο
Β'. 0 χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υπολογίζεται ως
πλεονάζων στο Β' βαθµό. Για τους αριστούχους προσµε-
τράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθµό. Η παραµο-
νή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθµό υποχρεωτικά
διαρκεί για δύο (2) συναπτά έτη τουλάχιστον ανεξαρτή-
τως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υπάλληλος
στο ενδιάµεσο διάστηµα.

4. Οι θέσεις όλων των βαθµών των κατηγοριών ΠΕ,
ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία, οργανικά ενιαί-
ες. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθµού δεν υπάρχει
αρχαιότητα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο.»

2. Το άρθρο 66 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
που κυρώθηκε µε το ν. 2812/2000 (Α΄67) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 66
Βαθµολογική εξέλιξη

1. Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό απαιτείται:
α) Για την κατηγορία ΥΕ: Από το βαθµό Ε΄ στο βαθµό Δ΄
διετής υπηρεσία στο βαθµό Ε΄, από το βαθµό Δ΄ στο
βαθµό Γ΄ δεκαετής υπηρεσία στο βαθµό Δ΄ και από το
βαθµό Γ΄ στο βαθµό Β΄ δεκαετής υπηρεσία στο βαθµό
Γ΄. β) Για την κατηγορία ΔΕ: Από το βαθµό Δ΄ στο βαθµό
Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθµό Δ΄, από το βαθµό Γ΄ στο
βαθµό Β΄ οκταετής υπηρεσία στο βαθµό Γ΄ και από το
βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθµό Β΄.
γ) Για την κατηγορία ΤΕ: Από το βαθµό Δ΄ στο βαθµό Γ΄
διετής υπηρεσία στο βαθµό Δ΄, από το βαθµό Γ΄ στο
βαθµό Β΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθµό Γ΄ και από το
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βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθµό Β΄.
δ) Για την κατηγορία ΠΕ: Από το βαθµό Δ΄ στο βαθµό Γ΄
διετής υπηρεσία στο βαθµό Δ΄, από το βαθµό Γ΄ στο
βαθµό Β΄ πενταετής υπηρεσία στο βαθµό Γ΄ και από τον
βαθµό Β΄ στο βαθµό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθµό Β΄.

2. Τα δύο (2) πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγω-
γικό βαθµό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιµαστι-
κή υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65
του παρόντος Κώδικα.

3. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή
ΤΕ, κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος σπουδών
διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που α-
παιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά
κατά δύο (2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώ-
µατος ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέ-
λιξη µειώνεται συνολικά κατά έξι (6) έτη. Αν ο υπάλλη-
λος κατέχει µεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωµα, η
κατά τα ανωτέρω µείωση του χρόνου αφορά µόνο το δι-
δακτορικό δίπλωµα. Σε περίπτωση κατοχής περισσότε-
ρων του ενός µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος
που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται κα-
τά ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

4. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, οι
οποίοι έχουν διατελέσει δικηγόροι για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δύο (2) ετών, ο χρόνος παραµονής στο βαθ-
µό Γ' µειώνεται κατά ένα (1) έτος. Για εκείνους που έ-
χουν διατελέσει δικηγόροι για χρονικό διάστηµα µεγα-
λύτερο από τέσσερα (4) έτη, µειώνεται ο χρόνος παρα-
µονής στο βαθµό Γ΄ και στο βαθµό Β΄, κατά ένα (1) έτος
σε καθέναν από τους βαθµούς αυτούς.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 22 του
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000, Α΄67) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Εκλόγιµοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι µε τουλάχι-
στον 15 έτη υπηρεσίας.»

4.  Οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έ-
ναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου κατατάσσονται
από 1.1.2016 αυτοδικαίως στους βαθµούς της κατηγο-
ρίας στην οποία ανήκουν σύµφωνα µε τα τυπικά προσό-
ντα τους. Κατά τα λοιπά, η κατάταξη γίνεται σύµφωνα µε
το άρθρο 147 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.
2812/2000, Α΄ 67) και µε βάση το συνολικό χρόνο πραγ-
µατικής δηµόσιας υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί για
τη βαθµολογική τους εξέλιξη. Πλεονάζων χρόνος θεω-
ρείται ότι διανύθηκε στο βαθµό κατάταξης. Για την κατά
τα ανωτέρω κατάταξη στο συνολικό χρόνο πραγµατικής
ή δηµόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το µισό του πέ-
ραν της δεκαετίας χρόνου που διανύθηκε µε τυπικό προ-
σόν κατώτερης κατηγορίας.

5. Οι διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.
2812/2000) για τη βαθµολογική κατάταξη και εξέλιξη ε-
φαρµόζονται και για τους υπαλλήλους µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν
στα δικαστήρια και στις δικαστικές υπηρεσίες.

Άρθρο 59

1. Ο τίτλος του άρθρου 155 του Κώδικα Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) «Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας
και τριακονταπενταετίας» τροποποιείται σε «Αυτοδίκαιη
απόλυση λόγω ορίου ηλικίας».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 155 του Κώδικα Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπη-

ρεσία µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού έβδοµου (67ου)
έτους της ηλικίας του.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Δηµοσίων Πο-
λιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) καταργείται.

Άρθρο 60
Επείγουσες ρυθµίσεις για τη µεταφορά µαθητών

1. Η ισχύς των συµβάσων σχετικών µε δροµολόγια µε-
ταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2015-2016, οι οποίες
ανετέθησαν και εκτελούνται, σύµφωνα µε τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 2 της Π.Ν.Π. της 10.9.2015 «Κα-
τεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του
σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία
των σχολικών µονάδων» (Α΄108) που κυρώθηκε µε το
άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), και έληγε έως τις 29
Φεβρουάριου 2016, παρατείνεται µέχρι τη λήξη του σχο-
λικού έτους 2015-2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ρυθµί-
σεις του άρθρου 2 της Π.Ν.Π. της 10.9.2015 «Κατεπεί-
γουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχο-
λικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία των
σχολικών µονάδων» (Α΄108) που κυρώθηκε µε το άρθρο
10 του ν. 4350/2015 (Α΄161).

2. Η παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΝΠ της 10.9.2015 «Κα-
τεπείγουσες ρυθµίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του
σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθµη λειτουργία
των σχολικών µονάδων» (Α΄108) που κυρώθηκε µε το
άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α΄161), αναδιατυπώνεται ως
εξής:

«3. Οι δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµοσίων σχολεί-
ων, οι οποίες πραγµατοποιούνται από την έναρξη του
σχολικού έτους 2015-2016, σύµφωνα µε τις παραγρά-
φους 1 και 2 του παρόντος, καταβάλλονται νόµιµα, εφό-
σον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει µε σχετική
πράξη του την εκτέλεση της µεταφοράς των µαθητών
και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφω-
νο µε την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονοµικής Ε-
πιτροπής.»

3. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών µειοδο-
τών που αναδείχθηκαν κατά τους ηλεκτρονικούς διαγω-
νισµούς µεταφοράς µαθητών σχολικού έτους 2015 -
2016, όπως αυτά ορίζονται µε την παρ. 2 του άρθρου 6
του π.δ. 118/2007, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατε-
θούν σε φυσική µορφή ενώπιον της Οικονοµικής Επιτρο-
πής µετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή
ορίζει.

4.α. Η παρ. 4 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 24001/2013 «Με-
ταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρει-
ες» (Β΄1449) καταργείται.
β. Η παρ. 5 του ιδίου άρθρου 1 της κ.υ.α. 24001/2013

«Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περι-
φέρειες» (Β΄1449) αναριθµείται σε 4.
γ. Η παρ. 1 του άρθρου 9 της κ.υ.α. 24001/2013 «Με-

ταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρει-
ες» (Β΄1449) καταργείται. 
δ. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 της κ.υ.α. 24001/2013

«Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περι-
φέρειες» (Β΄1449) απαλείφεται η αρίθµηση.

5. Δαπάνες µεταφοράς µαθητών ΕΠΑΛ και Μουσικών
Σχολείων οι οποίοι κατοικούν σε απόσταση µεγαλύτερη
των 20 χιλιοµέτρων από το σχολική µονάδα στην οποία
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φοιτούν και πραγµατοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος
2014-2015, καταβάλλονται νοµίµως και κατά παρέκκλιση
κάθε ειδικής και γενικής διάταξης, εφόσον εκδοθεί δια-
πιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη και εφόσον η οικεία
Οικονοµική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη µε απόφασή
της. 
Σε περίπτωση που το κόστος µεταφοράς υπερέβη το

δικαίωµα προαίρεσης, η διαφορά µεταξύ της συµβατικώς
προβλεφθείσας δαπάνης και της καθ’ υπέρβαση του δι-
καιώµατος προαίρεσης δαπάνης δεν καταβάλλεται.

Άρθρο 61

1. Στο τέλος της παρ. 1Α του άρθρου 31 του α.ν.
1846/1951 (Α΄179), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.
1Α του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄41), την παρ. 2
του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α΄88), την παρ. 1Α του
άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50) και την παρ. 1 του
άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α΄29) προστίθεται εδάφιο
ως ακολούθως: «Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς
και τα µέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται
στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2016 έως
28.2.2017 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές
ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει
τουλάχιστον πενήντα (50) ηµέρες ασφάλισης είτε το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο
δεκαπεντάµηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες
που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογια-
κό τρίµηνο του δεκαπενταµήνου.»

2. Στους ασφαλισµένους των περιπτώσεων A΄, Β΄ και
Γ΄ της υποπαραγράφου Α.3. της παρ. Α΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85) και της παρ. 7 του άρ-
θρου 30 του ν. 4320/2015 (Α΄29), καθώς και στα προστα-
τευόµενα µέλη αυτών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµο-
θεσία του οικείου φορέα, παρατείνεται το δικαίωµα πα-
ροχών ασθένειας σε είδος µέχρι 28.2.2017 µε τις ίδιες
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

3. Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισµένων του
Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκο-
ψαν την άσκηση του επαγγέλµατος τους, έχουν κάνει
χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου
του ν. 3845/2010 (Α΄65) και παραµένουν άνεργοι και α-
νασφάλιστοι, παρατείνεται για ένα έτος και µέχρι τις
28.2.2017, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές
προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους και
τηρείται η ρύθµιση.

4. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κά-
νει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 2768/1999 (Α΄273), της παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 3996/2011 (Α΄170), της παρ. Α2 του άρθρου 138 του
ν. 4052/2012 (Α΄41) και της παρ. 3 του άρθρου 75 του
ν. 4144/2013 (Α΄88), της παρ. 1Β του άρθρου 18 του
ν.4242/2014 (Α΄50) και της παρ. 4 του άρθρου 30 του
ν. 4320/2015 (Α΄29) παρατείνεται µέχρι την 28η Φεβρου-
άριου 2017. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα
στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999
και ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει την προβλεπό-
µενη εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς οργανι-
σµούς. 

5. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του
α.ν.1846/1951(Α΄179), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.

26 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄216) και µε την
παρ.4 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α΄88), την παρ.
1Γ΄ του άρθρου 18 του ν. 4242/2014(Α΄50) και την παρ. 5
του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α΄29) προστίθενται ε-
δάφια ως εξής:

«Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης µε την επωνυµία «Ε-
ΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και
τα µέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο
33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179) για την περίοδο από
1.3.2016 έως 28.2.2017 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση
της συµπλήρωσης των απαιτούµενων ηµερών ασφάλι-
σης.
Οι εργαζόµενοι των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, καθώς

και τα µέλη οικογένειάς τους που αναφέρονται στο άρ-
θρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), για την περίοδο από
1.3.2016 έως 28.2.2017 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ.
για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση
της συµπλήρωσης των απαιτούµενων ηµερών ασφάλι-
σης.»

6. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του
α.ν.1846/1951 (Α΄179), όπως προστέθηκε µε την παρ. 1Β
της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α΄170), α-
ντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 26 του άρθρου 20
του ν. 4019/2011 (Α΄216) και προστέθηκε εδάφιο µε την
παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α΄29) προστίθε-
ται εδάφιο ως εξής:

«Οι εργαζόµενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
Περάµατος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και
τα µέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο
33 για τη χρονική περίοδο από 1.3.2016 έως 28.2.2017
καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας
σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συµπλήρωσης απαι-
τούµενων ηµερών ασφάλισης.»

7. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του
α.ν.1846/1951 (Α΄179) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι υπάγονται στο
κεφάλαιο ΙΓ του Κανονισµού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
καθώς και τα µέλη οικογενείας τους, που αναφέρονται
στο άρθρο 33 του α.ν.1846/1951 (Α΄179), για τη χρονική
περίοδο από 1.3.2016 έως 28.2.2017 καλύπτονται από
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος χωρίς
την προϋπόθεση της συµπλήρωσης απαιτούµενων ηµε-
ρών ασφάλισης.»

Άρθρο 62

Η περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγρά-
φου Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176) αντικα-
θίσταται ως εξής:

«α) Για τους υπαλλήλους, καθώς και την προσωπική α-
σφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασµένοι ή
διατίθενται ή διορίζονται στην Προεδρία της Δηµοκρα-
τίας, στη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού, στο
γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στα γρα-
φεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και
των Υφυπουργών στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού
της Κυβέρνησης και στη Γενική Γραµµατεία Συντονι-
σµού, συνολικά το µήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολού-
θως:».

35



Άρθρο 63

1. Ο τίτλος του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)
«Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας»
τροποποιείται σε «Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλι-
κίας».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπη-
ρεσία µε τη συµπλήρωση του εξηκοστού έβδοµου (67ου)
έτους της ηλικίας του.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 καταργεί-
ται.

Άρθρο 64

Στο άρθρο 11 του π.δ. 33/2011 προστίθεται παράγρα-
φος, η οποία λαµβάνει τον αριθµό 5 και έχει ως εξής:

«5. Για την αντιµετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών
αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυ-
τικών σχεδίων της παρ. 1 περίπτωση β΄ και παρ. 4 περί-
πτωση β΄ του άρθρου 11 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) , τακτι-
κοί υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος ήταν αποσπασµένοι, µε γενικές ή ειδικές διατά-
ξεις στο τµήµα αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου ε-
πενδυτικών σχεδίων, αρµόδιο για τη διενέργεια των ε-
λέγχων επενδυτικών σχεδίων, δύνανται µε αίτησή τους
να παραταθεί η απόσπασή τους κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 (Α΄26) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» για µια ε-
πιπλέον πενταετία. Η παράταση της απόσπασης γίνεται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης και των οικείων Υπουργών.» 

Άρθρο 65

1. α) Οι υπηρεσίες των Γραφείων Δικτύωσης - Προώθη-
σης της Ισότητας των Φύλων της Κεντρικής Ένωσης Δή-
µων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελ-
λάδος (ΕΝΠΕ) που στόχο έχουν την ενθάρρυνση και υ-
ποστήριξη της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις πο-
λιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, οι οποίες εντάσσονται σε προγράµµατα
που συγχρηµατοδοτήθηκαν ή συγχρηµατοδοτούνται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για
την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 συνεχίζουν να
παρέχονται από τους ίδιους φορείς έως την ένταξη των
Πράξεων: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜ-
ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥ-
ΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ή την υπογραφή των Συµβάσεων για
τις Πράξεις αυτές ή τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο
της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και
πάντως όχι πέραν της 28ης Απριλίου 2016.
β) Οι συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου

χρόνου του απασχολούµενου στις υπηρεσίες της περί-

πτωσης α΄ της παραγράφου 1 προσωπικού, που έχει
προσληφθεί σύµφωνα µε τον ν. 2190/1994 (Α΄28), παρα-
τείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των Πράξε-
ων: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ» ή την υπογραφή των συµβάσεων για τις Πρά-
ξεις αυτές ή τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 και πάντως όχι
πέραν της 28ης Απριλίου 2016. Οι συµβάσεις του προ-
σωπικού του προηγούµενου εδαφίου σε καµία περίπτω-
ση δεν µετατρέπονται σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.
γ) Η χρηµατοδότηση για την καταβολή της µισθοδο-

σίας του απασχολούµενου σύµφωνα µε την περίπτωση
β΄ προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ
2014-2020.

2.  Μετά την ένταξη των Πράξεων που αφορούν τις υ-
πηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου ή την υπογρα-
φή των συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή τη µετεξέλι-
ξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραµµατικής πε-
ριόδου 2014-2020, το προσωπικό που απασχολείται στις
υπηρεσίες αυτές µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρό-
νου, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, µε την ί-
δια σχέση εργασίας στα ίδια προγράµµατα ή στη µετεξέ-
λιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου
2014-2020 του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28).

3.  Σε περίπτωση µη ένταξης των Πράξεων: «ΕΝΘΑΡ-
ΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥ-
ΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟ-
ΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραµµατικής περιόδου
2014-2020, η χρηµατοδότηση για την κάλυψη των λει-
τουργικών δαπανών και ιδίως της µισθοδοσίας του απα-
σχολούµενου προσωπικού της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 1 του παρόντος θα καλυφθεί από πιστώσεις από
πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης, θα αποδίδονται απευθείας στην Κεντρι-
κή Ένωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και στην Ένωση Περι-
φερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), ως αρµόδιοι φορείς για τη
λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, βάσει απολογι-
στικών στοιχείων.

4.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Οικονοµικών δύνανται να ρυθµίζονται
ζητήµατα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

5. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 72 του
ν. 4342/2015 (Α΄143) για τη συνέχιση λειτουργίας των
Συµβουλευτικών Κέντρων και της Τηλεφωνικής Γραµµής
Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εµβέλειας (15900) της Γενι-
κής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και
των Συµβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας
για γυναίκες θύµατα βίας των οργανισµών τοπικής αυτο-
διοίκησης παρατείνεται έως την 28η Απριλίου 2016.

Άρθρο 66

Προσληφθέντες µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου
χρόνου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Κτι-
ριακές Υποδοµές Α.Ε.» των οποίων οι συµβάσεις έληξαν
και οι οποίοι εν συνεχεία δυνάµει τελεσίδικων Εφετεια-
κών αποφάσεων κρίθηκαν ως ακύρως απολυθέντες, οι
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δε συµβάσεις εργασίας τους κρίθηκαν ως συµβάσεις ερ-
γασίας αορίστου χρόνου, εντάσσονται κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης διάταξης σε κενές οργανικές θέσεις της
ως άνω εταιρείας ή σε προσωποπαγείς θέσεις που θα
συσταθούν στην ως άνω εταιρεία για το σκοπό αυτόν. Η
ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της εταιρείας κατόπιν αιτήµατος των ως ά-
νω ενδιαφεροµένων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις,
τους όρους και τις συνθήκες των λοιπόν εργαζοµένων
µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία λαµβάνε-
ται εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.

Άρθρο 67

Στο άρθρο 21 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγρά-
φου Δ΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4336/2015 (Α΄94), προστί-
θεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Τα έξοδα µεταφοράς οικοσκευής των στρατιωτι-
κών στελεχών, που υπηρετούν ήδη στο εξωτερικό έως
31.8.2016, καταβάλλονται στο ύψος και µε τις προϋπο-
θέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του
παρόντος νόµου.»

Άρθρο 68

1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές, προς δήµους και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών, από αιρετά όργανα
και υπαλλήλους τους, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί µέχρι
31.12.2015 και αφορούν καταλογισµούς για ανοίκειες
δαπάνες από οποιαδήποτε αιτία, ανεξαρτήτως της υπα-
γωγής και απώλειας των ευεργετηµάτων από ρυθµίσεις
προγενέστερων νόµων, καταβάλλονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄, και ε΄ και τις
λοιπές προβλέψεις της παραγράφου 1Β του άρθρου 51
του ν. 4257/2014 (Α΄93), όπως ισχύει.

2. Στην περίπτωση που, εντός δύο (2) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, έχει καταβληθεί τουλάχιστον
το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου του βασικού
χρέους, ρυθµίζεται η καταβολή του υπόλοιπου σε είκοσι
τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε απαλλαγή
του ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκ-
προθέσµου καταβολής και των πάσης φύσεως προστί-
µων και λοιπών επιβαρύνσεων.

3.  Η σχετική αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται µέχρι
30.4.2016.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 (ως προς τα απο-
φασίζοντα όργανα), καθώς και εκείνες των παραγράφων
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 περιπτώσεις α΄ και β΄ και 12, του άρ-
θρου 51, του ν. 4257/2014, εφαρµόζονται αναλόγως.

Άρθρο 69

Στο Άρθρο Πρώτο του ν. 4366/2016 «Κύρωση: α) της α-
πό 24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Ε-
σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
µάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων και Οικονοµικών» (Α' 182) και β) της από 30.12.2015
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπει-
γόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδεί-

ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Ά-
µυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄184) και άλλες διατάξεις», στο επι-
µέρους άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι ως άνω παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται και
για τα Κέντρα Διηµέρευσης-Ηµερήσιας Φροντίδας (ΚΕ-
ΔΗΦ) των φορέων των ΟΤΑ, αναδροµικά από 1.1.2016.»

Άρθρο 70

Υπάλληλοι οι οποίοι έχουν περιληφθεί σε οριστικούς
πίνακες διάθεσης του ν. 4172/2013, δεν έχουν µεταφερ-
θεί/µεταταχθεί µέχρι και τη δηµοσίευση του παρόντος,
σε συσταθείσες θέσεις, που δεν έχουν καλυφθεί πλή-
ρως, δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία θα κατα-
τεθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα
που ανήκαν οργανικά, να επανέλθουν σε συνιστώµενες
προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας που κατείχαν
στον ως άνω φορέα µε τον ίδιο βαθµό και στο ίδιο µισθο-
λογικό κλιµάκιο το οποίο κατείχαν κατά τη θέση τους σε
διαθεσιµότητα βάσει του ν. 4172/2013.

Άρθρο71

Το τρίτο εδάφιο της παρ. Γ3 του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµε-
νων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµι-
κών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»
(Α΄176) τροποποιείται ως εξής: 

«Η ωριαία αµοιβή για εργασία πέραν του πενθηµέρου
είναι ίδια µε αυτή που παρέχεται για υπερωριακή εργα-
σία απογευµατινών ωρών και µέχρι την 22.00 ώρα, προ-
σαυξηµένη κατά 25%.»

Άρθρο 72

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.
4099/2012, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του ν.
4151/2013 (Α΄103) και αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 49
του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 50 του ν. 4351/2015 (Α΄164) και αντικατα-
στάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 12 της από 30.12.2015
ΠΝΠ (Α΄184), προστίθεται το εδάφιο που ακολουθεί, κα-
θώς και τρίτη, τέταρτη και πέµπτη παράγραφος ως εξής:

«Περαιτέρω είναι δυνατή η σύναψη συµβάσεων έργου
µε φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν σε εταιρίες,
στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριό-
τητας στους ως άνω φορείς του Δηµοσίου. Για τους α-
νωτέρω είναι επιτρεπτή η σύναψη ατοµικής σύµβασης
µίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότη-
τας µε την ίδια ως άνω ηµεροµηνία λήξης, ήτοι µέχρι την
31.12.2016. Η παρούσα διάταξη ισχύει από τη θέση σε ι-
σχύ του ν. 4325/2015.

3. Δαπάνες για την καθαριότητα των κτιρίων των δη-
µοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των
Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίες προέκυ-
ψαν κατ' εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου, θεωρούνται σύννοµες και εκκαθαρίζονται σε βά-
ρος των πιστώσεων των προϋπολογισµών των παραπά-
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νω φορέων. To κόστος σύναψης των ως άνω συµβάσεων
έργου πρέπει να είναι εντός των ορίων των εγγεγραµµέ-
νων διαθέσιµων πιστώσεων του προϋπολογισµού τους,
όπως αυτές έχουν εκτιµηθεί για την κάλυψη των ανα-
γκών καθαριότητας. Η συνολική αµοιβή κάθε ατοµικής
σύµβασης θα πρέπει να µην υπερβαίνει τη συνολική κατ’
άτοµο ετήσια συµβατική αµοιβή της προϋφιστάµενης
σύµβασης, περιλαµβανοµένων σε αυτήν τυχόν επιδοµά-
των που λάµβαναν οι απασχολούµενοι σε συνεργεία κα-
θαρισµού.

4. Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύµβαση µίσθωσης έρ-
γου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διάταξη υ-
πάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

5. Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ε-

σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που
ανακύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 73

Μέλη προβλεπόµενων από το Σύνταγµα Ανεξαρτήτων
Αρχών που έχουν επιλεγεί από τη Διάσκεψη των Προέ-
δρων για µία θητεία έως την έναρξη ισχύος του άρθρου
61 του ν. 4055/2012 (Α΄51), δύνανται να επιλεγούν εκ
νέου σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφιο γ΄ του
ν. 3051/2002, όπως ισχύει.
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Άρθρο 74
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
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