ΝΟΜΟΣ 4440/ΦΕΚ Α 224/2.12.2016
Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N.
4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και
λοιπές διατάξεις
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 1
Σκοπός
Αντικείµενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι η καθιέρωση Ενιαίου Συστήµατος
Κινητικότητας (ΕΣΚ) για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, µόνιµους και µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από µία δηµόσια υπηρεσία σε άλλη µε
µετάταξη ή απόσπαση. Σκοπός του ΕΣΚ είναι αφενός η βέλτιστη αξιοποίηση και η
ορθολογική κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού στις δηµόσιες υπηρεσίες, αφετέρου η
διευκόλυνση των υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελµατικές δεξιότητές τους, να
αποκτήσουν εµπειρία σε θέσεις διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την
επαγγελµατική σταδιοδροµία τους.
Άρθρο 2
Γενικές αρχές
1. Το ΕΣΚ διέπεται από τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.
2. Η κινητικότητα έχει εθελούσιο χαρακτήρα για τον υπάλληλο και διενεργείται µε βάση
την αρχή της δηµοσιότητας.
3. Η µετακίνηση από µία δηµόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται ως µετάταξη σε κενή
οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας/εκπαιδευτικής
βαθµίδας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
4. Κατ' εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγµένες σοβαρές και επείγουσες
υπηρεσιακές ανάγκες, η µετακίνηση διενεργείται ως απόσπαση για χρονικό διάστηµα έως
ένα (1) έτος, µε δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) µήνες µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας
και συναίνεση του υπαλλήλου, για την άσκηση καθηκόντων κλάδου, για τον οποίο ο
υπάλληλος έχει τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, χωρίς να απαιτείται η
ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Η διάρκεια της απόσπασης του ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού στις συνταγµατικά κατοχυρωµένες Ανεξάρτητες Αρχές και στο Εθνικό Κέντρο
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι έως δύο (2) έτη µε δυνατότητα παράτασης έως
ένα (1) έτος. Αν εκκρεµεί αίτηµα µετάταξης του αποσπασµένου υπαλλήλου στον ίδιο φορέα,
η απόσπαση παρατείνεται µέχρι τη δηµοσίευση της πράξης µετάταξης και πάντως όχι πέραν
των τριών (3) µηνών από τη λήξη της απόσπασης.
5. Στο πλαίσιο εφαρµογής του ΕΣΚ, οι προκηρυσσόµενες θέσεις καλύπτονται µε ενιαίο
τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι µόνιµοι ή απασχολούµενοι µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση η µετάταξη διενεργείται µε την ίδια
σχέση εργασίας. Οι µετατασσόµενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
καθεστώς, καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους.
Άρθρο 3
Έκταση εφαρµογής
1. Στο ΕΣΚ υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και
περιφερειακές, του ∆ηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθµού και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
(Ν.Π.∆.∆.), καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), εφόσον
ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, στο πεδίο εφαρµογής του ΕΣΚ
υπάγονται οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΣ∆∆Α), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
2. Οι Ανεξάρτητες Αρχές συµµετέχουν στο ΕΣΚ µε την προκήρυξη κενών θέσεων
διοικητικού και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, διατηρώντας τις διαδικασίες επιλογής
που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις και εφόσον δεν υπάρχουν, τις διαδικασίες επιλογής που
προβλέπονται για την πρόσληψη.
3. ∆ιατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα µετάταξης και απόσπασης των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εξωτερικών παραµένουν σε ισχύ. Ειδικά όσον αφορά τη µετάταξη υπαλλήλων
του Υπουργείου Εξωτερικών σε φορείς της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι διατάξεις του
παρόντος, τηρουµένης της προϋπόθεσης της σύµφωνης γνώµης του οικείου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών της παρ. 4 του άρθρου 8 του N. 3566/2007 (Α'
117).
4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των
Καταστηµάτων Κράτησης και του Ιδρύµατος Αγωγής Αρρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων
των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, εκτός από τους
διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπάλληλους ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι
µετά τη θέση τους σε διαθεσιµότητα µεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονοµικού
Προσωπικού σε νοσοκοµεία.
5. Υπάλληλοι που µετατάχθηκαν σε Καταστήµατα Κράτησης από θέσεις κλάδου ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας, οι οποίες καταργήθηκαν κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 81 του N.
4172/2013 (Α' 167), συµµετέχουν στο ΕΣΚ, µε αφετηρία το δεύτερο κύκλο κινητικότητας
του έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3.
6. Ειδικό επιστηµονικό προσωπικό δύναται να µεταταγεί ή να αποσπαστεί σε φορείς της
παραγράφου 1 µόνο µέσω του ΕΣΚ. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης δύναται να µεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 µόνο
µέσω του ΕΣΚ, τηρουµένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσµευσή τους από την
άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις συµµετοχής
1. Προϋπόθεση για τη συµµετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις προηγούµενη έκδοση Οργανισµών κατόπιν αξιολόγησης
των δοµών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραµµάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η
καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ µέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραµµα του
άρθρου 16.
2. Προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:
α) Η συµπλήρωση διετίας από το διορισµό ή, εφόσον ο διορισµός έγινε
µε µοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συµπλήρωση του προβλεπόµενου χρόνου
παραµονής. Αν η υποχρέωση παραµονής αφορά νοµό, νησί ή παραµεθόριο περιοχή (άρθρο
17 παρ. 8 περίπτωση ιδ' του N. 2190/1994) είναι δυνατή η συµµετοχή του υπαλλήλου σε
διαδικασίες επιλογής για µετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής
όπου υφίσταται η δέσµευση. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, σύµφωνα
µε το άρθρο 11, επιτρέπεται η µετάταξη ή η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχής του
άρθρου 8, εφόσον ο υπάλληλος έχει συµπληρώσει το ήµισυ του υποχρεωτικού χρόνου
παραµονής.
β) Η συµπλήρωση διετίας: αα) από προηγούµενη µετάταξη για τη διενέργεια νέας
µετάταξης ή απόσπασης και ββ) από προηγούµενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας
απόσπασης. Από την υποχρέωση συµπλήρωσης διετίας από προηγούµενη µετάταξη ή
απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή µετατάσσονται σε υπηρεσία αποµακρυσµένης παραµεθόριας περιοχής και ορεινού -νησιωτικού Ο.Τ.Α. α' βαθµού, σύµφωνα µε το άρθρο 8,
καθώς και όσοι µετατάσσονται αµοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση.

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόµενες θέσεις µέσω του
ΕΣΚ έχουν επίσης: α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, εφόσον έχουν τα απαιτούµενα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, β) οι υπάλληλοι που έχουν µεταταχθεί πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος σε υπηρεσίες αποµακρυσµένων-παραµεθόριων περιοχών µε
δέσµευση δεκαετούς παραµονής και έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη
υποχρεωτικής παραµονής. Ειδικά οι υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε
(5) έτη υποχρεωτικής παραµονής έχουν δικαίωµα συµµετοχής για τις διαδικασίες επιλογής
σε θέσεις εντός της αποµακρυσµένης-παραµεθορίου περιοχής.
4. Για τη διενέργεια µετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα
προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) στους ΟΤΑ α'
βαθµού που έχουν πληθυσµό µικρότερο από ενενήντα χιλιάδες (90.000) κατοίκους. Επίσης,
πρέπει ο αιτών υπάλληλος να µην είναι ο µοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός
αν στο οργανόγραµµα του φορέα προβλέπεται µόνο µία θέση του εν λόγω κλάδου. Ειδικά
για τη µετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α' βαθµού απαιτείται επιπλέον η γνώµη του αρµόδιου
για το διορισµό οργάνου.
Άρθρο 5
Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας
1. Στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Κεντρική Επιτροπή
Κινητικότητας, η οποία λαµβάνοντας υπόψη το ψηφιακό Οργανόγραµµα του άρθρου 16
συντονίζει και επιβλέπει την εφαρµογή του ΕΣΚ και αξιολογεί τα αιτήµατα των φορέων για
την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών. Επίσης γνωµοδοτεί για την κατανοµή των αιτούµενων υπαλλήλων για
συνυπηρέτηση, για αιτήµατα υπαλλήλων για απόσπαση ή µετάταξη για αποδεδειγµένα
ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, για την ανακατανοµή του προσωπικού σε υπηρεσίες του
∆ηµοσίου µετά από αναδιάρθρωση υπηρεσιών, συγχώνευση φορέων ή µεταβολή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φορέων και εν γένει για ζητήµατα σχετικά µε την πολιτική
κινητικότητας και τη στελέχωση του ∆ηµοσίου.
2. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας είναι επταµελής και αποτελείται από τους εξής:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ ως Πρόεδρο που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του
ΑΣΕΠ µε τον αναπληρωτή του,
β) ένα (1) µέλος του ΑΣΕΠ που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ µε τον
αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) νοµικό σύµβουλο του ΝΣΚ που ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ µε τον
αναπληρωτή του,
δ) τον ∆ιοικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε
αναπληρωτή του έναν Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης,
ε) τον ∆ιοικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών µε αναπληρωτή του έναν
Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης,
στ) τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο της
∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού,
ζ) τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συµµετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Α.∆.Ε.∆Υ. και ένας (1) εκπρόσωπος της Κ.Ε.∆.Ε..
Τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών µε
απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συνεπικουρείται στο έργο
της από τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού και υποστηρίζεται από
γραµµατεία, της οποίας η οργάνωση, η στελέχωση και κάθε άλλο αναγκαίο για τη
λειτουργία της θέµα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 6
∆ιαδικασία διενέργειας προγράµµατος κινητικότητας

1. Το πρόγραµµα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ' έτος και αφορά στην
κάλυψη κενών θέσεων µε µετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων µε απόσπαση. Το
τελευταίο δεκαπενθήµερο κάθε έτους οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των
οποίων προΐστανται και για τα εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα, οι Συντονιστές
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α' και β' βαθµού της
χωρικής αρµοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών
αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήµατά τους για κάλυψη θέσεων
µε µετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόµενα από έκθεση αναφορικά µε το υπηρετούν
προσωπικό, τις εκτιµώµενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες
διαδικασίες προσλήψεων. Το αίτηµα για κάθε θέση περιλαµβάνει το περίγραµµα της θέσης
εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούµενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα
που απαιτούνται κατά περίπτωση. Ειδικότερα τα αιτήµατα για απόσπαση οφείλουν να είναι
αιτιολογηµένα, όσον αφορά το σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών
αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης.
2. Τα αιτήµατα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε
ενιαία βάση δεδοµένων (Πίνακας) για τις προσφερόµενες-διαθέσιµες θέσεις στο ∆ηµόσιο. Ο
Πίνακας για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας δηµοσιοποιείται την 1η Φεβρουαρίου κάθε
έτους µε την ανάρτησή του σε ηλεκτρονική εφαρµογή που δηµιουργείται για το σκοπό
αυτόν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την
προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, αίτηση στην
υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόµενες αιτήσεις µέχρι τις 31 Μαρτίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7. Η µετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται µε την
έκδοση απόφασης από το αρµόδιο για διορισµό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
µέχρι τις 15 Μαΐου, και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και την υπηρεσία προέλευσής
του. Αντίστοιχες διαδικασίες ακολουθούνται και για το δεύτερο και τρίτο κύκλο
κινητικότητας, µε αποστολή αιτηµάτων το τελευταίο δεκαπενθήµερο του Απριλίου και του
Αυγούστου αντίστοιχα, ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρµογή της ιστοσελίδας του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης την 1η Ιουνίου και την 1η Οκτωβρίου αντίστοιχα,
υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων στην υπηρεσία υποδοχής µέχρι τις 15 Ιουνίου και τις 15
Οκτωβρίου αντίστοιχα, αξιολόγηση των υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής µέχρι τις
31 Ιουλίου και τις 30 Νοεµβρίου αντίστοιχα και έκδοση της απόφασης µετάταξης ή
απόσπασης µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους και τις 15 Ιανουαρίου του επόµενου
έτους αντίστοιχα.
Άρθρο 7
∆ιαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής και έκδοση
απόφασης
1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης µε µετάταξη ή απόσπαση γίνεται από
την υπηρεσία υποδοχής και συγκεκριµένα από τριµελές όργανο που αποτελείται από τον
προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης και τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης, στις οποίες
ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόµενη θέση, και από τον προϊστάµενο της αρµόδιας για
θέµατα προσωπικού ∆ιεύθυνσης της υπηρεσίας υποδοχής. Αν η προς κάλυψη θέση ανήκει
στην αρµόδια για θέµατα προσωπικού ∆ιεύθυνση, στο τριµελές όργανο αξιολόγησης µετέχει
ο αναπληρωτής του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης. Σε περίπτωση που στην υπηρεσία
υποδοχής δεν προβλέπεται θέση Γενικού ∆ιευθυντή, στο τριµελές όργανο αξιολόγησης
µετέχει προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης, και εφόσον δεν υπάρχει, προϊστάµενος Γενικής
∆ιεύθυνσης αρµόδιος για θέµατα προσωπικού του εποπτεύοντος Υπουργείου. Προκειµένου
για τους ΟΤΑ α' βαθµού, το τριµελές όργανο αποτελείται από: α) τον προϊστάµενο της
αρµόδιας για θέµατα προσωπικού Γενικής ∆ιεύθυνσης και ελλείψει αυτού τον προϊστάµενο
της αρµόδιας για θέµατα προσωπικού ∆ιεύθυνσης, β) τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης στην
οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόµενη θέση και γ) τον προϊστάµενο του Τµήµατος, στο
οποίο ανήκει η προκηρυσσόµενη θέση. Αν στο τριµελές όργανο αξιολόγησης µετέχει ο
προϊστάµενος της αρµόδιας για θέµατα προσωπικού ∆ιεύθυνσης λόγω έλλειψης του
προϊσταµένου της αρµόδιας για θέµατα προσωπικού Γενικής ∆ιεύθυνσης και η προς κάλυψη
θέση ανήκει στην αρµόδια για θέµατα προσωπικού ∆ιεύθυνση, τότε µετέχει ο αναπληρωτής
του προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης. Στην περίπτωση των Ν.Π.Ι.∆. το οικείο διοικητικό
συµβούλιο ορίζει τριµελές όργανο αρµόδιο για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Ειδικά για
τα Ν.Π.Ι.∆. των ΟΤΑ α' βαθµού, το τριµελές όργανο αποτελείται από τον προϊστάµενο της

αρµόδιας για θέµατα προσωπικού Γενικής ∆ιεύθυνσης και ελλείψει αυτού, τον προϊστάµενο
της αρµόδιας για θέµατα προσωπικού ∆ιεύθυνσης, τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης στην
οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόµενη θέση, και από τον προϊστάµενο του αρµόδιου
τοµέα στον οποίο ανήκει η προκηρυσσόµενη θέση.
2. Στο τριµελές όργανο της παραγράφου 1 παρίσταται µε συµβουλευτικό ρόλο ο
προϊστάµενος του Τµήµατος στο οποίο ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόµενη θέση και
συµµετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζοµένων.
3. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαµβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων τους µε την προκηρυσσόµενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η
εµπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό
µητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητα για τη συγκεκριµένη θέση.
Για την πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων για τις προκηρυσσόµενες θέσεις
κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών διενεργείται συνέντευξη µεταξύ των τριών (3)
επικρατέστερων. Συνέντευξη δύναται να διενεργείται και για θέσεις κλάδων/ ειδικοτήτων ∆Ε
και ΥΕ κατηγοριών. Το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογηµένο, περιλαµβάνει
συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα
απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόµενη θέση, καθώς και
καθορισµό τουλάχιστον τριών (3) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν.
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενηµερώνει
εντός τριών (3) ηµερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής
του.
Η πράξη µετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο της
υπηρεσίας υποδοχής εντός των οριζόµενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 προθεσµιών
και κοινοποιείται αµέσως στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο
οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1)
µηνός από την ως άνω κοινοποίηση. Σε περίπτωση απόσπασης ή µετάταξης υπαλλήλου από
ΚΕΠ η προθεσµία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) µήνες από την κοινοποίηση, διάστηµα
εντός του οποίου ο οικείος ∆ήµαρχος µεριµνά για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης,
προκειµένου να µην µειωθεί ο αριθµός των υπηρετούντων υπαλλήλων.
5. Η πράξη απόσπασης ή µετάταξης υπαλλήλου, για αποδεδειγµένα ιδιαίτερα σοβαρούς
λόγους υγείας, εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής,
κατόπιν γνωµοδότησης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, η οποία αποφαίνεται για τα
σχετικά αιτήµατα και κατανέµει τους υπαλλήλους σε θέσεις αντίστοιχες των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων τους, λαµβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων.
Άρθρο 8
Μετάταξη - απόσπαση σε υπηρεσίες αποµακρυσµένων – παραµεθόριων και
ορεινών - νησιωτικών ΟΤΑ α' βαθµού
1. Η µετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες αποµακρυσµένων - παραµεθόριων
περιοχών όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ορεινών και
νησιωτικών ΟΤΑ α' βαθµού βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 2, 204 και 209 παρ. 1
του N. 3852/2010 (Α' 87), διενεργείται µέσω του ΕΣΚ.
2. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται έως ένα (1) έτος µε δυνατότητα παράτασης για ένα
(1) ακόµη έτος. Οι µετατασσόµενοι δεσµεύονται να παραµείνουν στην υπηρεσία υποδοχής
για δύο (2) έτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β' παράγραφος 2 του άρθρου 4.
3. Για τους υπαλλήλους που µετατάσσονται σε υπηρεσίες της παραγράφου 1 και
παραµένουν για τρία (3) τουλάχιστον έτη, ο απαιτούµενος χρόνος για τη βαθµολογική
προαγωγή µειώνεται κατά δύο (2) έτη. Αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους που αποσπώνται
και παραµένουν για δύο (2) τουλάχιστον έτη συνεχώς, ο απαιτούµενος χρόνος για τη
βαθµολογική προαγωγή τους µειώνεται κατά ένα (1) έτος. Ο µέγιστος χρόνος απόσπασης ή
µετάταξης που δύναται να συνυπολογιστεί για τη βαθµολογική προώθηση του υπαλλήλου
στη διάρκεια της συνολικής υπηρεσίας του είναι έξι (6) έτη.
4. Υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί για δύο (2) έτη συνεχώς σε υπηρεσία της
παραγράφου 1 δύναται κατά τη λήξη της απόσπασης να µεταταγούν κατά προτεραιότητα
κατόπιν αίτησής τους σε κενή θέση κλάδου της ίδιας υπηρεσίας, µετά από γνώµη του

οικείου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για την υπηρεσία προέλευσης.
Άρθρο 9
Ενδοϋπουργική κινητικότητα
1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων µόνιµων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
από µία αρχή σε άλλη που ανήκει στο ίδιο Υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό, ιδίως από την
κεντρική υπηρεσία σε Γενική ή Ειδική Γραµµατεία και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου, αντιστρόφως και µεταξύ τους. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση
του οικείου Υπουργού, κατόπιν ανακοίνωσης - πρόσκλησης που δύναται να απευθύνεται σε
έναν ή περισσότερους φορείς, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου για το ΕΣΚ.
2. Αν δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης ορισµένου κλάδου
που προκηρύσσεται βάσει της παραγράφου 1 και συντρέχουν αποδεδειγµένοι λόγοι
σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου, µετά
από σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα προέλευσης. Η διάρκεια της
απόσπασης είναι µέχρι ένα (1) έτος, εφόσον διενεργείται εντός του ίδιου νοµού µε την
υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση του υπαλλήλου, και µέχρι έξι (6) µήνες αν
διενεργείται σε άλλο νοµό από αυτόν της οργανικής θέσης του υπαλλήλου.
Άρθρο 10
Αµοιβαία µετάταξη
1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αµοιβαία µετάταξη υπαλλήλων της παραγράφου 1
του άρθρου 3 µε την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία / εκπαιδευτική βαθµίδα
και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου / ειδικότητας στον οποίο µετατάσσονται. Η
ανωτέρω µετάταξη διενεργείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων και µετά
από γνώµη των συλλογικών οργάνων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των φορέων
προέλευσης και υποδοχής, µε απόφαση των αρµόδιων προς διορισµό οργάνων των φορέων
προέλευσης και υποδοχής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ο υπάλληλος που επιθυµεί να µεταταγεί σε άλλη υπηρεσία µε τη διαδικασία του
παρόντος άρθρου, υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία
δηµοσιοποιεί το αίτηµα του υπαλλήλου, µε ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρµογή για την
κινητικότητα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν
τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριµένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική
αίτηση προς το φορέα του υπαλλήλου που ζήτησε αρχικά την αµοιβαία µετάταξη.
3. Η διαδικασία γνωστοποίησης των αιτηµάτων αµοιβαίας µετάταξης, τα δικαιολογητικά
που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις των υπαλλήλων και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια που αφορά στη διαδικασία εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Ειδικές διατάξεις περί αµοιβαίων µετατάξεων διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 11
Συνυπηρέτηση
1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση για συνυπηρέτηση στην περιοχή που
υπηρετεί σύζυγος ή συµβιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του N. 4356/2015 (Α' 181)
δηµόσιος υπάλληλος δηµόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.∆.∆., ΟΤΑ α' και β' βαθµού και Ν.Π.Ι.∆. ή
λειτουργός, κατά προτεραιότητα εκτός νοµού Αττικής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην
Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωµοδοτεί για την κατανοµή των αιτούµενων
υπαλλήλων σε θέσεις αντίστοιχες των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους,
λαµβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων ανά περιοχή. Οι εν λόγω
υπηρεσιακές ανάγκες προκύπτουν από τα αιτήµατα που αποστέλλουν οι φορείς στο πλαίσιο
του ΕΣΚ. Η απόσπαση ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή,
προκειµένου για απόσπαση µεταξύ ΟΤΑ, µε την έκδοση απόφασης από τα αρµόδια για το
διορισµό όργανα.

2. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, µετά το
πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του
αιτήµατος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη, στην ίδια ή σε άλλη
υπηρεσία της ίδιας περιοχής, συνεκτιµώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες.
3. Ειδικές διατάξεις περί συνυπηρέτησης διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 12
Απόσπαση
Το άρθρο 68 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (εφεξής «Υπαλληλικού Κώδικα»), ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του N. 3528/2007 (Α' 26), αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 68
Απόσπαση
1. Η απόσπαση, ήτοι η αποµάκρυνση του υπαλλήλου για ορισµένο χρονικό διάστηµα από
την υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση που κατέχει και η ανάθεση σε αυτόν
καθηκόντων σε άλλη υπηρεσία, διενεργείται για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, και αφορά την άσκηση καθηκόντων κλάδου για τον οποίο
ο υπάλληλος διαθέτει τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Ο χρόνος της
απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση την
οποία ανήκει οργανικά.
2. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δηµοσίων υπηρεσιών κάθε µορφής ή νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου σε υπηρεσία άλλου Υπουργείου ή σε νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου ή σε ΟΤΑ α' και β' βαθµού ή σε Ν.Π.Ι.∆., σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
διαδικασίες στο ΕΣΚ.
3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου από µία αρχή σε άλλη του ίδιου Υπουργείου ή σε
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον οικείο Υπουργό,
αντιστρόφως και µεταξύ αυτών, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες στο πλαίσιο
της ενδοϋπουργικής κινητικότητας.
4. Η απόφαση απόσπασης εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
5. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος
συνολικά. Με πρωτοβουλία της υπηρεσίας υποδοχής και συναίνεση του υπαλλήλου είναι
δυνατή η παράτασή της για τρεις (3) µήνες. Κατ' εξαίρεση η απόσπαση σε υπηρεσία
αποµακρυσµένης -παραµεθόριας περιοχής δύναται να παραταθεί κατά ένα (1) έτος.
6. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει το χρονικό όριο της παραγράφου 5. Ο
υπάλληλος µε τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη
διατύπωση. Αν εκκρεµεί αίτηµα µετάταξης του αποσπασµένου υπαλλήλου στον ίδιο φορέα,
η απόσπαση παρατείνεται µέχρι τη δηµοσίευση της πράξης µετάταξης και πάντως όχι πέραν
των τριών (3) µηνών από τη λήξη της απόσπασης.
7. Οι αποδοχές του αποσπασµένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την υπηρεσία
υποδοχής.
8. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου, µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, πριν παρέλθει
διετία από το διορισµό του.
9. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάµενος οργανικής
µονάδας, εάν προηγουµένως δεν έχει γίνει δεκτή αίτηση απαλλαγής του από τα εν λόγω
καθήκοντα. Αν ο αποσπασµένος υπάλληλος επιλεγεί ως προϊστάµενος οργανικής µονάδας,
παύει αυτοδικαίως η απόσπαση από την τοποθέτησή του ως προϊσταµένου.
10. Η απόσπαση µπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της
παραγράφου 5 για λόγους αναγόµενους στην υπηρεσία.

11. ∆εν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τη λήξη της
προηγούµενης απόσπασης, µε εξαίρεση την απόσπαση για συνυπηρέτηση συζύγων και την
απόσπαση σε υπηρεσία αποµακρυσµένης-παραµεθόριας περιοχής.
12. ∆ιατηρούνται σε ισχύ µόνο οι ειδικές διατάξεις που προβλέπεται ρητά ότι εξαιρούνται
από το ΕΣΚ.»
Άρθρο 13
Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία
Το άρθρο 71του Υπαλληλικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 71
Μετάταξη σε άλλη υπηρεσία
1. Η µετάταξη σε άλλη δηµόσια υπηρεσία, ήτοι η µετακίνηση του υπαλλήλου από την
υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση του σε κενή οργανική θέση άλλης υπηρεσίας,
σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, για την οποία έχει τα απαιτούµενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, διενεργείται για την κάλυψη πάγιων αναγκών σύµφωνα, µε τις
προβλεπόµενες διαδικασίες στο ΕΣΚ.
2. Ο υπάλληλος µετατάσσεται µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει. Σε
περίπτωση µετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει
διανυθεί στο βαθµό µε τον οποίο µετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο
βαθµό της θέσης στην οποία µετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί µε τον τίτλο σπουδών που
απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.
3. ∆εν επιτρέπεται η µετάταξη πριν παρέλθει διετία: α) από το διορισµό, β) από
προηγούµενη µετάταξη, µε εξαίρεση την αµοιβαία µετάταξη, και τη µετάταξη σε υπηρεσία
αποµακρυσµένης - παραµεθόριας περιοχής.
4. Υπάλληλος που είχε τον απαιτούµενο για διορισµό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο
σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισµού του δεν επιτρέπεται
να µεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας άλλης υπηρεσίας, πριν από τη
συµπλήρωση οκταετίας από το διορισµό του.
5. Η µετάταξη διενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου της
υπηρεσίας υποδοχής, που εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
6. Η πράξη µετάταξης δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους µε διορισµό δεν
καλύπτονται µε µετάταξη.»
Άρθρο 14
Μετάταξη εντός του ίδιου φορέα
Το άρθρο 73 του Υπαλληλικού Κώδικα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 73
∆ιαδικασία µετατάξεων εντός του ίδιου φορέα
1. ∆εν επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισµό του.
2. Οι αιτήσεις µετατάξεων των άρθρων 69 και 70 υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία
προσωπικού κατά τους µήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους και συνεξετάζονται από το
αρµόδιο συλλογικό όργανο.
3. Οι αιτήσεις µετάταξης εισάγονται στο υπηρεσιακό συµβούλιο και εντός δύο (2) µηνών
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους, διατυπώνεται γνώµη για την αποδοχή ή
την απόρριψή τους, αφού συνεκτιµηθούν τόσο η καταλληλότητα του υποψηφίου για την
άσκηση των καθηκόντων του κλάδου στον οποίο ζητεί να µεταταγεί, όσο και οι ανάγκες της

υπηρεσίας. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για µετάταξη στην ίδια θέση, το
αρµόδιο όργανο λαµβάνει υπόψη την απόδοση των υπαλλήλων, το χρόνο συνολικής
υπηρεσίας στο βαθµό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους
µητρώου.
4. Η µετάταξη διενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του µονοµελούς
οργάνου διοίκησης του Ν.Π.∆.∆. και αν δεν υπάρχει, του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού,
µετά από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Προκειµένου για µετάταξη υπαλλήλων
εντός της ίδιας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αυτή διενεργείται µε απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
5. Η πράξη µετάταξης δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους µε διορισµό δεν
καλύπτονται µε µετάταξη.»
Άρθρο 15
Κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας υπαλλήλων εποπτευόµενων φορέων
1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισµού, τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις δύναται να µεταφέρουν σε ειδικούς κωδικούς αριθµούς εξόδων του
προϋπολογισµού τους, µέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για πάσης
φύσεως µεταβιβάσεις, προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη µισθοδοσίας υπαλλήλων των
εποπτευόµενων φορέων τους που αποσπώνται ή µετατάσσονται σε άλλους φορείς.
2. Η διαδικασία της παραγράφου 1 αφορά αποκλειστικά και µόνο την κάλυψη της
δαπάνης µισθοδοσίας υπαλλήλων που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης,
η µισθοδοσία των οποίων δεν βαρύνει άµεσα τον τακτικό προϋπολογισµό, στο πλαίσιο των
ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν περιληφθεί στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Η έννοια της Γενικής Κυβέρνησης οριοθετείται
εκάστοτε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Για
τις αποσπάσεις ή µετατάξεις αποφοίτων ΕΣ∆∆Α που υπηρετούν σε φορείς εκτός Γενικής
Κυβέρνησης και εντάσσονται στο ΕΣΚ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του
παρόντος νόµου, εγγράφονται νέες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισµό για την κάλυψη
των δαπανών µισθοδοσίας τους.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4223/2013 (Α' 287) καταργείται.
Άρθρο 16
Ψηφιακό Οργανόγραµµα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. ∆ηµιουργείται σε βάση δεδοµένων Οργανόγραµµα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων
του ∆ηµοσίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3. Το Οργανόγραµµα
περιλαµβάνει όλες τις οργανικές µονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε
οργανική µονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράµµατα θέσεων εργασίας. Κάθε
οργανική µονάδα συναρτάται µε την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος µε τη
µονάδα στην οποία υπηρετεί.
2. Το Οργανόγραµµα τηρείται σε κεντρικό ιστότοπο και την ευθύνη της διαχείρισης της
υπολογιστικής υποδοµής του ψηφιακού Οργανογράµµατος έχει το Υπουργείο ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, ενώ την ευθύνη της
καταχώρισης σε αυτό των στοιχείων του κάθε φορέα έχουν οι αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις
∆ιοικητικού µέσω πιστοποιηµένης πρόσβασης.
3. Στο Οργανόγραµµα καταχωρίζονται αµελλητί οι αλλαγές στη δοµή των φορέων και
στην κατανοµή των υπηρετούντων υπαλλήλων.
4. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται εντός ενός (1)
µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα εφαρµογής του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 17

Σύντµηση οκταετίας για τη µετάταξη διοριστέων του ΑΣΕΠ µετά την 1.1.2009
Για τους περιλαµβανοµένους σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων του άρθρου
14 του Ν. 2190/1994 που εκδόθηκαν µετά την 1.1.2009, ανεξαρτήτως τυχόν µεταβολής
του φορέα διορισµού, το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη λήξη της προθεσµίας των
τεσσάρων (4) µηνών που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Υπαλληλικού Κώδικα και στο
άρθρο 22 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ο οποίος
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 3584/2007 (Α' 143), έως την κατάρτιση της
υπαλληλικής σχέσης, συνυπολογίζεται στο οριζόµενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 70 του
Υπαλληλικού Κώδικα και στην παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (διάστηµα της οκταετίας). Τα ως άνω ισχύουν
ανάλογα και για τους περιλαµβανοµένους σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων
του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 που εκδόθηκαν µετά την 1.1.2009, σε φορείς για τους
οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθµίσεις.
Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου µετατάξεις, για τις οποίες είτε
έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.
4002/2011 (Α' 180) είτε έχει εκδοθεί ανακοίνωση - πρόσκληση, είτε, προκειµένου για
θέσεις σε ΟΤΑ, έχει υποβληθεί αίτηση υπαλλήλου µέχρι έναν (1) µήνα πριν από τη
δηµοσίευση του νόµου, δύναται να ολοκληρωθούν µέχρι τις 30.6.2017, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις.
2. Αποσπάσεις εξακολουθούν να διενεργούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µέχρι
τις 15.4.2017, έναρξη εφαρµογής του ΕΣΚ. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούµενες
αποσπάσεις, λήγουν αυτοδικαίως ένα (1) έτος µετά την έναρξη εφαρµογής του ΕΣΚ, στις
15.4.2018.
3. Τακτικοί υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. και ΟΤΑ α' και β' βαθµού και
Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος είναι αποσπασµένοι µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες,
Ν.Π.∆.∆. και ΟΤΑ α' και β' βαθµού, επιτρέπεται να µεταταγούν µε αίτησή τους στην
υπηρεσία που είναι αποσπασµένοι, µετά από γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου
εφόσον υφίσταται. Η µετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης
κατηγορίας, και αν δεν υπάρχει µε µεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, µε την
ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η
αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του
παρόντος και η µετάταξη γίνεται µε απόφαση των οικείων Υπουργών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (Α' 180). Σε περίπτωση που η
απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δηµοσίευση της πράξης µετάταξης, η
απόσπαση παρατείνεται µέχρι την έκδοση της πράξης µετάταξης και πάντως όχι πέραν τις
30.6.2017. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς µετάταξη
επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική θέση τους µέχρι τις 15.4.2017,
έναρξη εφαρµογής του ΕΣΚ.
4. Τακτικοί υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. και ΟΤΑ α' και β' βαθµού και
Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες,
Ν.Π.∆.∆. και ΟΤΑ α' και β' βαθµού, κατόπιν ανακοίνωσης - πρόσκλησης που έχει εκδοθεί
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να µεταταχθούν µέχρι τις 30.6.2017
στην υπηρεσία που είναι αποσπασµένοι, µε αίτηση που υποβάλλουν µέχρι τις 30.4.2017, µε
τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3.
Άρθρο 19
Τελικές - καταργούµενες διατάξεις
1. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη για τη διενέργεια απόσπασης ή µετάταξης που αντίκειται
στις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το ΕΣΚ καταργείται, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 18, µε εξαίρεση τις εξής ειδικές διατάξεις για τις αποσπάσεις:
α) σε πολιτικά γραφεία (Π.δ. 63/2005), σε γραφεία αιρετών σε ΟΤΑ α' και β' βαθµού, σε
γραφεία βουλευτών, σε κόµµατα, στην Προεδρία της ∆ηµοκρατίας,

β) στη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού, στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης
και στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού,
γ) στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
δ) στα Ελεγκτικά σώµατα της ∆ιοίκησης, για θέσεις επιθεωρητών - ελεγκτών,
ε) σε Ειδικές Υπηρεσίες και Κοινές Γραµµατείες των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας του Ν. 4314/2014 (Α' 265) και στη ΜΟ∆ Α.Ε., καθώς και σε υπηρεσίες
συντονισµού, εφαρµογής ή διαχείρισης άλλων συγχρηµατοδοτούµενων ενωσιακών και
διεθνών προγραµµάτων,
στ) στην Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 7 του Ν. 3691/2008, Α' 166),
η) στη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς (άρθρο 9 του Ν.
4320/2015, Α' 29),
θ) στην ΕΣ∆∆Α, για όσο χρόνο διαρκεί ο χρόνος φοίτησης των υπαλλήλων,
ι) στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.), την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
(ΕΝ.Π.Ε.), την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) και τις
Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (Π.Ε.∆.),
ια) στα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης.
Οι αποσπάσεις σε θέσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό της Βουλής των Ελλήνων
διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4314/2014 (Α' 65), οι διατάξεις για αποσπάσεις και
µετατάξεις του Ν. 4375/2016 (Α' 51), οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ. 10
του Ν. 3852/2010 (Α' 87), οι διατάξεις για αποσπάσεις και µετατάξεις του ειδικού ένστολου
προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας, οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, οι διατάξεις του άρθρου 8
παρ. 6 του Π.δ. 351/1991 (Α' 121), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1069/1980
(Α' 191) διατηρούνται σε ισχύ.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται η παρ. 1 του άρθρου 68 του
Ν. 4002/2011 (Α' 180), η παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (Α' 226), η παρ. 16 του
άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (Α' 54), το άρθρο 6 του Ν. 3613/2007 (Α' 263), η παρ.
10 του άρθρου 2 του Ν. 3051/2002 (Α' 220), όπως προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου
284 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), τα άρθρα 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα άρθρα
73, 74, 78, 79, 181, 182, 184 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων, τα άρθρα 246, 247 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 58 του Ν. 3979/2011 (Α'
138).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6
ΚΑΙ 8 ΤΟΥ Ν. 4369/2016, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Άρθρο 20
Υποχρεώσεις
1. Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και
της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4369/2016 (Α' 33) οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους
µε ακεραιότητα, αντικειµενικότητα, αµεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, να
ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος και να σέβονται και να τηρούν
τους κανόνες εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας για θέµατα, για τα οποία έλαβαν γνώση
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Προς διασφάλιση των ανωτέρω υποχρεώσεων προβλέπονται ασυµβίβαστα και µέτρα
πρόληψης περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 21-23
του παρόντος, συµπληρωµατικώς δε εφαρµόζεται κάθε ειδική διάταξη που αφορά σε
ασυµβίβαστα και περιορισµούς σχετικά µε την κατοχή των θέσεων αυτών.
Άρθρο 21
Ασυµβίβαστα άσκησης καθηκόντων
1. Κατά τη διάρκεια της θητείας των προσώπων που διορίζονται σε θέσεις κατά τα
οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6, στα εδάφια πρώτο και δεύτερο της

περίπτωσης α' και στα εδάφια πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου
8 του Ν. 4369/2016 αναστέλλεται η άσκηση εκ µέρους τους οποιουδήποτε δηµοσίου
λειτουργήµατος, όπως και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο ∆ηµόσιο ή σε
νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα. Αναστέλλεται επίσης η εκ µέρους τους άσκηση του
δικηγορικού λειτουργήµατος.
2. Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και
της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4369/2016 απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, να ασκούν οποιουδήποτε είδους επαγγελµατική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τοµέα
όµοια ή παρεµφερή µε τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο επιλέγονται ή να
συµµετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση νοµικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε όµοια ή παρεµφερή δραστηριότητα µε
εκείνη του φορέα στον οποίο επιλέγονται. Απαγορεύεται επίσης να κατέχουν παράλληλα
άλλες θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.
4369/2016 ή θέση προϊσταµένου οποιασδήποτε οργανικής µονάδας στο ∆ηµόσιο ή σε
νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα.
3. ∆εν διορίζονται στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του
άρθρου 8 του Ν. 4369/2016 πρόσωπα, των οποίων οι σύζυγοι ή οι συµβιούντες κατά την
έννοια του άρθρου 1 του Ν. 4356/2015 (Α' 181) ή τα τέκνα αυτών συµµετέχουν µε
οποιονδήποτε τρόπο στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση ή απασχολούνται σε θέση ευθύνης σε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε όµοια ή
παρεµφερή δραστηριότητα µε εκείνη του φορέα στον οποίο επιλέγονται.
4. Τα ως άνω πρόσωπα δηλώνουν υπευθύνως ήδη µε την υποβολή της υποψηφιότητάς
τους ότι:
α) ∆εν ασκούν οποιαδήποτε επαγγελµατική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τοµέα, όµοια ή
παρεµφερή µε τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο ανήκει η προκηρυσσόµενη θέση ή,
εφόσον ασκούν τέτοια επαγγελµατική δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής
υποψηφιότητας, ότι θα τη διακόψουν, εφόσον επιλεγούν για τη θέση αυτή, προσκοµίζοντας
τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.
β) ∆εν συµµετέχουν οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή οι συµβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1
του Ν. 4356/2015 (Α' 181) ή τα τέκνα αυτών µε οποιονδήποτε τρόπο στο κεφάλαιο ή στη
διοίκηση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε όµοια ή
παρεµφερή δραστηριότητα µε εκείνη του φορέα στον οποίο ανήκει η προκηρυσσόµενη θέση
ή, εφόσον συµµετέχουν κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ότι θα παύσουν να
συµµετέχουν, εφόσον επιλεγούν για τη θέση αυτή, προσκοµίζοντας τα σχετικά
δικαιολογητικά µεταβίβασης, απαλλαγής ή παραίτησής τους κατά τον χρόνο ανάληψης των
καθηκόντων τους.
γ) ∆εν απασχολούνται οι σύζυγοι ή οι συµβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.
4356/2015 και τα τέκνα αυτών σε θέση ευθύνης σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε όµοια ή παρεµφερή δραστηριότητα µε εκείνη
του φορέα στον οποίο ανήκει η προκηρυσσόµενη θέση ή, εφόσον απασχολούνται κατά το
χρόνο υποβολής υποψηφιότητας, ότι θα παύσουν να απασχολούνται, εφόσον επιλεγούν για
τη θέση αυτή, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά διακοπής ή παραίτησης κατά το
χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.
δ) ∆εν κατέχουν άλλες θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του
άρθρου 8 του Ν. 4369/2016 ή θέση προϊσταµένου οποιασδήποτε οργανικής µονάδας στο
∆ηµόσιο ή σε νοµικό πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα ή, εφόσον κατέχουν κατά το χρόνο
υποβολής υποψηφιότητας, ότι θα παραιτηθούν, εφόσον επιλεγούν για τις θέσεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά
παραίτησης κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους.
5. Η διαπίστωση των ασυµβιβάστων των παραγράφων 1 έως 3 οποιαδήποτε στιγµή κατά
τη διάρκεια της θητείας των ως άνω προσώπων, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση
αυτών από τη θέση τους µε την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρµόδιου Υπουργού ή
του Υπουργού που εποπτεύει το φορέα.
Άρθρο 22
Σύγκρουση συµφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων
1. Σύγκρουση συµφερόντων για τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4369/2016 συνιστά

οποιαδήποτε κατάσταση, κατά την οποία υφίσταται ιδιωτικό συµφέρον ικανό να επηρεάσει
την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικό συµφέρον
νοείται κάθε πλεονέκτηµα για τους ίδιους, τους συζύγους ή τους συµβιούντες κατά την
έννοια του άρθρου 1 του Ν. 4356/2015, τους συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ'
ευθείαν µεν γραµµή απεριορίστως εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού, καθώς και για
πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, στενά συνδεόµενα µε αυτούς.
2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων για τη διαχείριση συγκεκριµένων υποθέσεων
συντρέχει σύγκρουση συµφερόντων, ιδίως όταν υπάρχει προηγούµενη σχέση του
προσώπου που έχει διοριστεί σε θέση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1
του άρθρου 8 του Ν. 4369/2016 µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που εµπλέκονται ή σχετίζονται µε αρµοδιότητες του φορέα.
Προηγούµενη σχέση υφίσταται σε κάθε περίπτωση:
α) Όταν τα πρόσωπα αυτά κατά την τελευταία τριετία πριν από την έναρξη της θητείας
τους είχαν επαγγελµατική δραστηριότητα, η οποία συνίστατο στην παροχή οποιασδήποτε
υπηρεσίας, εργασίας ή έργου, είτε από τα ίδια είτε από νοµικό πρόσωπο, στου οποίου το
κεφάλαιο ή τη διοίκηση αυτά συµµετείχαν, προς τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε όµοια ή παρεµφερή δραστηριότητα µε εκείνη του
φορέα, σε θέση του οποίου έχουν επιλεγεί, ή προς τον ίδιο το φορέα ή σε βάρος αυτού.
β) Όταν τα πρόσωπα αυτά συµµετείχαν κατά την τελευταία τριετία στο κεφάλαιο ή στη
διοίκηση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε όµοια ή
παρεµφερή δραστηριότητα µε εκείνη του φορέα, σε θέση του οποίου έχουν επιλεγεί.
γ) Αν την ανωτέρω επαγγελµατική δραστηριότητα ή συµµετοχή στο κεφάλαιο ή στη
διοίκηση των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής είχαν ο
σύζυγος ή ο συµβιών µε τα πρόσωπα αυτά κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 4356/2015
ή τα τέκνα τους κατά την τελευταία τριετία πριν από το διορισµό στη θέση των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4369/2016.
3. Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και
της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4369/2016 υποχρεούνται να απέχουν από τη διαχείριση
συγκεκριµένων υποθέσεων δηλώνοντας κώλυµα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης
συµφερόντων κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2.
4. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο παράβαση των υποχρεώσεων του παρόντος
άρθρου εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του προηγούµενου άρθρου και οι
περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 και εκδίδονται οι σχετικές
υπουργικές αποφάσεις. Οι ως άνω υπουργικές αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Α.Σ.Ε.Π., πλέον των υποχρεώσεων δηµοσιότητας βάσει των διατάξεων του Ν. 3861/2010
(Α' 112).
Άρθρο 23
Υποχρεώσεις των προσώπων µετά τη λήξη των καθηκόντων τους
1. Τα πρόσωπα που διορίζονται στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και
της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4369/2016 οφείλουν να απέχουν για δύο (2) έτη µετά τη
λήξη της θητείας τους από κάθε ιδιωτική δραστηριότητα σχετιζόµενη µε τα καθήκοντα που
άσκησαν, εφόσον αυτή µπορεί να δηµιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων,
κατά την έννοια του άρθρου 22, ιδίως: α) µέσω της παροχής εκ µέρους τους υπηρεσιών µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση - σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες σχετίζονται µε ζητήµατα που
διαχειρίστηκαν τα ίδια ή µε αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
ή β) µέσω της συµµετοχής τους στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση των ως άνω νοµικών
προσώπων, εξαιρουµένων των περιπτώσεων απόκτησης µετοχών, εταιρικών µεριδίων ή
άλλων δικαιωµάτων µέσω κληρονοµικού δικαιώµατος. Στα πρόσωπα αυτά δεν επιτρέπεται
για τρία (3) έτη µετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαµβάνουν την υπεράσπιση ή µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο την επιµέλεια υποθέσεων του φορέα ή την προσφυγή ενώπιον
των δικαστηρίων κατά του φορέα αυτού.
2. Τα πρόσωπα που διορίζονται και οι σύζυγοι ή οι συµβιούντες µε αυτά κατά την έννοια
του άρθρου 1 του Ν. 4356/2015, καθώς και τα τέκνα τους υποβάλλουν επί τρία (3) έτη από
τον χρόνο λήξης των καθηκόντων τους δήλωση οικονοµικών συµφερόντων του άρθρου
229 του Ν. 4281/2014 (Α' 160). Ειδικά όσοι διορίστηκαν υποβάλλουν επιπλέον ειδική
υπεύθυνη δήλωση για αποχή από την άσκηση των δραστηριοτήτων της προηγούµενης

παραγράφου στην αρµόδια Μονάδα Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της
Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και
της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του Ν. 3213/2003 (Α' 309).
3. Αν ύστερα από σχετικό έλεγχο διαπιστωθεί από την ως άνω αρµόδια Μονάδα Ελέγχου η
παράβαση των οριζοµένων στην παράγραφο 1, αποστέλλεται το σχετικό πόρισµα στον
Υπουργό Οικονοµικών µε κοινοποίηση στον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στον
Υπουργό ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και στον καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργό και
επιβάλλονται, πέραν των άλλων προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων, τα εξής:
α) πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζηµιώσεων που έλαβε το
πρόσωπο αυτό κατά τη διάρκεια της θητείας του, το οποίο επιβάλλεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται ως δηµόσιο έσοδο κατά τις
διατάξεις του ΚΕ∆Ε,
β) απαγόρευση διορισµού, µε απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, στις
θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.
4369/2016 για περίοδο δέκα (10) ετών από τη διαπίστωση της παράβασης ή ισοβίως, αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν καταβληθεί το πρόστιµο που βεβαιώθηκε σύµφωνα µε την
περίπτωση α',
γ) διαγραφή από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα άρθρα 3 και 5 του Ν. 4369/2016.
Οι ως άνω υπουργικές αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., πλέον των
υποχρεώσεων δηµοσιότητας βάσει των διατάξεων του Ν. 3861/2010.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης
εγγράφων στο δηµόσιο τοµέα

και

διακίνησης

διοικητικών

πράξεων

και

Το άρθρο 12 του Ν. 3979/2011 (Α' 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 12
1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών
πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του ∆ηµοσίου, όπως η σύνταξη, η
προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση προς ενέργεια εισερχοµένων
εγγράφων, η εσωτερική διακίνηση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πραγµατοποιούνται
αποκλειστικά µέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), µε χρήση
εγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπογραφής και εγκεκριµένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού
δύναται να οριστούν εξαιρέσεις από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα µεριµνά για την προσαρµογή των επιχειρησιακών
διαδικασιών του προς το σκοπό της βέλτιστης εφαρµογής της ηλεκτρονικής διαχείρισης
εγγράφων.
2. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και
ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους µεταξύ φορέων του δηµόσιου
τοµέα πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε χρήση Τ.Π.Ε..
3. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και
ανακοίνωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων κάθε είδους µεταξύ φορέων του δηµόσιου
τοµέα και τρίτων, φυσικών και νοµικών προσώπων, επιτρέπεται να πραγµατοποιείται µε
χρήση Τ.Π.Ε..
4. Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 εξαιρούνται ως προς τη διακίνηση,
διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από το νόµο
απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων. Αν η επιδιωκόµενη από τρίτο, φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή απευθυνόµενη σε τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, πράξη αφορά έγγραφα, τα
οποία περιλαµβάνονται στο προηγούµενο εδάφιο, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα
υποχρεούται να ενηµερώνει εγκαίρως και µε τον προσφορότερο κάθε φορά τρόπο τον
ενδιαφερόµενο.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης ορίζονται τα πρότυπα και οι
ελάχιστες προδιαγραφές µορφής και αναγκαίων στοιχείων των ηλεκτρονικών εγγράφων
που εκδίδουν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
6. α) Το Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µεριµνούν για την ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού
ηλεκτρονικού συστήµατος για την αυτόµατη ηλεκτρονική ανταλλαγή και διακίνηση
εγγράφων µεταξύ των φορέων του ∆ηµοσίου, καθώς και για την ανταλλαγή εγγράφων µε
φορείς άλλων χωρών. Το κεντρικό αυτό ηλεκτρονικό σύστηµα, το οποίο παρέχεται ως
υπηρεσία σε όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου, αξιοποιεί για τη λειτουργία του το Ψηφιακό
Οργανόγραµµα
του
άρθρου
16 του
παρόντος.
Κάθε
φορέας
µεριµνά
για
τη διαλειτουργία της υφιστάµενης υποδοµής, διαχείρισης εγγράφων ή του Σ.Η.∆.Ε., που
διαθέτει µε το κεντρικό σύστηµα, καθώς και για την απόκτηση εγκεκριµένης ψηφιακής
υπογραφής από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού ∆ηµοσίου (Α.Π.Ε.∆.) ή από άλλο
πιστοποιηµένο πάροχο αναγνωρισµένων πιστοιποιητικών.
β) Όσοι φορείς διαθέτουν Σ.Η.∆.Ε. δύναται να συνεχίσουν την αυτοτελή λειτουργία του
για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, έως ότου ολοκληρώσουν τη διασύνδεσή του µε το
κεντρικό σύστηµα της ανωτέρω παραγράφου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
καθορίζονται τα κοινά πρότυπα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των Σ.Η.∆.Ε., οι
διαδικασίες, καθώς και τα σχέδια διαλειτουργίας µε το κεντρικό σύστηµα.
7. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης είναι αρµόδιο για
τη διατύπωση των σχετικών προτύπων και το συντονισµό της εφαρµογής των διατάξεων
του παρόντος άρθρου. Η Γενική ∆ιεύθυνση Μεταρρυθµιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρµόδια για την
υποστήριξη των φορέων του δηµοσίου τοµέα.
8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει για το σύνολο των Υπουργείων από την 1η
Ιουλίου 2017. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του
καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού, η έναρξη ισχύος δύναται να παραταθεί σε εξαιρετικές και
ειδικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2018. Η ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος για τους υπόλοιπους φορείς του ∆ηµοσίου, όπως τα Ν.Π.∆.∆., τις ανεξάρτητες και
ρυθµιστικές αρχές, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και τους ΟΤΑ α' και β' βαθµού,
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και σε κάθε περίπτωση
όχι αργότερα από τις 31 ∆εκεµβρίου 2018.
9. Με την παρέλευση των ανωτέρω ηµεροµηνιών κάθε πράξη και κάθε απόφαση που
εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν εκτελούνται.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης ρυθµίζονται τεχνικά θέµατα και
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 25
Ανακατανοµή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστηµα προσλήψεων του Ν.
2190/1994
1. Η παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α' 28) αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) των προκηρυσσόµενων θέσεων τακτικού προσωπικού
και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών
ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ για υπηρεσίες και νοµικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 (Α' 206) στους Νοµούς των
Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας και Κεντρικής
Μακεδονίας, πλην του Νοµού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από παλιννοστούντες Ποντίους
οµογενείς και από το σύνολο των οµογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2790/2000 (Α' 24), εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι
θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί µια δεκαετία.
β) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προκηρυσσόµενων θέσεων τακτικού
προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των

κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα
καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Για την περίπτωση αυτή
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (Α'270).
γ) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσόµενων θέσεων τακτικού προσωπικού
και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών
ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται
από άτοµα µε αναπηρία, µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον,
όπως διαπιστώνεται από τις υγειονοµικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.
δ) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόµενων θέσεων τακτικού προσωπικού
και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών
ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται
από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόµων µε αναπηρία µε
ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και
σωµατικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονοµικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ'
εξαίρεση όταν τα άτοµα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισµό, για την παροχή της
προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η
άσκηση του δικαιώµατος προστασίας από ένα δικαιούχο µιας οικογένειας (γονείς, τέκνα,
συζύγους, αδελφούς) αποκλείει τους υπόλοιπους.
Ο υπολογισµός των ανωτέρω ποσοστών για µεν την εφαρµογή της περίπτωσης α' γίνεται
στο σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά στο σύνολο των περιοχών που
ορίζονται σε αυτή, για δε την εφαρµογή των λοιπών περιπτώσεων γίνεται στο σύνολο των
θέσεων κάθε προκήρυξης.
Η κατανοµή των θέσεων στους φορείς και για τις πέντε οµάδες:
α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων,
β) γονέων µε τρία τέκνα και τέκνων αυτών,
γ) παλιννοστούντων Ποντίων οµογενών και οµογενών του Ν. 2790/2000,
δ) ατόµων µε αναπηρία µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και
ε) ατόµων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόµων µε
αναπηρία µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
θα γίνει σε πρώτη φάση µε βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο δεκαπέντε τοις
εκατό (15%), δέκα τοις εκατό ( 10%), δύο τοις εκατό (2%), δέκα τοις εκατό (10%), πέντε
τοις εκατό (5%) εκφρασµένα σε ακέραιο αριθµό.
Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέµενων θέσεων µε την πρώτη κατανοµή, οι
υπολειπόµενες θέσεις θα διατεθούν στους φορείς σε δεύτερη φάση, προτασσόµενων
εκείνων των φορέων στους οποίους η προστιθέµενη θέση δίνει τη µικρότερη αύξηση στο
ποσοστό στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%), δέκα τοις εκατό (10%), δύο τοις εκατό (2%),
δέκα τοις εκατό (10%), πέντε τοις εκατό (5%) σε καθεµία από τις πέντε οµάδες αντίστοιχα.
Αν περισσότεροι φορείς έχουν το ίδιο αυξηµένο ποσοστό, αλλά οι διαθέσιµες θέσεις είναι
λιγότερες από τον αριθµό των φορέων αυτών, προτάσσονται οι φορείς µε το µικρότερο
πληθυσµό της έδρας.»
2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (Α' 28), προστίθενται παράγραφοι
8, 9, 10 και 11 ως εξής:
«8. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), οι
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθµού και οι φορείς του δηµόσιου
τοµέα που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (Α' 220)
υποχρεούνται να προσλαµβάνουν:
α) στο ογδόντα τοις (80%) των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής
πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που
υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και κάθε άλλης δηµόσιας αρχής,
β) έναν δικηγόρο µε αναπηρία, µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%)
τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους.
Οι θέσεις των περιπτώσεων α' και β' προκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Π..
Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεµένων θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων
παροχής πληροφοριών από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των σχολών
εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, προκηρύσσονται εκ νέου οι ανωτέρω θέσεις και, αν δεν
καλυφθούν και µε τη δεύτερη προκήρυξη από τους υποψήφιους τυφλούς πτυχιούχους των
σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, καλύπτονται από τα πρόσωπα των
περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 6 κατά σειρά προτεραιότητας, εφόσον διαθέτουν
πτυχίο πληροφορικής αντίστοιχης βαθµίδας.

Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθεµένων θέσεων δικηγόρων από τα πρόσωπα της
περίπτωσης γ' καλύπτονται από τα πρόσωπα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6
αντίστοιχα.
9. Η συνολική βαθµολογία κατά τη συµµετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου βάσει προκηρύξεων σύµφωνα µε τη
διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (Α' 28) προσαυξάνεται:
α) για τα πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 ανάλογα µε το ποσοστό
αναπηρίας, το οποίο πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή τρία (3),
β) για τα πρόσωπα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 ανάλογα µε το ποσοστό
αναπηρίας, το οποίο πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή δύο (2).
10. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ορίζονται και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
11. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα (1) µήνα µετά τη δηµοσίευση της
προβλεπόµενης στην παράγραφο 10 υπουργικής απόφασης.»
Άρθρο 26
Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών
1. Η παρ. 20 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994 (Α' 28), η οποία προστέθηκε µε τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (Α' 237), αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών µετά τη δηµοσίευση της πράξεως διορισµού ή
προσλήψεως του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των
δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την
πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης
ή τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του µετά την πρόσληψη.»
2. Η παρ. 19 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 28 του Ν. 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«19. Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών µετά τη δηµοσίευση της πράξεως διορισµού ή
προσλήψεως του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των
δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την
πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης
ή τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του µετά την πρόσληψη.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 19 του Ν. 2190/1994, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 28 του Ν. 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών µετά τη δηµοσίευση της πράξεως διορισµού ή
προσλήψεως του προσωπικού που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των
δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την
πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης
ή τη βαθµολογική και µισθολογική κατάταξή του µετά την πρόσληψη.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών µετά τη δηµοσίευση της πράξεως διορισµού ή
προσλήψεως µονίµου προσωπικού ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή
προσωπικού µε θητεία που ανανεώνεται ή µε σχέση έµµισθης εντολής που διορίζεται ή
προσλαµβάνεται µε διαδικασία η οποία προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του Ν.
2190/1994 (Α' 28) διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των
δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την
πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία
πρόσληψης.»

5. Η παρ. 9 του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (Α' 237) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αγροτικών ιατρών, ειδικευόµενων
ιατρών, εξειδικευόµενων ιατρών, επικουρικών ιατρών, των ιατρών κλάδου ΕΣΥ, καθώς και
του ιατρικού προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων που εντάσσεται και
κατατάσσεται στον κλάδο Ιατρών ΕΣΥ, πραγµατοποιείται από τις υπηρεσίες της
οικείας ∆.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκοµείου του ΕΣΥ, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) µηνών
από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισµού, πρόσληψης ή τοποθέτησης ή ένταξης και
κατάταξης. Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης ιατρού
κλάδου ΕΣΥ και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατά τα
ανωτέρω, αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν ληφθεί υπ'
όψιν για το διορισµό του γίνεται από την υπηρεσία προέλευσης του αιτούντος, πριν από την
αποδοχή της παραίτησης από τον οικείο Υπουργό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη
λυθεί η υπαλληλική σχέση µε την αποδοχή παραίτησης ή έχει παρέλθει δίµηνο από την
υποβολή της αίτησης παραίτησης, οπότε γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση, χωρίς
να έχει προηγηθεί ή ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών, ο έλεγχος
γίνεται από τις υπηρεσίες της οικείας ∆.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκοµείου, εντός τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση της σχετικής πράξης. Οι σχετικές βεβαιώσεις αυτεπάγγελτου
ελέγχου των ως άνω περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου διαβιβάζονται άµεσα στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.»
6. Στο άρθρο 28 του Ν. 4305/2014 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:
«10. Για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ο έλεγχος γνησιότητας
που διενεργείται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ολοκληρώνεται
αµελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
11. Η δαπάνη που προκαλείται κατά τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών
επιβαρύνει το φορέα που τον διενεργεί.»
Άρθρο 27
∆ιεύθυνση Αρχείων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται ∆ιεύθυνση Αρχείων ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης που υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Μεταρρυθµιστικής Πολιτικής και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Η ∆ιεύθυνση Αρχείων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε συνεργασία µε
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σχεδιάζει και διατυπώνει πλαίσιο πολιτικών για την ορθή
τήρηση των υπηρεσιακών αρχείων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, την παρακολούθηση της
εκτέλεσης των προεδρικών διαταγµάτων περί εκκαθαρίσεων των δηµοσίων εγγράφων και
την απρόσκοπτη κατάθεση των ανενεργών αρχείων των πάσης φύσης δηµοσίων υπηρεσιών
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Με το προεδρικό διάταγµα του οργανισµού του Υπουργείου
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης θα οριστεί η διάρθρωση της ∆ιεύθυνσης.
Άρθρο 28
Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη
Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015 (Α' 176), στους
επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1995, οι οποίοι
διορίστηκαν κατ' εφαρµογή της παρ. 22 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (Α' 180) σε κενές
ή συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις φορέων του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994,
αναγνωρίζεται, για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη, το χρονικό διάστηµα από
1.1.1997 ή από την ηµεροµηνία που διορίστηκε στον ίδιο φορέα επιτυχών του ίδιου
διαγωνισµού, έως την ηµεροµηνία διορισµού τους.
Άρθρο 29
Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως κώλυµα διορισµού
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Υπαλληλικού Κώδικα και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 11 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται
τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Η µη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυµα διορισµού, εφόσον
αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισµού του υπαλλήλου.»
Άρθρο 30
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων του Ν.
4369/2016
Η περίπτωση α' της παρ. 7 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 του Ν. 4369/2016 (Α' 33), αντικαθίσταται ως εξής:

όπως

«7. α) Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων
διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου
Υπουργού και προκειµένου για Ν.Π.∆.∆. του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής
τηρουµένων των όρων των άρθρων 84 και 85.»
Άρθρο 31
Αδεια ασθένειας τέκνων
1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα προστίθεται
παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια µε αποδοχές έως τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.
Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που
είναι µονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες για κάθε
ηµερολογιακό έτος.»
2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια µε αποδοχές έως τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους.
Για τους υπαλλήλους που είναι µονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιµες
ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος.»
Άρθρο 32
Προθεσµία τριών µηνών
ολοκλήρωση διορισµού

από

την

έκδοση

απόφασης

κατανοµής

για

την

Στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (Α' 54) προστίθενται
εδάφια, ως εξής:
«Τα αρµόδια για το διορισµό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δηµοσίευση
των ατοµικών πράξεων διορισµού ή πρόσληψης εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης κατανοµής. Η µη τήρηση της προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα κατά τα οριζόµενα στην
περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα.»
Άρθρο 33
Εισαγωγικές εξετάσεις σε σχολές της ΕΛ.ΑΣ.
Στην παρ. 23 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (Α' 24) προστίθεται περίπτωση δ' ως
εξής:
«δ) Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη
Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας που πραγµατοποιήθηκαν κατά το σχολικό
έτος 2015 - 2016, καθώς και οι επιτυχόντες των ως άνω εξετάσεων που θα
πραγµατοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017, θα εγγραφούν στις οικείες σχολές
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017 - 2018.»
Άρθρο 34

Μετάταξη προστατευόµενων από το Ν. 2643/1998 υπαλλήλων
Υπάλληλοι κατηγορίας ∆Ε, ειδικότητας εκπαιδευτικών - εµπειροτεχνιτών του Ο.Α.Ε.∆. που
εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιµότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.
4172/2013 (Α' 167) και µετατάχθηκαν σε θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού,
µετατάσσονται µε απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης σε συνιστώµενες µε την ως άνω
απόφαση θέσεις της κατηγορίας και ειδικότητας που κατείχαν πριν από την έναρξη ισχύος
του Ν. 4172/2013.
Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος πινάκων προακτέων
Στο άρθρο 28 του Ν. 4369/2016 (Α' 33) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 83 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως το άρθρο
αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 25, η ισχύς των πινάκων
προακτέων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και σε αυτούς εγγράφονται όσοι υπάλληλοι
συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας από 1η Ιανουαρίου
2016 έως την 30ή Απριλίου του επόµενου έτους. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
έχουν ήδη καταρτιστεί οι πίνακες προακτέων του άρθρου 83 του Υπαλληλικού Κώδικα,
όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καταρτίζονται
πίνακες προακτέων, στους οποίους εγγράφονται οι υπάλληλοι που συµπληρώνουν τον
απαιτούµενο για προαγωγή χρόνο από 1.1.2016 έως 30.4.2016, µε έναρξη ισχύος των
πινάκων αυτών την 1.1.2016, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία οριστικοποίησής τους,
σύµφωνα µε το άρθρο 90 του ως άνω Κώδικα.»
Άρθρο 36
Ειδικότητα ιχθυολογίας
Η περίπτωση γ' του άρθρου 7 του Π.δ. 50/2001 (Α' 39) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας:
αα) πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή
ββ) πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών ή
Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Επιστήµης Ζωικής
Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήµης της Θάλασσας ή Επιστηµών της Θάλασσας
της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Για τους τίτλους
σπουδών της περίπτωσης ββ' απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του αρµόδιου οργάνου ΑΕΙ ότι
το πτυχίο ή δίπλωµα καλύπτει µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου
Ιχθυολογίας ή
γγ) πτυχίο ή δίπλωµα των Τµηµάτων ΑΕΙ της περίπτωσης ββ' και επιπλέον µεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε συναφή θέµατα υδροβιολογίας, αλιείας,
ιχθυολογίας, υδατοκαλλιεργειών, υδάτινων οικοσυστηµάτων.
Για όσους ήδη υπηρετούν ως ιχθυολόγοι σε θέσεις φορέων που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος, δεν απαιτείται η συνδροµή των προϋποθέσεων αα', ββ' και γγ'.»
Άρθρο 37
∆ικαίωµα υπογραφής «µε εντολή Περιφερειάρχη»
1. Το δικαίωµα υπογραφής «µε εντολή Περιφερειάρχη» της έκδοσης αδειών, που
περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2006/123/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, και αφορούν την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών και την άσκησή τους, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε., Οδηγίας που
ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το Ν. 3844/2010 (Α' 63), µεταβιβάζεται στους
προϊσταµένους των οικείων κατά περίπτωση Γενικών ∆ιευθύνσεων των Περιφερειών.
2. Με απόφασή του ο Περιφερειάρχης δύναται να εξουσιοδοτήσει και όργανο ιεραρχικά
υφιστάµενό του προϊσταµένου της καθ' ύλην αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης να υπογράφει µε
εντολή του τις πράξεις αδειοδότησης της παραγράφου 1, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
Άρθρο 38
Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό στην ΚτΠ Α.Ε.

Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 59 του Ν. 4314/2014 (Α' 265) αριθµούνται ως
περίπτωση α' και στην παράγραφο αυτή προστίθεται περίπτωση β' ως εξής:
«β) Για τη στελέχωση της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» επιτρέπεται η
πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου τριετούς διάρκειας, οι οποίες µπορεί να ανανεώνονται µία µόνο φορά.
Για τη σύναψη των ως άνω συµβάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού της
εταιρείας που εγκρίθηκε µε την ∆Ι∆Κ/ΚτΠ/οικ.21588/2011 απόφαση του Υφυπουργού
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Β' 2541), όπως
τροποποιήθηκε µε την ∆Ι∆Κ/οικ.35181/2015 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού (Β' 2532).
Οι ανωτέρω συµβάσεις ορισµένου χρόνου δεν δύναται να µετατραπούν σε συµβάσεις
αορίστου χρόνου και σε καµία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθούν συµβάσεις εργασίας
για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».
Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό που προβλέπεται στον οικείο Κανονισµό της εταιρείας
προσλαµβάνεται µέσω Α.Σ.Ε.Π. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1994.»
Άρθρο 39
Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ
Οι αρµοδιότητες της συσταθείσας µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν.
4314/2014 (Α' 265) «Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης» ασκούνται από τη ∆ιεύθυνση Οργανωτικών
Μεταρρυθµίσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταρρυθµιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 40
Απασχολούµενοι
στα
«Ελληνικά
Αµυντικά
Συστήµατα
Α.Β.Ε.Ε.»,
στην
«Ηλεκτροµηχανική Κύµης Ε.Π.Ε.», στη «Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου
Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και στην «Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων Α.Β.Ε.»
Οι απασχολούµενοι µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: α) στην
εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), β) στην εταιρεία
µε την επωνυµία «Ηλεκτροµηχανική Κύµης Ε.Π.Ε.», γ) στην εταιρεία µε την επωνυµία
«Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και δ) στην εταιρεία µε την
επωνυµία «Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ), δύνανται να µεταταχθούν σε
υφιστάµενες κενές ή, εάν δεν υπάρχουν, σε συνιστώµενες θέσεις σε υπηρεσίες, κεντρικές
και περιφερειακές, του ∆ηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
(ν.π.δ.δ.), καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), εφόσον
υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς, µε αντίστοιχη κατάργηση της
οργανικής τους θέσης. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, τα ως άνω πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στο Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης καθορίζεται η διαδικασία µετάταξης και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2)
µηνών από την ανακοίνωση των φορέων, σε υπηρεσίες των οποίων µπορεί να
προσληφθούν, τα ως άνω πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου
∆υναµικού του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διαδικασία µετάταξης
ολοκληρώνεται µε την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, του αρµόδιου για τον αντίστοιχο φορέα Υπουργού και κατά περίπτωση,
του Υπουργού Εθνικής Αµυνας, που εποπτεύει τα «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Β.Ε.Ε.», την «Ηλεκτροµηχανική Κύµης Ε.Π.Ε.» και τη «Μεταλλουργική Βιοµηχανία
Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ή του Υπουργού Οικονοµικών, που εποπτεύει την «Ελληνική
Βιοµηχανία Οχηµάτων Α.Β.Ε.». Ο αριθµός των, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο,
µετατασσόµενων απασχολούµενων της «Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη
Α.Ε.», της «Ηλεκτροµηχανική Κύµης Ε.Π.Ε.» και της «Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων
Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ), συνυπολογίζεται στον αριθµό των νέων προσλήψεων του έτους 2017,
όπως ορίζεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010, όπως
τροποποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 64 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν. 4389/2016.

Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 4109/2013
Η παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 4109/2013 (Α' 16) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προϊστάµενοι των λοιπών οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας
Συντονισµού επιλέγονται µεταξύ των υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού,
περιλαµβανοµένων και όσων υπηρετούν µε απόσπαση, οι οποίοι έχουν βαθµό Α' και είναι
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ή διαθέτουν διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας.»
Άρθρο 42
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 4109/2013 (Α'16)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση που κατέχει τη θέση υπάλληλος αποσπασµένος από φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης, από τον οποίο δεν είναι εφικτή η µεταφορά πιστώσεων, ο υπάλληλος λαµβάνει
από το φορέα προέλευσής του τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόµατα της οργανικής του
θέσης, πλην εκείνων που συνδέονται µε την άσκηση των καθηκόντων του στο χώρο και τη
θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, οπότε καταβάλλονται από τη Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού. Σε περίπτωση που οι καταβαλλόµενες, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο,
αποδοχές υπολείπονται των οριζοµένων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η
διαφορά καταβάλλεται από τη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού.»
Άρθρο 43
1. Η περίπτωση ζ' της παρ. 2 του άρθρου 5Β του Π.δ. 32/2004, η οποία κωδικοποιήθηκε
µε την περίπτωση ζ' της παρ. 2 του άρθρου 76Β του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005), αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) παρακολουθεί το νοµοπαρασκευαστικό έργο και τις αποφάσεις των θεσµικών οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και υποστηρίζει τα αρµόδια, κάθε
φορά, Υπουργεία, εφόσον αυτά του το ζητήσουν, σε θέµατα της αρµοδιότητάς του».
2. Μετά την περίπτωση ζ' της παρ. 2 του άρθρου 5Β του Π.δ. 32/2004, η οποία
κωδικοποιήθηκε µε την περίπτωση ζ' της παρ. 2 του άρθρου 76Β του Κώδικα Νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005), προστίθεται περίπτωση η'
ως εξής:
«η) είναι αρµόδιο για το συντονισµό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των
Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών σε εθνικό επίπεδο».
3. Οι περιπτώσεις η' και θ' της παρ. 2 του άρθρου 5Β του Π.δ. 32/2004, οι οποίες
κωδικοποιήθηκαν µε τις περιπτώσεις η' και θ' της παρ. 2 του άρθρου 76Β του Κώδικα
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005), αναριθµούνται
σε περιπτώσεις θ' και ι' αντιστοίχως.
Άρθρο 44
Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, οι καταταγέντες στους
πίνακες διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. της 1ΕΓ/2016 προκήρυξης (ΦΕΚ Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.
3), οι οποίοι δηµοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 650/Γ/11.7.2016 και 683/Γ'/18.7.2016 και
διορθώθηκαν µε το ΦΕΚ τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 4, και η κατανοµή των οποίων έγινε
µε την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.Κ./73/ οικ.20325/27.7.2016 (Β' 2357) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.Κ./104/οικ.28352/3.11.2016 (Β' 3586) όµοια,
εάν στο φορέα διορισµού τους δεν υφίστανται οι αντίστοιχες του κλάδου ή της ειδικότητάς
τους οργανικές θέσεις, διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται µε την
απόφαση διορισµού τους και µε παράλληλη δέσµευση κενής οργανικής θέσης της ίδιας
κατηγορίας για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Οι παραπάνω προσωποπαγείς

θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια µε την µε οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση από την
υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν.
Άρθρο 45
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (Α' 54), όπως
προστέθηκε µε το άρθρο τρίτο του Ν. 4420/2016 (Α' 175), αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ' εξαίρεση, επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισµού Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998, που
διενεργήθηκε σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 8/1997 προκήρυξη (ΦΕΚ Τεύχος Προκηρύξεων
Α.Σ.Ε.Π.
45),
οι
οποίοι
περιλαµβάνονται
σε
πίνακες διοριστέων του
ΑΣΕΠ
κατ' εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016, είναι δυνατόν να
ανακατανεµηθούν σε άλλη υπηρεσία ή εποπτευόµενο φορέα του ίδιου Υπουργείου µε
απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης κατόπιν αιτήµατος του οικείου
Υπουργείου.»
Άρθρο 46
Οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις που έχουν συναφθεί µεταξύ φυσικών προσώπων και της
εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες λήγουν στις 31.12.2016, παρατείνονται
αυτοδικαίως µέχρι και τις 30.6.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
Από την αυτοδίκαιη παράταση του ανωτέρω εδαφίου εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που
έχουν θεµελιώσει, έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, το δικαίωµά τους για
συνταξιοδότηση.
Άρθρο 47
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, και ύστερα από γνώµη της
Επιτροπής της παρ. 1 περίπτωση β' του άρθρου 6 του Ν. 3086/2002 (Α' 324), το Ελληνικό
∆ηµόσιο δύναται να παραιτηθεί από την άσκηση ενδίκων µέσων ή από ήδη ασκηθέντα
ένδικα µέσα, κατά δικαστικών αποφάσεων µε τις οποίες διατάσσεται η παραµονή ή η
επάνοδος εργαζοµένων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ή σε
φορείς εποπτευόµενους από αυτό, εφόσον οι εργαζόµενοι παραιτηθούν εγγράφως από
οποιαδήποτε οικονοµική αξίωσή τους, που απορρέει από τις σχετικές αποφάσεις, κατά του
Ελληνικού ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
νοµικών προσώπων. Η απόφαση του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη
ως προς την αναγκαιότητα, για την εύρυθµη λειτουργία και ασφάλεια, στελέχωσης
αρχαιολογικών χώρων και µουσείων και να αναφέρεται ειδικώς στην ύπαρξη πιστώσεων
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου.
Άρθρο 48
Συνυπηρέτηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή
Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆,
Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού για συνυπηρέτηση µε υπάλληλο, σύζυγο ή συµβιούντα, κατά την
έννοια του άρθρου 1 του Ν. 4356/2015, που υπηρετεί σε Υπηρεσία ή Αρχή Εξωτερικού. Η
απόσπαση διενεργείται στην υπηρεσία που είναι τοποθετηµένος ο/η σύζυγος ή ο συµβιών ή
σε άλλη υπηρεσία της ίδιας πόλης ή περιοχής, για όσο διάστηµα εξυπηρετείται η ανάγκη της
συνυπηρέτησης, µε κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών, µετά από γνώµη του
προϊστάµενου της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, στην περίπτωση που η
απόσπαση γίνεται σε αυτήν. Οι αποσπώµενοι, κατά τις διατάξεις του παρόντος, υπάλληλοι,
λαµβάνουν αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού από το φορέα προέλευσης και δεν
δικαιούνται επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής.
Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

