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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 74
26 Μαρτίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύ−
σεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσί−
ου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
MΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 1
Κατάργηση της υποχρέωσης
επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων
1. Το άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) τροποποιείται
ως εξής:
«Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο
Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός
αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.»
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 2690/
1999 (Α΄ 45) καταργούνται και η παράγραφος 2 του ιδίου
άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμό−
ζονται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορη−
γούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετή−
σιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις
και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
β. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρω−
τοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης
δ΄ και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική
χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους
φορείς της περίπτωσης α΄ ή επικυρωμένων αντιγράφων
των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για
το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και
τους φορείς της περίπτωσης α΄.

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υπο−
βάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκ−
δόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή
των ακριβών αντιγράφων τους.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά απο−
δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγρά−
φων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθε−
νται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται
να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου
να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που ανα−
γράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό
(5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το
αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συν−
δρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα
πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου εν
συνεχεία κοινοποιούνται στην καθ’ ύλην αρμόδια οργα−
νική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο
έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα,
εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ.
6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλο−
νται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν
τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η
διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας
υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται
αμέσως.
γ. Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να
επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το
ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζε−
ται στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), που το εξέδω−
σε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από
τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις
διατάξεις του παρόντος. Αντίγραφα των ανωτέρω επι−
κυρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους,
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σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των
λειτουργημάτων τους.
Ομοίως, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολου−
θούν να επικυρώνουν αντίγραφα από αντίγραφα ιδιω−
τικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικη−
γόρο, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε
φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
δ. Η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α΄, όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη
νομοθεσία, καταργείται με την παρέλευση τριών μηνών
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Εντός του
προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, με απόφα−
ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου
Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, η διατή−
ρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων
σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι,
που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.
ε. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄, από τη δη−
μοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται κάθε ειδική
ή γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.»
Άρθρο 2
Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης
στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.
1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εται−
ρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊ−
κές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες
και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήματα
αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση
δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης
ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης
πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η
υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται
από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγ−
ματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή με επιμέλεια
του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται
με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση
πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα
πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.
2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονται με
τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ − ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογί−
ζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την
ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ..
3. Από την 1.1.2015 καταργούνται:
α. το άρθρο 13 του ν. 3419/2005 και
β. η περίπτωση γγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3419/2005.
4. Από την 1.1.2015 το προβλεπόμενο στο άρθρο 7
παρ. 7 του ν. 3469/ 2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε
«Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών
φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».
5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δημοσίευ−
ση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή
ανακοινώσεων της παραγράφου α΄ πραγματοποιείται
ατελώς.

Άρθρο 3
Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου
Η περίπτωση 1β του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 (Α΄
150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», αντι−
καθίσταται ως εξής:
«β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή
διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.
2. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής
της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμε−
τάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφε−
ρόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α΄ της παρ. 2
του παρόντος άρθρου, δεν τελούν σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α΄ της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, είναι φο−
ρολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υπο−
χρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 και στην
περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του παρόντος,
δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόμενες στην πε−
ρίπτωση (2) του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, κατάσταση.
3. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.
2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός
των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφο−
ρών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπο−
γραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα
και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.»
Άρθρο 4
Απλούστευση αδειοδότησης παραγωγών
Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄, της
παρ. 1 «Δικαιούχοι παραγωγικών Αδειών» του άρθρου
3 «Παραγωγικές, άδειες πωλητών λαϊκών αγορών» του
π.δ. 51/2006 (Α΄ 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
των Λαϊκών Αγορών», όπως ισχύει, προστίθεται το εξής:
«Ειδικά, για τις περιπτώσεις των παραγωγών αλιέων
και των ιχθυοκαλλιεργητών, η παραγωγική άδεια ισχύει
για δώδεκα (12) μήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό
διάστημα, περισσότερες φορές.»
Άρθρο 5
Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης
επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας
σε φροντιστήρια
1. Η φράση «μετά γνώμην του Εποπτικού Συμβουλίου
Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως» της παρ. 4 του άρθρου 70 του
α.ν. 2545/1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων−φροντιστηρίων
και οικοτροφείων» καταργείται.
2. Το παράβολο των πενήντα (50) ευρώ για τη χο−
ρήγηση επάρκειας προσόντων για διδασκαλία ξένων
γλωσσών καταργείται.
Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς της παρούσας
παραγράφου και παύουν να ισχύουν όλες οι διοικητικές
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3. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του πα−
ρόντος, υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των φορέων
που καταργούνται, λύονται το αργότερο τέσσερις μήνες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατόπιν
σχετικής καταγγελίας της μίσθωσης από τον οικείο
Υπουργό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να
παρατείνεται η μίσθωση έως έναν ακόμη μήνα και για
μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σο−
βαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με
όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια
σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.
4. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση γί−
νεται αναφορά στους φορείς που καταργούνται, νοείται,
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, η υπηρεσία ή ο
φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητές τους.
5. Τα λογότυπα και τα σήματα, καθώς και τα δικαιώμα−
τα επί της επωνυμίας τοποθεσιών ιστοχώρου, ονομάτων
χώρων (domain names) και ονοματοδοσίας διαδικτύου,
όπως και βάσεων δεδομένων, που κατά την έναρξη ισχύ−
ος του παρόντος έχουν κατοχυρώσει νομικά πρόσωπα,
στα οποία αναφέρονται οι διατάξεις του, χρησιμοποι−
ούνται από τις υπηρεσίες και τους φορείς υποδοχής
στους οποίους και περιέρχονται τα σχετικά δικαιώματα.
6. Στις περιπτώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης φο−
ρέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά
τις οποίες η κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα
περιέρχονται αυτοδίκαια σε διάδοχο φορέα, με επιμέ−
λεια, μέσα σε εύλογο χρόνο, του φορέα αυτού κατα−
χωρίζονται οι σχετικές μεταβολές στο οικείο υποθηκο−
φυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο. Τυχόν παράλειψη
της υποχρέωσης αυτής δεν επηρεάζει την αυτοδίκαιη
μεταβίβαση του εμπράγματου δικαιώματος.
7. Οι υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που
αναλαμβάνουν αρμοδιότητες καταργούμενων νομικών
προσώπων, πρέπει να υποβάλουν το ταχύτερο δυνατόν,
στο εποπτεύον Υπουργείο τυχόν συμπληρωματικό, πλή−
ρως αιτιολογημένο, προϋπολογισμό του φορέα τους για
τη νέα αναληφθείσα δραστηριότητα και βάσει αυτού
να αποφασιστούν με τις ισχύουσες διαδικασίες τυχόν
αυξήσεις προϋπολογισμών και μεταφορές πιστώσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ − ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Π.Δ. 318/1992 (Α΄161)
Άρθρο 20
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης
Το άρθρο 7 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης
1. Τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν
να βαθμολογούνται με την κλίμακα βαθμών του άρθρου
8 καθορίζονται ως εξής:
α. Με τους βαθμούς 9 έως 10 βαθμολογείται ποσοστό
έως και 25 % των υπαλλήλων.
β. Με τους βαθμούς 7 έως 8 βαθμολογείται ποσοστό
έως και 60% των υπαλλήλων.
γ. Με τους βαθμούς 1 έως 6 βαθμολογείται ποσοστό
15% των υπαλλήλων.
2. Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των ανω−
τέρω ποσοστών προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας και
άνω λογίζεται ως ακέραιη μονάδα.
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3. Όπου κατά τη βαθμολόγηση δεν εξαντληθεί το
ανώτατο επιτρεπόμενο κατά κλίμακα ποσοστό, το
υπολειπόμενο μέρος που δεν χρησιμοποιήθηκε, προ−
σαυξάνει το ποσοστό της αμέσως κατώτερης κλίμακας
βαθμολόγησης.
4. Τα ποσοστά της παραγράφου 1 του παρόντος άρ−
θρου υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων
που υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση.
5. Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμο−
λόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφα−
ση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο
σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και
επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής
μονάδας. Για τον επιμερισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη
κριτήρια, ιδίως:
α. η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των
μονάδων,
β. οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση
με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής,
γ. η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.
6. Η απόφαση της παραγράφου 5 εκδίδεται απο−
κλειστικά εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και απο−
στέλλεται στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης πριν από
τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης. Η μη τήρηση
των ποσοστών αυτών από τους αξιολογητές συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού
καθήκοντος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 περίπτωση
β΄ του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα και ελέγ−
χεται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου έκδοσης της
σχετικής απόφασης.
7. Για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων
και Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών
μονάδων, το ανώτατο ποσοστό βαθμολόγησης με τους
βαθμούς 9 ή 10 ανέρχεται σε ποσοστό έως και 70%, το
οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των προϊσταμένων
του ίδιου επιπέδου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
8. Τα ποσοστά της παράγραφο 1 του παρόντος άρ−
θρου ισχύουν και για την αξιολόγηση των υπηρετούντων
σε γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, στους Γενικούς ή
Ειδικούς Γραμματείς, στα μονομελή όργανα Διοίκησης,
καθώς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε ορ−
γανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στον Υπουρ−
γό, τον Υφυπουργό, τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα και
το μονομελές όργανο Διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή
αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου αυτού είναι αντίστοιχα ο Διευ−
θυντής του οικείου Γραφείου, όπου προβλέπεται, και όταν
δεν υπάρχει, ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός, ο Γενικός /
Ειδικός Γραμματέας ή το μονομελές όργανο Διοίκησης.
9. Στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται στον φο−
ρέα οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης,
αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της
παραγράφου 5 του άρθρου αυτού είναι ο Γενικός ή Ει−
δικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο Διοίκησης και,
αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου
διοίκησης του φορέα.»
Άρθρο 21
Κλίμακα βαθμολόγησης κριτηρίων − Αιτιολογία
Η παρ. 8 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992 αντικαθίστα−
ται ως εξής:
«8. Εφόσον ο αξιολογητής βαθμολογεί ένα ή περισ−
σότερα κριτήρια αξιολόγησης με βαθμό 9 έως 10 ή με

1230

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

βαθμό 1 έως 6, απαιτείται η παράθεση από αυτόν ειδικής
αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα αντίστοιχα
κριτήρια αξιολόγησης. Η ειδική αιτιολογία γίνεται με
παράθεση πραγματικών στοιχείων και όχι αξιολογικών
χαρακτηρισμών.»
Άρθρο 22
Μέτρα βελτίωσης
της απόδοσης του αξιολογούμενου
Στο άρθρο 10 του π.δ. 318/1992 προστίθεται παράγρα−
φος 5 ως εξής:
«5. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπάλληλου με μέσο
όρο βαθμολογίας της έκθεσης 6 και κάτω, συμπληρώ−
νονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο
αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του
αξιολογούμενου. Τόσο στην περίπτωση αυτή αλλά και
σε κάθε περίπτωση συμπλήρωσης μέτρων βελτίωσης,
ο αξιολογητής, μετά το πέρας της διαδικασίας αξιο−
λόγησης, καλεί τον αξιολογούμενο για την αναλυτική
παρουσίαση σε αυτόν των προτεινόμενων μέτρων βελ−
τίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης
και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. Μετά το πέρας της
διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου τίθενται στον
οικείο χώρο του εντύπου της έκθεσης η ημερομηνία
πραγματοποίησης της συνέντευξης και οι υπογραφές
του αξιολογούμενου και του αξιολογητή.»
Άρθρο 23
Έλεγχος τυπικών στοιχείων και ειδικής
αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης
Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 318/1992 προστί−
θενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:
«γ) ως προς την έγκαιρη παράδοση ενυπογράφως
στην αρχή κάθε έτους των εντύπων αξιολόγησης
στους αξιολογούμενους και ακολούθως τη διαβίβαση
ενυπογράφως της συμπληρωμένης Έκθεσης από τον
αξιολογούμενο στον Εισηγητή, την παραλαβή των ει−
σηγήσεων και την παράδοσή τους ενυπογράφως στους
αξιολογητές, εξετάζοντας κάθε φορά την τήρηση των
προθεσμιών,
δ) ως προς την υλοποίηση των προτεινόμενων από
τον αξιολογητή μέτρων βελτίωσης της απόδοσης του
αξιολογούμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
5 του άρθρου 10».
Άρθρο 24
Αξιολογητές
Το άρθρο 14 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Αξιολογητές
1. Την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ο προϊστάμενος
της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης
που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, όταν υπάρχει, κατόπιν
γραπτής και τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προ−
ϊσταμένου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου. Στις περιπτώ−
σεις που δεν υφίσταται υπερκείμενη οργανική μονάδα,
ο υπάλληλος αξιολογείται από τον άμεσο προϊστάμενό
του χωρίς να απαιτείται εισήγηση.
2. Ως προϊστάμενοι νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ή στρατιωτικοί, που κατέχουν θέση, η

οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονά−
δας, καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι
οποίοι κατέχουν τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων,
συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων αναπληρωτών
τους.
3. Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μο−
νάδων επιπέδου Τμήματος είναι ο προϊστάμενος της
οικείας υπερκείμενης οργανικής μονάδας επιπέδου Γε−
νικής Διεύθυνσης, μετά από γραπτή και τεκμηριωμένη
εισήγηση από τον άμεσο προϊστάμενό του.
4. Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονά−
δων επιπέδου Διεύθυνσης είναι ο προϊστάμενος της
οικείας υπερκείμενης οργανικής μονάδας επιπέδου Γε−
νικής Διεύθυνσης.
5. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Γενικός Γραμ−
ματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου για
αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή
αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή N.Π.Δ.Δ., το μονομε−
λές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος
του συλλογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέ−
σεις αξιολόγησης για τους προϊσταμένους οργανικών
μονάδων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για
τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή
υπάγονται σε αυτούς.
6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπη−
ρετούν σε γραφείο Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού
ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον Διευθυντή του
οικείου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, τότε οι
εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό,
Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό.
7. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών
μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες
υπάγονται απευθείας σε Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουρ−
γό ή Υφυπουργό, καθώς και η έκθεση αξιολόγησης του
Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον οικείο
Υπουργό ή Υφυπουργό.
8. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσο−
νται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους
των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι.
9. Ειδικά, για το πολιτικό διδακτικό και βοηθητικό
επιστημονικό προσωπικό των σχολών των Υπουργείων
Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου που υπάγεται
στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007), ως προϊστάμε−
νος αξιολογητής νοείται ο προϊστάμενος της οικείας
σχολής.»
Άρθρο 25
Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης
Το άρθρο 18 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης
1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους
αρμόδιους αξιολογητές αποκλειστικά εντός του πρώ−
του τριμήνου κάθε έτους και το αργότερο έως την 31η
Μαρτίου για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών,
κατόπιν έκδοσης της απόφασης τον Ιανουάριο κάθε
έτους από το αρμόδιο όργανο κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 7. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική
για τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το αργό−
τερο μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.
Κάθε εισηγητής υποχρεούται να καταθέτει την εισήγη−
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σή του στον αρμόδιο αξιολογητή εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από τη συμπλήρωσή
της από τον αξιολογούμενο και το αργότερο έως τέλος
Φεβρουαρίου. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συ−
ντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλή−
λους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά
το προηγούμενο έτος για πέντε τουλάχιστον μήνες,
ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής
απόφασης ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης
των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.
2. Οι προθεσμίες και υποχρεώσεις της παραγράφου
1 ισχύουν και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την
ιδιότητά τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω
τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης,
μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. Με μέριμνα
της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ενημερώνονται
για την υποχρέωσή τους αυτή.
3. Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος άσκησε καθή−
κοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες αλλά η υπαλληλική
σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακο−
νταπενταετίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται
και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας
προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων.
Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Ανα−
πληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός
Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρό−
εδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής
του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή
Υφυπουργού μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγη−
σης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών
και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους,
μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα
σε δύο τουλάχιστον μήνες από την αποχώρησή τους.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις όσον αφορά στον επιμε−
ρισμό των ποσοστών εκδίδεται απόφαση επιμερισμού
ποσοστών από το αρμόδιο όργανο προ της λύσης της
υπαλληλικής σχέσης των αξιολογητών.
4. Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που
ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραί−
τησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπεντα−
ετίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος
αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νό−
μιμος αναπληρωτής οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσ−
σονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του
αξιολογούμενου είτε από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα
ή το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει,
από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης,
προκειμένου για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης. Και
στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται εισήγηση.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προτελευταί−
ου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, σε
καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης
για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.»
Άρθρο 26
Δικαίωμα ένστασης
Το άρθρο 19 του π.δ. 318/1992 «Δικαίωμα ένστασης»
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Δικαίωμα Ένστασης
1. Με εξαίρεση τους προϊσταμένους οργανικών μο−
νάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων και
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φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του πα−
ρόντος, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στα
πολιτικά γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών,
Υφυπουργών και Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, ο αξιο−
λογούμενος υπάλληλος δύναται να ασκήσει ενώπιον της
Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ένσταση μεροληψίας
ή αποδεδειγμένης πλάνης περί τα πράγματα του Αξιο−
λογητή, σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας
της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι 6 και κάτω.
2. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συ−
γκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα
οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς
του, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την
ανακρίβεια των επικαλούμενων από τον Αξιολογητή
γεγονότων.
3. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προ−
θεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την κατά το άρθρο
21 γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο.»
Άρθρο 27
Γνωστοποίηση των εκθέσεων
Η παρ. 1 του άρθρου 21 του π.δ. 318/1992 αντικαθίστα−
ται ως εξής:
«1. Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρε−
ωτικά στον υπάλληλο που αφορά, αφού συμπληρωθεί
αρμοδίως η τελευταία σελίδα του εντύπου αξιολόγησης
από την υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
4, όπως ισχύει. Η γνωστοποίηση γίνεται με τη φροντίδα
της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού και περιλαμβάνει
την τελευταία σελίδα έκθεσης.»
Άρθρο 28
Διαδικασία ένστασης
Η παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ. 318/1992 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«1. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία προσωπικού,
στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.
Αντίγραφο της ένστασης παραδίδεται ή αποστέλλε−
ται με τη φροντίδα της υπηρεσίας προσωπικού στον
αξιολογητή, του οποίου η βαθμολόγηση αμφισβητείται
από τον υπάλληλο και ο οποίος υποχρεούται σε δέκα
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του αντιγράφου της
ένστασης να παραδώσει ή αποστείλει στην υπηρεσία
ειδικό σημείωμα, στο οποίο διατυπώνονται οι απαντή−
σεις στους ισχυρισμούς του υπαλλήλου. Το ειδικό αυτό
σημείωμα μαζί με την ένσταση διαβιβάζονται στην υπη−
ρεσία προσωπικού για την εισαγωγή τους στην Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης. Δεν απαιτείται ειδικό σημείω−
μα αν στο μεταξύ έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση του
προϊσταμένου.»
Άρθρο 29
Εξέταση των ενστάσεων
Το άρθρο 23 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Εξέταση ενστάσεων
1. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παρα−
δεκτό και το βάσιμο της ένστασης και δύναται είτε να
οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολό−
γησης. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δικαιούται να
ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει
απαραίτητες από τον αξιολογητή ή τον αξιολογούμε−
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νο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των
προβαλλόμενων ισχυρισμών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολό−
γησης θα πρέπει να έχει αποφανθεί για τις ενστάσεις
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την
εισαγωγή τους σε αυτή.
2. Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κάνει δεκτή την
ένσταση, σημειώνεται από την υπηρεσία η νέα βαθ−
μολογία στον ειδικό χώρο του εντύπου με μνεία του
σχετικού πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης
και αναγράφεται η βαθμολογία της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης στην οικεία στήλη.»
Άρθρο 30
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
Το Άρθρο 24 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
1. Σε κάθε Υπουργείο, αποκεντρωμένη διοίκηση, πε−
ριφέρεια ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και σε κάθε
νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο έχει δικό
του υπηρεσιακό συμβούλιο, συνιστάται Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται κατά περίπτωση με
απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Πε−
ριφερειάρχη και αποτελείται από τρεις Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων του οικείου φορέα, εκ των οποίων
Πρόεδρος ορίζεται ο αρμόδιος για θέματα προσωπικού,
με ισάριθμους αναπληρωτές Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν
ορίζονται μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, Προϊστά−
μενοι Διευθύνσεων. Τα Ν.Π.Δ.Δ., που δεν έχουν δικό τους
υπηρεσιακό συμβούλιο, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται.
Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζε−
ται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ της Διεύθυν−
σης Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου φορέα.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των εν−
στάσεων του άρθρου 19, καθώς και των εξαιρετικών
επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.»
Άρθρο 31
Τροποποιήσεις – Καταργήσεις
1. Το άρθρο 2 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Εκθέσεις Αξιολόγησης
Ο τύπος και το περιεχόμενο των εισηγήσεων και των
εκθέσεων αξιολόγησης καθορίζεται στα υποδείγμα−
τα Α΄, Β΄ και Γ΄, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν
Διάταγμα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Οι
εισηγήσεις και οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται
σύμφωνα με τα υποδείγματα αυτά και όσα ειδικότερα
ορίζονται στα επόμενα άρθρα.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 318/1992 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«4. Όπου στα έντυπα αξιολόγησης αναφέρεται Α΄
αξιολογητής, νοείται εφεξής ο αξιολογητής κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 14».
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του
π.δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτο».
3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 8 του άρθρου 4 του
π.δ. 318/1992 καταργείται. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 8
του άρθρου 4 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Συμπληρώνονται από την υπηρεσία οι στήλες 2,
3 που περιλαμβάνουν την οριστική βαθμολογία. Η ορι−
στική βαθμολογία προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη και
τα αποτελέσματα της κρίσης της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης για τυχόν ενστάσεις. Επίσης, συμπληρώ−
νεται από την υπηρεσία η στήλη 4 «Συμπληρωματική
βαθμολογία για εξαιρετικές επιδόσεις».»
4.α. Η περίπτωση ε΄της παρ. 8 του άρθρου 4 του
π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Επίσης, συμπλη−
ρώνεται από την υπηρεσία το μέρος του εντύπου με
τίτλο «Αποτελέσματα τυχόν ένστασης». Ο υπολογισμός
του μέσου όρου της βαθμολογίας γίνεται κατά προσέγ−
γιση εκατοστού.»
β. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 4 του
π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο τέλος της τελευταίας σελίδας του εντύπου της
έκθεσης αξιολόγησης τίθεται η υπογραφή του Αξιολο−
γητή και τα στοιχεία του.»
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 318/1992 καταρ−
γείται η λέξη «πρώτο». Οι παράγραφοι 2, 10 και 11 του
άρθρου 8 του π.δ. 318/1992 καταργούνται.
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 318/1992 καταρ−
γείται η λέξη «πρώτος». Η παρ. 4 του άρθρου 9 του
π.δ. 318/1992 καταργείται. Στην παρ. 5 του άρθρου 9
του π.δ. 318/1992 καταργούνται οι λέξεις «της παρ. 4
του άρθρου 54 του ν. 1943/1991».
7. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του π.δ. 318/1992 κα−
ταργείται η λέξη «πρώτου» και στην παράγραφο 2 του
άρθρου 10 καταργείται η λέξη «πρώτο».
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 318/1992 η φράση
«στο μέρος Θ΄ των εντύπων Α΄, Β΄ και Γ΄» αντικαθίσταται
με τη φράση «στο μέρος Η΄ των εντύπων Α΄ και Β΄ και στο
μέρος Ζ΄ του εντύπου Γ΄». Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2
του άρθρου 11 του π.δ. 318/1992 η φράση «που δίνουν οι
αξιολογητές του» αντικαθίσταται με τη φράση «που δίνει
ο αξιολογητής του». Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 11 του π.δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτος».
9. Το άρθρο 15 του π.δ. 318/1992 καταργείται.
10. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 318/1992 καταρ−
γείται.
11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 20 του
π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται μόνο η τροποποίησή της από την Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 19 και 23.»
12. Η παρ. 4 του άρθρου 128 του π.δ. 611/1977, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν. 1943/1991, καθώς και οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του
άρθρου 13 του π.δ. 318/1992 καταργούνται εντός δύο
μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 32
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η από−
φαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 318/1992, όπως
τροποποιείται με τα άρθρα 20 έως 31 του παρόντος
νόμου, εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός
μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σε απο−
κλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έκδοση της
απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από
τη δημοσίευση του παρόντος οι Ειδικές Επιτροπές Αξι−
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ολόγησης που συγκροτήθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) υποχρε−
ούνται να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 13
του π.δ. 318/1992. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής
οι Επιτροπές καταργούνται.
4. Οι διατάξεις του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστά−
θηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν
εφαρμογή και για τις εκθέσεις που αφορούν στο έτος
αξιολόγησης 2013. Εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν ήδη
συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, επανα−
συντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του
παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος
των εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη
δημοσίευση του παρόντος, από τους αξιολογητές της
παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 318/1992.
5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013, οι οποίες έχουν
συνταχθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος ή κατά τις
διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη
διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων
για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και
91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 33
Θέματα Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται
ως εξής:
«1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο
που αποτελείται από:
(α) τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(β) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(γ) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για ζητήματα αν−
θρώπινου δυναμικού Γενικής Διεύθυνσης του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
(δ) τρεις (3) εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφο−
ρετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία κυρίως σε
θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνη−
σης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης
συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου
μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι
απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,
(ε) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλά−
δας (ΕΝ.Π.Ε.),
(στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
(ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων
Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και
(η) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδί−
ας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.− Ο.Τ.Α.),
θ) τον υπεύθυνο συντονιστή της Μονάδας Τεκμηρίω−
σης και Καινοτομιών του Ε.Κ.Δ.Α.Α..
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2. Ο Πρόεδρος επιλέγεται μεταξύ επιστημόνων εγνω−
σμένου κύρους και ειδικής εμπειρίας από τους επιστη−
μονικούς κλάδους που απαριθμούνται στο στοιχείο δ΄
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή και από
άλλους επιστημονικούς κλάδους, εφόσον έχει ασκήσει
διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης.
Ως Πρόεδρος δύναται να ορίζεται και μέλος Δ.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες ρυθμίσεις για το διορισμό των ανωτέρω ως
οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου.
3. Ο Πρόεδρος, καθώς και τα μέλη που μνημονεύονται
στα στοιχεία γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, και η΄ της παραγράφου 1 με
τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για τριετή θητεία
που μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ως ανα−
πληρωτής του υπό στοιχείου γ΄ μέλους, ένας εκ των
Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της οικείας Γενικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι Αναπληρωτές Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του
ΙΝ.ΕΠ., που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 και 34 παρ. 3 του π.δ.
57/2007, μετέχουν στο Δ.Σ. ως αναπληρωτές των Διευ−
θυντών των αντίστοιχων εκπαιδευτικών μονάδων του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
καθώς και η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα
του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη
λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανανέωσή της ή το
διορισμό νέων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος.
4. Η θητεία του Προέδρου και των υπό στοιχείων
γ΄ και δ΄ μελών του Δ.Σ. μπορεί να διακοπεί σε περί−
πτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους με απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει
ως γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς
και τον αναπληρωτή του.»
2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ.
57/2007 η φράση «ο Γενικός Γραμματέας» αντικαθίστα−
ται με τη φράση «ο νόμιμος αναπληρωτής του».
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 57/2007 καταργείται.
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 57/2007 η φράση
«το Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» απαλείφεται.
5. Το άρθρο 6 του π.δ. 57/2007 μετονομάζεται σε «Αρ−
μοδιότητες του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» και οι διατά−
ξεις του αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:
(α) Εκπροσωπεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στα Δικαστήρια και σε
όλες τις δικαστικές και διοικητικές αρχές και εισηγείται
στους αρμόδιους Υπουργούς τα κάθε είδους αναγκαία
μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
(β) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών
μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
(γ) Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του
Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και καθορίζει τα θέματα της ημερή−
σιας διάταξης.
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(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει όλες
τις δαπάνες μέχρι του ποσού που προβλέπεται κάθε
φορά από το νόμο για την προκήρυξη πρόχειρου δια−
γωνισμού.
(ε) Συνιστά ομάδες μελέτης, έρευνας και σχεδιασμού.
(στ) Έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης και διαχεί−
ρισης των ακινήτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και των εγκαταστά−
σεών του.
(ζ) Μεριμνά για την εκποίηση ή την καταστροφή του
περιττού και άχρηστου υλικού.
(η) Εγκρίνει τις μετακινήσεις του προσωπικού του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
(θ) Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα μέτρα που
απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του.
(ι) Υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τον
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τον απολογισμό και
τον ισολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και το πρόγραμμα
προμηθειών του και
(ια) Εισηγείται στο Δ.Σ. για θέματα οργάνωσης και
λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
2. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όταν ελλείπει, απου−
σιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν εκ των
Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
ο οποίος ορίζεται ως Αντιπρόεδρος με απόφαση του
Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
3. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να μεταβιβάζει
αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής στους
προϊσταμένους των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών
μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..»
6. Μέχρι το διορισμό του Προέδρου και του νέου Δ.Σ.
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν
άρθρο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ο
αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και
το υφιστάμενο Δ.Σ..
7. Κατά τα λοιπά, όπου στις διατάξεις του π.δ. 57/2007
(Α΄59), όπως ισχύουν, αναφέρεται η φράση «Γενικός
Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», αυτή αντικαθίσταται με τη
φράση «Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».
Άρθρο 34
Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης
Βεβαιώσεων Παρακολούθησης και Πιστοποίησης
των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Βεβαιώσεις Παρακολούθησης και Πιστοποίησης
των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
και πληροφόρηση ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.
Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία Βε−
βαιώσεις Παρακολούθησης, βεβαιώσεις υπέρβασης του
ορίου απουσιών, βεβαιώσεις για κάλυψη οδοιπορικών
εξόδων και Βεβαιώσεις Πιστοποίησης για τα επιμορφω−
τικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπως εκδίδονται μέσω
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αποτελούν άνευ άλλης διατυπώσεως διοικη−
τικά έγγραφα, φέρουν μοναδικό κωδικό, ψηφιοποιημένη
αποτύπωση της σφραγίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της υπο−
γραφής των αρμόδιων οργάνων, επέχουν θέση ακριβούς
αντιγράφου και είναι έγκυρες για κάθε χρήση από τους
επιμορφωνόμενους και τις υπηρεσίες τους.
Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύ−
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για τη νόμιμη χορήγηση των ανωτέρω
βεβαιώσεων.

Άρθρο 35
Απόφαση κατανομής σε νησιωτικούς δήμους
Το εδάφιο 3 της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου
ΣΤ1 της παρ. ΣΤ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του τακτικού
προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους απαιτείται απόφα−
ση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως ισχύει.»
Άρθρο 36
Αποσπάσεις ή μεταθέσεις
σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή
Οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων του άρθρου 10
παρ. 14 του ν. 3051/2002 (Α΄220) αντικαθίστανται ως εξής:
«Υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται με μοριοδότηση
λόγω εντοπιότητας, μετατάσσονται ή μεταφέρονται
σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή και οι οποίοι
τυγχάνουν ειδικών ευεργετημάτων, υποχρεούνται να
παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησής τους για μία
τουλάχιστον δεκαετία, με εξαίρεση την περίπτωση που
λόγω οργανωτικής αναδιάρθρωσης η ανωτέρω υπηρε−
σία συγχωνεύεται ή καταργείται.
Στην περίπτωση αυτή, καθώς και επίσης στην περί−
πτωση που οι υπάλληλοι έχουν υπηρετήσει το ήμισυ του
υποχρεωτικού χρόνου παραμονής τους στην παραμεθό−
ριο ή προβληματική περιοχή, επιτρέπονται μετατάξεις,
αποσπάσεις, μεταθέσεις, μεταφορές υπαλλήλων εντός
της ίδιας παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής ή
άλλης παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής, εφό−
σον σε αυτήν υπηρετεί ο/η σύζυγός τους για λόγους
συνυπηρέτησης.»
Άρθρο 37
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 49 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθιερώνεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 η υποχρέωση
των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού των
φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, για
την τήρηση των στοιχείων για το διορισμό/πρόσληψη
προσωπικού ή μεταφορά από τους φορείς των περιπτώ−
σεων στ΄ έως θ΄ του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009,
και από τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθμού, καθώς και την αποχώρηση, μόνιμου, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία, εφόσον παρέχε−
ται δυνατότητα ανανέωσης, στο Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Άρθρο 38
Υπηρεσιακές άδειες
Στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόμιμου
ημερήσιου ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια
αναπλήρωσης με αποδοχές, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες το έτος.
Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μόνον εφόσον:
α) προκύπτει από το σύστημα ελέγχου τήρησης του
ωραρίου ότι ο υπάλληλος έχει εργαστεί τουλάχιστον
μία (1) ώρα ανά ημέρα πέραν του νόμιμου ωραρίου του,
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β) ο άμεσα προϊστάμενός του και ο προϊστάμενος της
άμεσα υπερκείμενης οργανικής μονάδας και εφόσον δεν
υπάρχει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού,
βεβαιώνει εγγράφως ότι ο υπάλληλος εργάστηκε πέραν
του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, για εξαιρετικά
επείγουσα και ιδιαίτερα σημαντική εργασία που έπρεπε
να ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία και
γ) ο υπάλληλος δεν έχει λάβει υπερωριακή αμοιβή για
το χρόνο που εργάστηκε πέραν του νόμιμου ημερήσιου
ωραρίου του.
Προκειμένου να χορηγηθεί μία (1) ημέρα υπηρεσιακή
άδεια, ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχι−
στον μία (1) ώρα ανά ημέρα, πέραν του νόμιμου ωραρίου
του και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το
75% του ισχύοντος γι’ αυτόν ημερήσιου ωραρίου, στη
διάρκεια ενός μήνα.»
Άρθρο 39
Μετάταξη υπαλλήλων στις γραμματείες δικαστηρίων
1. Για τη μετάταξη υπαλλήλων που τελούν ή τέλεσαν
σε διαθεσιμότητα στις γραμματείες των Δικαστικών
Υπηρεσιών, τα αρμόδια Δικαστικά − Υπηρεσιακά Συμβού−
λια του άρθρου 21 του ν. 2812/2000 εγκρίνουν τον πίνακα
επιλογής του οικείου Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ή του Τριμελούς Συμβουλίου της παρ. 3 του
άρθρου 5 του ν. 4024/2011, το οποίο καταρτίζει ενιαίο
για όλους τους φορείς πίνακα διάθεσης, πριν από την
έκδοση απόφασης μετάταξης του οργάνου διοίκησης
στη Δικαστική Υπηρεσία στην οποία μετατάσσονται οι
υπάλληλοι. Τα ως άνω Συμβούλια επιλαμβάνονται για
κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση,
καθώς και για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επ’
αυτών, κατά τα ισχύοντα για όλους τους Δικαστικούς
Υπαλλήλους.
2. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου έχει εφαρ−
μογή και για όλους όσους έχουν μεταφερθεί ή μετα−
ταγεί στις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας, με κάθε
τρόπο, προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 4024/2011.
Άρθρο 40
Διαθεσιμότητα έως την έκδοση
οριστικών πινάκων διάθεσης
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 3528/2007,
όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 90
του ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που
εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος: α) έχει εκ−
δοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 91 του ίδιου ως άνω
νόμου Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο υπάλ−
ληλος έχει υποβάλλει σχετική αίτηση−υπεύθυνη δήλωση
για τη μετάταξη/μεταφορά του έως την έκδοση των
τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι
θα συμπεριληφθεί σε αυτούς ή β) αν εντός του ανωτέ−
ρω χρονικού διαστήματος έχουν εκδοθεί ήδη τελικοί
πίνακες διάθεσης από αρμόδιο όργανο και μέχρι της
δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πράξης μετάταξης/μεταφο−
ράς του.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 3584/2007,
όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 90
του ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που
εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος: α) έχει εκ−
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δοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 91 του ίδιου ως άνω
νόμου Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο υπάλ−
ληλος έχει υποβάλλει σχετική αίτηση−υπεύθυνη δήλωση
για τη μετάταξη/μεταφορά του έως την έκδοση των
τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι
θα συμπεριληφθεί σε αυτούς ή β) αν εντός του ανωτέ−
ρω χρονικού διαστήματος έχουν εκδοθεί ήδη τελικοί
πίνακες διάθεσης από αρμόδιο όργανο και μέχρι της
δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
της πράξης μετάταξης/μεταφοράς του.»
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υπο−
παραγράφου Ζ2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του
άρθρου 90 του ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«H καταβολή των αποδοχών συνεχίζεται και μετά
το πέρας του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος,
εφόσον έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 91
του ίδιου ως άνω νόμου Ανακοίνωση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και: α) ο υπάλληλος έχει υποβάλλει σχετική
αίτηση−υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη/μεταφορά
του εώς την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης ή
β) έχει συμπεριληφθεί στους τελικούς πίνακες διάθεσης
και μέχρι τη δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως της πράξης μετάταξης/μεταφοράς του.»
4. Κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών
εκλογών έτους 2014 και μέχρι την εγκατάσταση των
αιρετών οργάνων στους δήμους και στις περιφέρει−
ες δεν αναστέλλεται η έκδοση πράξεων που αφορούν
οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή
κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού που έχει τεθεί
σε διαθεσιμότητα/κινητικότητα βάσει των διατάξεων
του ν. 4172/2013.
Άρθρο 41
Επιγενόμενες εξαιρέσεις διαθεσιμότητας
Υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, δυνά−
μει των διατάξεων των άρθρων 80, 81, 82 και 93 και των
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 90 κοινών υπουργικών
αποφάσεων του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εξαιρείται του μέ−
τρου και μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδικαίως σε
κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης ή
μεταφοράς του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου
διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας
αντίστοιχες ή παρεμφερείς με το βασικό τίτλο σπουδών
που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα
προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα, εφόσον κατά τη
διάρκεια της διαθεσιμότητάς του και μέχρι την έκδοση
των πινάκων διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής
υπήχθη σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες:
α. υπάλληλος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων
1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006
(Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφε−
ρόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν
και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτωμένων μελών
σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,
β. υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή
τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων
μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδή−
ματα χαμηλότερα των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ,
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και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό του−
λάχιστον 67%,
γ. υπάλληλος ο οποίος αιτία θανάτου συζύγου ασκεί
κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που
συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρ−
τώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει
και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των δώδεκα
χιλιάδων (12.000) ευρώ.
Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς σε κενή θέση
εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου
οργάνου διοίκησης.

5. Η πράξη του ΑΣΕΠ, με την οποία διακριβώνεται αιτι−
ολογημένα η μη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων
για τη μετατροπή της σχέσης ή σύμβασης εργασίας ή
έργου σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εκδίδεται
από αρμόδιο Τμήμα του ΑΣΕΠ και κοινοποιείται στον
οικείο φορέα και στον θιγόμενο υπάλληλο. Το αρμόδιο
για το διορισμό όργανο του φορέα οφείλει να εκδώσει
αμελλητί πράξη, με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδί−
καιη λύση της υπαλληλικής σχέσης και η κατάργηση της
θέσης. Στον υπάλληλο δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Άρθρο 42
Επανέλεγχος μετατροπής συμβάσεων
αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ

Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4141/2013
τροποποιείται ως εξής:
«5.α. Η προθεσμία του ενός (1) μήνα που ορίζεται στην
περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 και στο δεύτερο εδά−
φιο της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, όπως
ισχύει, είναι ενδεικτική.
β. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 και του δευτέρου εδαφί−
ου της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.»

1. Οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ή έργου υπαλ−
λήλων σε φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δη−
μόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του
ν. 2190/1994 όπως ισχύει, οι οποίες μετατράπηκαν σε
αορίστου χρόνου, λύονται αυτοδικαίως και οι θέσεις
τους καταργούνται, ανεξαρτήτως του χρόνου που πα−
ρήλθε από τη μετατροπή, σε περίπτωση που διαπιστω−
θεί, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρό−
ντος, ότι κατά το χρόνο μετατροπής, δεν συνέτρεχαν οι
προβλεπόμενες κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις
με υπαιτιότητα του υπαλλήλου. Η παράγραφος αυτή
δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η αναγνώριση
της σχέσης εργασίας ως αορίστου χρόνου έχει γίνει
με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, καθώς και στις
περιπτώσεις που η μετατροπή των συμβάσεων ή σχέ−
σεων εργασίας σε αορίστου χρόνου έγινε με απόφαση
του αρμόδιου οργάνου του φορέα πρόσληψης με βάση
διάταξη νόμου η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν τη μετα−
τροπή τους.
2. Αρμόδιο όργανο για να αποφανθεί για τη συνδρομή
των, κατά περίπτωση, νομίμων προϋποθέσεων, είναι το
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), η
πράξη του οποίου εκδίδεται μετά από τεκμηριωμένη
πορισματική έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στις επόμενες παραγράφους και προηγούμενη
ακρόαση του υπαλλήλου.
3. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζονται οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία της μετατροπής, κατά τα οριζόμενα με
την απόφαση της επομένης παραγράφου, από κλιμάκια
ελέγχου που αποτελούνται από επιθεωρητές ή βοη−
θούς επιθεωρητές ελεγκτικών οργάνων του Δημοσίου
και στελέχη του δημόσιου τομέα, κατηγορίας ΠΕ με
βαθμό τουλάχιστον Δ΄. Τα μέλη των κλιμακίων ορίζει
κάθε φορά ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση των,
κατά περίπτωση, αρμόδιων Υπουργών. Οι ανωτέρω ελε−
γκτές έχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την
ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.
4. Κατόπιν πρότασης του ΑΣΕΠ, εκδίδεται απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, με την οποία ορίζονται ο αριθμός
των μελών κάθε κλιμακίου, η διαδικασία και ο τρόπος
πραγματοποίησης του ελέγχου, τα απαραίτητα στοι−
χεία που πρέπει να περιέχει η πορισματική έκθεση και
η δυνατότητα του ΑΣΕΠ να αναπέμπει την πορισματική
έκθεση για την πληρέστερη τεκμηρίωσή της, ως και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 43

Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4049/2012
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 23 του ν. 4049/2012
τροποποιείται ως ακολούθως:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονο−
μικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού, μετά από
σύμφωνη γνώμη του κυρίου των κατωτέρω αναφερόμενων
ακινήτων εγκαταστάσεων, που παρέχεται με απόφαση του
οικείου κατά περίπτωση οργάνου, δύναται να μεταβιβα−
στεί αιτία δωρεάς η κυριότητα ή να παραχωρηθεί άνευ
ανταλλάγματος η χρήση ολόκληρων ή τμημάτων εδαφι−
κών εκτάσεων μετά των εντός αυτών κειμένων κτηριακών
και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν κατά
κυριότητα στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή εποπτευόμενα από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα, προς
τους δήμους και τις περιφέρειες, μετά από σύμφωνη γνώ−
μη του οικείου δήμου ή περιφέρειας.»
Άρθρο 45
Κατάργηση συναρμοδιότητας
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3404/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διοίκηση του παραπάνω φορέα ασκείται από πε−
νταμελή επιτροπή, ο πρόεδρος και τα μέλη της οποίας
ορίζονται με τριετή θητεία, με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3404/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος του
εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο, η διαδικασία αποδοχής
των χορηγιών και δωρεών προς αυτό, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.»
Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4178/2013
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

