Σχέδιο Νόμου: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Κατάργηση μηχανογραφικής άδειας
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) καταργούνται. Κάθε
διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα με τις ως άνω καταργούμενες διατάξεις και αφορά
υπαλλήλους ή λειτουργούς του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
των οργανισμών τοπικών αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού παύει να ισχύει.
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 50 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αναριθμείται σε παράγραφο 6.
Άρθρο 2
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας

1. Το άρθρο 55 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 55
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων
νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54
που

χορηγείται

ανά

εξάμηνο

κατ`

ανώτατο

όριο.

2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού
1

έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να
χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.
4. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων
αναρρωτικών αδειών κατ` επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν
παράλειψη της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της
διεύθυνσης διοικητικού.»

2. Το άρθρο 62 του ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως :
«Άρθρο 62
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων
νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54
που

χορηγείται

ανά

εξάμηνο

κατ`

ανώτατο

όριο.

2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού
έως οκτώ (8) ημέρες κατ’ έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να
χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.
4. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων
αναρρωτικών αδειών κατ` επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν
παράλειψη της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της
διεύθυνσης διοικητικού.»
Άρθρο 3
1. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«3.

ναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα
από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση
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που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημοσίου
νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερώνν τουλάχιστον, ή
κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως :
«3.

ναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα
από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση
που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου
νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον, ή
κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.»

Άρθρο 4
Εκπαιδευτικές άδειες
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014 η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο
υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για εκπαίδευση σε
πανεπιστήμια του εσωτερικού.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)) προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2014 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε
προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή σε περίπτωση εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστήμια του εσωτερικού είναι δυνατή η χορήγηση
τμηματικής άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης μέγιστης διάρκειας έως τριών εργάσιμων
ημερών εβδομαδιαίως.»
Άρθρο 5
Άδειες εξετάσεων
1. Η παρ. 2 του άρθρο 60 Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος
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και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο
ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το
πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. ια κάθε
ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος
και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο
ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι
δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.
ια κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.»

Άρθρο 6
Γονικές άδειες στο δημόσιο τομέα
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια
ανατροφής χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του
ενός.»

2.Το εδάφιο γ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), καθώς και το εδάφιο
γ΄της παραγράφου 3 το άρθρου 60 του ν. 3584/2007 καταργούνται.

Άρθρο 7
Ζητήματα αρμοδιότητας ΑΣΕΠ
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1. Στο τέλος του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 ( ’ 28) προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 είναι δυνατόν να πραγματοποιείται
μετά από πρόταση του

.Σ.Ε.Π. και τη σύμφωνη γνώμη του οικείου φορέα, χωρίς νέα

προκήρυξη από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του

.Σ.Ε.Π., υπό την

προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες και
πρόσθετα προσόντα, και ότι δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση των
αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 ( ’ 40), όπως εκάστοτε ισχύει.
Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες, γίνεται με απόφαση του
.Σ.Ε.Π. με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων-ειδικοτήτων και με τη
σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς και μετά τον έλεγχο των προσόντων τους. Οι
υποψήφιοι καλούμενοι από το

.Σ.Ε.Π. να καταλάβουν την προτεινόμενη σε αυτούς νέα

θέση, οφείλουν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του
αποδέχονται τη νέα θέση. Η δήλωση κατατίθεται στο
μέσω τηλεομοιοτυπίας.

.Σ.Ε.Π., αν

.Σ.Ε.Π. ή αποστέλλεται σε αυτό

ν δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση, τεκμαίρεται αμαχήτως η μη

αποδοχή της προτεινόμενης νέας θέσης, χωρίς ο υποψήφιος να διαγράφεται από τους
οικείους πίνακες κατάταξης.».
2. Στο άρθρο 17 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο β΄ στην παράγραφο
16, ως εξής:
«Μετά την έκδοση πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο
ΣΕΠ αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας.»
3. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 19 και στο
άρθρο 18 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 18, ως εξής:
«Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ΄ ένσταση έλεγχο του

ΣΕΠ, σε εξαιρετικές

περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για
την αποτελεσματικότερη λειτουργία ευαίσθητων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης,
επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι
του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής των
στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11
5

«Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του ν. 3833/2010, όπως
τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου
άρθρου του ν. 4093/2012 και επεκτάθηκε η ισχύς έως το έτος 2016. Οι προσλήψεις αυτές
είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα
κατηγορία-κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων
κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες. ια
τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων
των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το

.Σ.Ε.Π., που γίνεται

μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι
πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση
των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν
περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την
καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης λήγουν αυτοδικαίως
χωρίς

την

καταβολή

οποιασδήποτε

αποζημίωσης

και

οι

συμβάσεις

των

ήδη

προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, μετά
τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους,
καθώς και μετά την παρέλευση πενταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν
έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων. Η μη αποδοχή εκ μέρους του
υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων
κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του
στον οριστικό πίνακα διοριστέων. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και
για προκηρύξεις ΣΕΠ, τα προσωρινά αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν εκδοθεί κατά
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως».
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά το
παρόν άρθρο, ο οικείος φορέας μπορεί, προς διακρίβωση ειδικών γνώσεων ή/και
δεξιοτήτων που συνάδουν με τα προσόντα ή τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων, να
ζητήσει από το

.Σ.Ε.Π. επιπροσθέτως τη διενέργεια: α) πρακτικής δοκιμασίας ή/και β)

εξέτασης των υποψηφίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων
συσκευών ή/και γ) ειδικής γραπτής δοκιμασίας με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών
επιλογών».
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Άρθρο 8
Συμμετοχή του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες κατάταξης και επιλογής του επικουρικού
προσωπικού στα νοσοκομεία και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, όπως αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η πρόσληψη του επικουρικού αυτού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου τελεί υπό τον έλεγχο του νωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
( .Σ.Ε.Π.). Το

.Σ.Ε.Π. κατά την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητάς του εφαρμόζει

αναλογικά, όπου είναι απαραίτητο, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει,
Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται με
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής σφάλισης και Πρόνοιας, μετά
από πρόταση του .Σ.Ε.Π.»
Άρθρο 9
Προθεσμίες άρθρου 35 ν. 4024/2011
Οι προθεσμίες της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 παρατείνονται μέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και του
προσωπικού των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και της
αναδιάρθρωσης των δημοσίων υπηρεσιών.
Άρθρο 10
Κατά προτεραιότητα μετάταξη πολυτέκνων υπαλλήλων
Στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ` του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.
4172/2013 ( ` 167) μετά τις λέξεις «οι τρίτεκνοι υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «καθώς
και οι πολύτεκνοι υπάλληλοι, για τους οποίους δεν εφαρμόστηκε η υποπερίπτωση αα) της
περίπτωσης Δ. της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, εφόσον έχουν τρία
τέκνα που συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών
σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,».
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Άρθρο 11
Επικύρωση τηλεμοιοτυπίας
Επανέρχεται σε ισχύ το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 14 Ν. 2672/1998, το οποίο
είχε καταργηθεί με την παρ. 4 άρθρου 48 Ν. 3979/2011, για το διάστημα έως 31-12-2014
για το σύνολο των Υπηρεσιών της

ενικής Κυβέρνησης. Οι φορείς εφαρμόζουν την

παρούσα διάταξη μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία
και διακίνηση εγγράφων.
Τυχόν επικυρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη ισχύος του Ν. 3979/2011
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είναι νόμιμες και τα επικυρωθέντα έγγραφα
έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Άρθρο 12
Πειθαρχικό Δίκαιο
1. Στην παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),
όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ

του

άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη

των

περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του επόμενου άρθρου».
2. Στην παρ. 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),
όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του
άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη

των

περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ` του επόμενου άρθρου».
3. Στην παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 107 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε
με την περ. 3

της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ

του

άρθρου πρώτου

Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της
παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του επόμενου άρθρου».
4. Στην παρ. 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 107 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε
με την περ. 3

της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ

του

άρθρου πρώτου

Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της
παραγράφου 1 περίπτωση δ` του επόμενου άρθρου».
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Άρθρο 13
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει,
όπως αντικαταστάθηκε με την περ.2 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του
άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, μετά την περίπτωση β΄, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
γ) έχει ασκηθεί

αμετάκλητη ποινική δίωξη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για τα

αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την υπηρεσία, τα οποία
φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και
συλλογικών οργάνων εν γένει,
δ) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη

για το πειθαρχικό παράπτωμα

της

παράβασης

καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, το οποίο
φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και
συλλογικών οργάνων εν γένει, ή για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή
ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 108 του

ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2

της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ

του άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, μετά

την περίπτωση β΄, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
γ) έχει ασκηθεί

αμετάκλητη ποινική δίωξη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για τα

αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την υπηρεσία, τα οποία
φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και
συλλογικών οργάνων εν γένει,
δ) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη

για το πειθαρχικό παράπτωμα

της

παράβασης

καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, το οποίο
φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και
συλλογικών οργάνων εν γένει, ή για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή
ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.
Άρθρο 14
Αναστολή της αργίας
1. Η
9

παρ. 3 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως

αντικαταστάθηκε με την περ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.3

του άρθρου πρώτου

Ν.4093/2012 λήγει μετά τη φράση «αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης»,

και προστίθεται

παράγραφος 4 ως εξής:
«4.

Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της

παραγράφου 1, η οποία δεν έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει
επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο
στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του
υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή
λόγων που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχιση της. Το όργανο που είναι αρμόδιο για το
διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του πειθαρχικού
συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί
οποτεδήποτε, ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης και το συμφέρον της
υπηρεσίας, δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, συνεκτιμώντας την τυχόν συνδρομή
στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαρών

οικονομικών, κοινωνικών

ή

οικογενειακών λόγων, μπορεί να διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του
υπαλλήλου στα καθήκοντα του ή τη μετακίνηση του σύμφωνα με το άρθρο 66. Την
αναστολή της αργίας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και ο υπάλληλος με αίτησή του
προς το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, το οποίο αποφασίζει μετά την τήρηση της ως
άνω διαδικασίας και εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και εφόσον
συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαροί οικονομικοί, κοινωνικοί ή
οικογενειακοί λόγοι. Το πειθαρχικό συμβούλιο, γνωμοδοτεί το αργότερο σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο υπάλληλος παραμένει σε αργία.
Η αναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να ανακαλείται
οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας και ιδίως σε
περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου παραπτώματος
από τον υπάλληλο».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 107 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 3 της
υποπαραγράφου

Ζ.3

του άρθρου

πρώτου

Ν.4093/2012, λήγει μετά

τη

φράση

«αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης», και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
« 4. Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της
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παραγράφου 1, η οποία δεν έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει
επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο
στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του
υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή
λόγων που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχιση της. Το όργανο που είναι αρμόδιο για το
διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του πειθαρχικού
συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί
οποτεδήποτε, ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης και το συμφέρον της
υπηρεσίας, δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, συνεκτιμώντας την τυχόν συνδρομή
στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαρών

οικονομικών, κοινωνικών

ή

οικογενειακών λόγων, μπορεί να διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του
υπαλλήλου στα καθήκοντα του ή τη μετακίνηση του σύμφωνα με το άρθρο 66. Την
αναστολή της αργίας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και ο υπάλληλος με αίτησή του
προς το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, το οποίο αποφασίζει μετά την τήρηση της ως
άνω διαδικασίας και εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και εφόσον
συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαροί οικονομικοί, κοινωνικοί ή
οικογενειακοί λόγοι. Το πειθαρχικό συμβούλιο, γνωμοδοτεί το αργότερο σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο υπάλληλος παραμένει σε αργία.
Η αναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να ανακαλείται
οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας και ιδίως σε
περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου παραπτώματος
από τον υπάλληλο».
Άρθρο 15
1. Tα δυο πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
Κώδικας, ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012,
αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταμένων κατατίθεται, με
ποινή απαραδέκτου, στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, συντασσομένης εκθέσεως. Η
ένσταση κατά αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθμό
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κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου, σε αυτό, συντασσομένης εκθέσεως, το οποίο τη
διαβιβάζει αμελλητί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον πλήρη φάκελο της
πειθαρχικής υπόθεσης».
2. Tα δυο πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 145 του ν. 3584/2007
αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταμένων κατατίθεται, με
ποινή απαραδέκτου, στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, συντασσομένης εκθέσεως. Η
ένσταση κατά αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθμό
κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου, σε αυτό, συντασσομένης εκθέσεως, το οποίο τη
διαβιβάζει αμελλητί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον πλήρη φάκελο της
πειθαρχικής υπόθεσης»
Άρθρο 16
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 146

του Κώδικα Κατάστασης

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
Κώδικας, ν.3528/2007), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σε δύο τμήματα, καθένα από τα
οποία αποτελείται από:»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 146 Β του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
Κώδικας, ν.3528/2007), που προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012,
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι τριμελή και αποτελούνται από:».
3. Η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικιών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/ ΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.
4057/2012 (ΦΕΚ 54/ ΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή
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πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή
εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον
αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή
από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.»
4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/ ΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) δύο (2) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με τους αναπληρωτές τους, επιπλέον των
προβλεπόμενων στο άρθρο 146 του παρόντος»
5. Στο άρθρο πέμπτο του Ν.4057/2012 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Τα τακτικά μέλη της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 3 είναι πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η θητεία τους σε
αυτό θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους στις οργανικές τους θέσεις και στο
βαθμό τον οποίο κατέχουν, για όλες τις συνέπειες. Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των λοιπών
συλλογικών οργάνων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
6. Πρόεδροι των πειθαρχικών συμβουλίων που κατά τη διάρκεια της θητείας τους
προάγονται σε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οποίο κατείχαν κατά τον ορισμό τους στο
πειθαρχικό συμβούλιο διατηρούν την ιδιότητα του προέδρου του πειθαρχικού συμβουλίου.
Οι μέχρι την ισχύ του παρόντος

πρόεδροι των πειθαρχικών συμβουλίων που τυχόν

προήχθησαν σε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οποίο κατείχαν κατά τον ορισμό τους στο
πειθαρχικό συμβούλιο μετείχαν νομίμως στη σύνθεση του

οικείου πειθαρχικού

συμβουλίου.

Άρθρο 17
Ρυθμίσεις διορισμών και πλήρωσης θέσεων των φορέων του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το
Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008

1. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 9Κ/2008 προκήρυξης του
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νώτατου

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 575/03.11.2008 Τεύχος Προκηρύξεων

ΣΕΠ),

οι οποίοι απολύθηκαν δυνάμει των υπ’ αριθμ. 2303, 2304, 2305, 2307, 2308, 2309, 2312,
2313, 2314/2012 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου

θηνών (Τμήμα Ζ’

κυρωτικό),

προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας. Η πρόσληψη
γίνεται, κατά τη σειρά του σχετικού πίνακα κατάταξης, μετά από την ολοκλήρωση του
διορισμού όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 8Κ/2008 προκήρυξης
του

ΣΕΠ,

στις

κενές

οργανικές

θέσεις

του

Ι.Κ. .

–

Ε.Τ. .Μ.

2. Οι προσλαμβανόμενοι καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις για τον κλάδο
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού και για τον κλάδο
Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

και

ειδικότητα

Διοικητικών

ραμματέων.

3. Η πρόσληψη προσωπικού, κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ειδικότητας
Διοικητικού – Λογιστικού και κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότητας
Διοικητικών ραμματέων, σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας, γίνεται κατά προτεραιότητα
με επιτυχόντες του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 9Κ/2008 προκήρυξης του

νώτατου

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, κατά τη σειρά του Πίνακα Κατάταξης.

Άρθρο 18
Διάταξη για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ
πό τη δημοσίευση του παρόντος και για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών για τους
μονίμους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και τους
υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και έχουν εξαντλήσει την προβλεπόμενη από τις
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3448/2006 υποχρέωση πενταετούς παραμονής στα οικεία
ΚΕΠ είναι επιτρεπτή μόνο:
Α. H διενέργεια εκούσιων αμοιβαίων μετατάξεων – μεταφορών ή αμοιβαίων αποσπάσεων
και με υπαλλήλους άλλων κλάδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ια τις προαναφερόμενες αμοιβαίες μετατάξεις- μεταφορές ή αμοιβαίες αποσπάσεις,
απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
B. Η διενέργεια μετατάξεων – μεταφορών ή αποσπάσεων σε άλλο ΚΕΠ της επιλογής
τους, χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, εφόσον, πλέον των προβλεπόμενων
στις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεων, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας
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διορισμού, βεβαιώνει ότι είναι επαρκής η απομένουσα στελέχωση του οικείου ΚΕΠ και το
αρμόδιο προς διορισμό όργανο του ΚΕΠ προορισμού βεβαιώνει ότι υφίσταται ανάγκη
στελέχωσης του ΚΕΠ προορισμού.
Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της
ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος –
μεταφερόμενος – αποσπασμένος, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
. Διατάξεις περί αποσπάσεων για λόγους συνυπηρέτησης, όπως, ενδεικτικά, με σύζυγο
στρατιωτικό ή εκπαιδευτικό, καθώς και η διάταξη του άρθρου 53 του ν. 3979/2011 δεν
θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 19
Τοποθέτηση διοριστέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ του ν. 2643/1998 στους ΟΤΑ
1. Οι διορισμοί των επιτυχόντων προστατευομένων ατόμων του ν.2643/98 κατηγορίας ΥΕ
και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, σε θέσεις ΟΤ

α΄και β΄βαθμού, δύνανται να

πραγματοποιηθούν σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου στους
νομούς που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τα
προσόντα των διοριστέων, κατόπιν έκδοσης απόφασης του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και
κάθε ειδικότερο θέμα της διαδικασίας.
Άρθρο 20
Τροποποίηση του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
112/Α΄/13.07.2010), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54)

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ

/112),

αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που
εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν
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χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα καθώς και
οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται
στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.»
2. H περίπτωση 6 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ

/112),

αντικαθίσταται ως εξής:
«6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος νόμου»
3. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ /112), προστίθεται περ. 6α ως εξής:
«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης
και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί
για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος νόμου.

4. Η παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 3861/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του
άρθρου 2 ισχύουν από την ανάρτηση τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα
νόμο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις ή στις ίδιες τις πράξεις».

5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου. ρκεί η επίκληση
του

Δ

για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων, τόσο κατά τη

διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων, όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των
φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ /112), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που αναρτήθηκε και του κειμένου της
πράξης, ισχύει το τελευταίο. Με ευθύνη του προσώπου ή οργάνου που έχει εκδώσει την
πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο
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δικτυακό τόπο.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ /112), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Υπηρεσία

νάπτυξης Πληροφορικής (Υ. .Π.) του Υπουργείου Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για τον επιχειρησιακό
συντονισμό και τη διαχείριση της εφαρμογής του Προγράμματος Διαύγεια στους φορείς
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.».
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.3861/2010 (ΦΕΚ /112), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Υπηρεσία

νάπτυξης Πληροφορικής (Υ. .Π.) του Υπουργείου Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη της λειτουργίας του
κεντρικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των νόμων και πράξεων καθώς και της
τήρησης κεντρικού αρχείου των αναρτημένων νόμων και πράξεων, το οποίο είναι προσιτό
σε κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικά μέσα».

Άρθρο 21
Καταργούμενες διατάξεις
1. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 ΄) και η παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.
3242/2004 (ΦΕΚ 102 ΄), που αντικατέστησε την πρώτη, καταργούνται.
2. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50
δεύτερου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45

΄), και οι παρ. 2α του άρθρου

΄), παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ

102 ΄) και παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 ΄) που αντικατέστησαν ή
συμπλήρωσαν την πρώτη, καταργούνται.
3. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 ΄), καταργούνται.
4. Η παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50

΄) και η παρ. 3 του άρθρου 7 του

Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 ΄) που αντικατέστησε την πρώτη, καταργούνται.
5. Η παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50
δεύτερου του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45

΄) και οι παρ. 2β του άρθρου

΄) και παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004

(ΦΕΚ 44 ΄) που αντικατέστησαν την πρώτη, καταργούνται.
6. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 ΄) καταργείται.
πό τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς του
παρόντος άρθρου και παύουν να
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ισχύουν όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη

σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των οκτώ (8) Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής
Νομοθεσίας καθώς και εκείνες που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων.
ιτήσεις για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης, οι οποίες έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν
για εξέταση στις Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας, καθώς και οι σχετικές
αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής, τίθενται στο αρχείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 22
Παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 η προθεσμία έκδοσης των κοινών υπουργικών
αποφάσεων με τις οποίες διενεργείται η μεταφορά της αρμοδιότητας παραλαβής αιτήσεων
για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής και επίδοσης των σχετικώς
εκδιδομένων, από τους δήμους της Χώρας προς τις Υπηρεσίες

λλοδαπών και

Μετανάστευσης που εδρεύουν στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν 4018/2011 (ΦΕΚ

` 215), όπως

ισχύει.
Η

ημερομηνία

ποκεντρωμένης

μεταφοράς
Διοίκησης

των

σχετικών

ττικής,

η

αρμοδιοτήτων

οποία

καθορίστηκε

στις
με

υπηρεσίες
την

με

της

αριθμό

34547/11.7.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β`
1785) μετατίθεται για την 31η Δεκεμβρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 23
Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 ( ΄ 28), όπως ισχύει, προστίθεται
περίπτωση κ΄ ως εξής:
«κ. Το προσωπικό της Μόνιμης Ελληνικής ντιπροσωπείας στον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και
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νάπτυξης (ΜΕ

ΟΟΣ ) καθώς και το προσωπικό του

ραφείου

Οικονομικού

Συμβούλου

στη

Μόνιμη

Ελληνική

ντιπροσωπεία

στους

Διεθνείς

Οργανισμούς που προσλαμβάνεται επιτοπίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 245 του ν. 4072/2012 ( ΄ 86).»
Άρθρο 24
Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4155/2013 ( ΄ 120) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την Κεντρική Κυβέρνηση, όπως αυτή
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 01.01.2014.
Ειδικά για τη

ενική

ραμματεία Εμπορίου η έναρξη ισχύος του ιδίου άρθρου είναι την

01.07.2013.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 25
Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν. 4155/2013 ( ΄120), αντικαθίσταται ως εξής:
«1.

ια την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών επισκέψεων σε

μουσεία,

αρχαιολογικούς

χώρους,

ιστορικούς

τόπους

και

μνημεία

εκτός

του

προκαθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, καθώς και κατά τις ημέρες ανάπαυσης του
προσωπικού αυτών, πέραν του προβλεπομένου στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 46
του ν. 3028/2002 ( ΄153) τέλους, προκαταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους
διοργανωτές στο Ταμείο

ρχαιολογικών Πόρων και

παλλοτριώσεων ανάλογο ποσό για

την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών δαπανών και για την αποζημίωση του
απασχολούμενου προσωπικού. Το ύψος του ποσού του προηγούμενου εδαφίου
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και
θλητισμού. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του ποσού αυτού. πό
την εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 26
Επιτρέπεται η συστέγαση στον ίδιο χώρο ενός ή περισσοτέρων ιατρείων, ή οδοντιατρείων,
ή πολυιατρείου, ή πολυοδοντιατρείου με μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες
και διαιτολογικά γραφεία, χωρίς εταιρική σχέση των δικαιούχων. Σχετικά με τις τεχνικές
προδιαγραφές ορίζεται ρητά ότι θα υφίσταται κοινός χώρος αναμονής των ανωτέρω
συστεγαζόμενων ιδιωτικών φορέων κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των ως άνω ιδιωτικών
φορέων (ιατρείων, μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων, διαιτολογικών
γραφείων) που παρέχουν υπηρεσίες

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τις κατά

περίπτωση ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τους συναφείς κτιριολογικούς
κανονισμούς.
Άρθρο 27
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 ( ’167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που
υποβάλλονται σε αυτόν μετά την 20η έκαστου ημερολογιακού μήνα.».
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 ( ’167) προστίθενται τρίτο
και τέταρτο εδάφιο, ως εξής:
«Ως ημερομηνία υποβολής των δαπανών Ιουλίου του έτους 2013 και των πρώτων έξι (6)
μηνών του έτους 2013 ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου 2013. Με αποφάσεις του Υπουργού
Υγείας, οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνονται».

Άρθρο 28

Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του ν.3918/2011( ’ 31), αντικαθίσταται ως εξής:
«4.

Συστήνεται

στον

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Επιτροπή

Διαπραγμάτευσης,

προκειμένου

να

διαπραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους παρόχους τις αμοιβές τους, τους όρους
των συμβάσεων του Οργανισμού, τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων,
καθώς και να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη διατήρηση ή την τροποποίηση όλων
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των ανωτέρω. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση,
ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας
της καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου.»

Άρθρο 29
Η προθεσμία του δευτέρου άρθρου του ν. 4163/2013(ΦΕΚ

155) «Κύρωση της Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των
εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού
ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝ Ν» και άλλες

διατάξεις ( ' 32)» που παρατείνει τις προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από
30.10.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς μη
κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜ

ΕΡΡΙΚΟΣ

ΝΤΥΝ Ν», που παρατάθηκαν με το άρθρο 1 της από 29.4.2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4163/2013, παρατείνεται από τη
λήξη τους μέχρι 31.1.2014.
Άρθρο 30
« ια την εξόφληση του συνόλου των υφιστάμενων κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012
οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής σφάλισης που
εντάχθηκαν στον Οργανισμό, προς τα φαρμακεία:
α) Δεν απαιτείται η προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας, εάν τελούν εν ισχύ οι ήδη προσκομισθείσες από τα
φαρμακεία για την εξόφληση των τρεχουσών οφειλών του Οργανισμού.
β) Τα φαρμακεία υποχρεούνται όπως εντός μηνός από την εξόφληση εκδώσουν και
προσκομίσουν πιστωτικό τιμολόγιο προς τον Οργανισμό για το ποσό της εκπτώσεως επί
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της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π. .), που παρασχέθηκε. Η
καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό
έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των
οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εάν, μετά τη καταβολή της
προκαταβολής, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών προκύψει
οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους
επόμενους λογαριασμούς των φαρμακείων. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου
λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 31
1. Παρατείνεται η ισχύς της Π.Υ.Σ. υπ’αρ. 41/03-03-1993 (ΦΕΚ

΄30) αναδρομικά από

25/8/1998 μέχρι 24/8/2021, με δυνατότητα περαιτέρω παρατάσεως επί πενταετία εφόσον
κριθεί ότι η καθυστέρηση υλοποίησης του σκοπού οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοίκησης.
2. Στην παράγραφο 2Β του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ

΄189),

μετά το

προτελευταίο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
Το καθεστώς των παραχωρούμενων εκτάσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγεται
από τον μεταγενέστερο των παραχωρήσεων ή τυχόν παρατάσεων αυτών χαρακτηρισμό
των εκτάσεων ως δάση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε
εξέλιξη έργα ανέγερσης κτιρίων, κτισμάτων ή εγκαταστάσεων ή προπαρασκευαστικές
εργασίες υλοποίησης των έργων αυτών, που κατατείνουν στην πραγμάτωση του σκοπού
των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του προηγούμενου εδαφίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 32
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Συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός, εκτός τακτικού προϋπολογισμού,
λογαριασμός για την ταμειακή διευκόλυνση της προπληρωμής των μετακινήσεων του
αστυνομικού προσωπικού στο πλαίσιο των επιλέξιμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
δράσεων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται
τα θέματα της κίνησης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια του λογαριασμού.
Άρθρο 33
Στο άρθρο 4 του ν.2523/1997 ( ΄ 179) προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
«7. Όποιος δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τις προβλεπόμενες από το άρθρο 7
του ν.4093/2012 ( ΄ 222) αποδείξεις λιανικών συναλλαγών τιμωρείται, πέραν των
λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, με διοικητικό πρόστιμο 1.000,00 Ευρώ. ν η αξία
της συναλλαγής, για την οποία δεν εκδόθηκε ή εκδόθηκε ανακριβώς η απόδειξη
προκύπτει ότι υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 ευρώ τότε επιβάλλεται πρόστιμο στο
διπλάσιο της αξίας αυτής.
8. Το πρόστιμο της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται επί τόπου από το
όργανο που διαπίστωσε την παράβαση. ια την επιβολή του προστίμου συντάσσεται
έκθεση βεβαίωσης φορολογικής παράβασης και επιβολής προστίμου σε τρία αντίτυπα,
εκ των οποίων το ένα επιδίδεται στον παραβάτη. Το πρόστιμο καταβάλλεται, εντός
προθεσμίας 20 ημερών από την επιβολή του, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση
μη καταβολής, το πρόστιμο βεβαιώνεται ταμειακώς από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
φορολογίας του παραβάτη και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

ρμόδια

όργανα για την εφαρμογή της παραγράφου 7 και της παρούσας παραγράφου
καθίστανται τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών και το ένστολο
προσωπικό της Ελληνικής στυνομίας. Ο τύπος του ως άνω εντύπου και η διαδικασία
βεβαίωσης, επιβολής και είσπραξης του ανωτέρω διοικητικού προστίμου καθορίζεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη.”.
Άρθρο 34
Στο άρθρο 20 του ν.3448/2006 ( ΄ 57), ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του
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ν.3536/2007 ( ΄42), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α. Η Επιτελική Μονάδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
πολίτη ( ρχή Πιστοποίησης) είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, τον καθορισμό των
κατευθύνσεων και τον συντονισμό των Σωμάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σε
αυτό (Υποκείμενες

ρχές) και εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά για την παροχή

υπηρεσιών, μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή άλλων δημόσιων δικτύων επικοινωνιών.
β. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ.,
κυρώνεται Κανονισμός Πιστοποίησης της

ρχής Πιστοποίησης, με τον οποίο

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών
πιστοποίησης. Στον Κανονισμό περιλαμβάνονται διατάξεις ιδίως για τα κριτήρια που
πρέπει να πληρούν οι Υποκείμενες ρχές, για την έκδοση, ανάκληση και τον έλεγχο των
πιστοποιητικών, καθώς και διατάξεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους μηχανισμούς
ασφαλείας, την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων και τις
υποχρεώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης προς τους τελικούς
χρήστες.
γ. Ο καθορισμός των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη ως Υποκείμενων ρχών, γίνεται με απόφαση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».
Άρθρο 35
Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν.3387/2005 ( ΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το 60% του θετικού αποτελέσματος (έσοδα μείον έξοδα) της οικονομικής
διαχείρισης κάθε χρήσης του Κέντρου Μελετών

σφάλειας (ΚΕΜΕ ) αποδίδεται στον

κρατικό προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο ενώ το υπόλοιπο 40% παραμένει στο
ΚΕΜΕ . Μέρος του τελευταίου αυτού υπολοίπου μπορεί να διατίθεται με απόφαση του
Δ.Σ. του ΚΕΜΕ

προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής

στυνομίας σε ανταπόδοση

της παρεχόμενης διοικητικής υποστήριξης σε προσωπικό και μέσα. Με απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 36
«1.Οι ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού για τις οποίες είχε
προκηρυχθεί η εισαγωγή σπουδαστών πριν από την δημοσίευση του ν. 4186 /2013 (A'
193) συνεχίζουν την λειτουργία τους μέχρι και το σπουδαστικό έτος 2014- 2015 , σύμφωνα
με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο προκήρυξης εισαγωγής σπουδαστών σε αυτά.
2.Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 ισχύουν
και για τις ΕΠ .Σ. ρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 37
Στην παράγραφο 3, της υποπαραγράφου Ζ5 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012
προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
« ια την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του Πρωθυπουργού, ο κατά περίπτωση
αρμόδιος Υπουργός εκδίδει αμελλητί απόφαση με την οποία συγκεκριμενοποιεί τις κατά
τα άνω καταργούμενες θέσεις».
Άρθρο 38
Μετά το άρθρο 6 του ν. 4148/2013 «Σύσταση ραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες
διατάξεις» ( ΄ 99), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 6 ως εξής:
«Άρθρο 6
Ρυθμίσεις για τη ενική ραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της
Ελληνικής Προεδρίας
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1. Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και υπό το
συντονισμό του ραφείου Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4148/2013 ( ΄ 99), όπως ισχύει, στη ενική
ραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (

ΕΕ) υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες:

α) η οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Τύπου,
β) ο προγραμματισμός, συντονισμός και υλοποίηση των διαδικασιών διαπίστευσης των
εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) στις συνόδους κορυφής,
συναντήσεις Συμβουλίων Υπουργών και λοιπές υπηρεσιακές συναντήσεις και
εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας,
γ) ο ορισμός του επίσημου ραδιοτηλεοπτικού παραγωγού (Host Broadcaster) και του
επίσημου φωτογραφικού παραγωγού (Host Photographer) και η ανάθεση αρμοδιοτήτων
σε αυτούς για τη ραδιοτηλεοπτική και φωτογραφική κάλυψη των ανωτέρω
διοργανώσεων,
δ) ο ορισμός αναπληρωτή Εκπροσώπου της Ελληνικής Προεδρίας στην θήνα,
ε) η διαχείριση του επίσημου ιστοτόπου της Ελληνικής Προεδρίας, ιδίως η επεξεργασία
της μορφής και του περιεχομένου του, υπό την εποπτεία του Εκπροσώπου της
Ελληνικής Προεδρίας.
στ) κάθε επικοινωνιακή δράση σχετική με την προβολή της Ελληνικής Προεδρίας στην
ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη και την κάλυψη θεμάτων επικοινωνιακής πολιτικής που
σχετίζονται με την άσκηση της εν λόγω Προεδρίας, υπό την εποπτεία του Εκπροσώπου
της Ελληνικής Προεδρίας.

2.

ια τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου η

αρμόδιες διπλωματικές

ΕΕ συνεργάζεται με τις

ρχές και αντιπροσωπείες της Ελλάδας στο εξωτερικό και

άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

3.
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ια την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Προεδρίας οι υπάλληλοι της

ΕΕ που

είναι τοποθετημένοι ή αποσπασμένοι στα

ραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ( ΤΕ)

Βρυξελλών, Λουξεμβούργου και Στρασβούργου δύνανται να παραμείνουν στις θέσεις
τους στα εν λόγω ραφεία κατ' ανώτατο όριο μέχρι τις 31-07-2014, κατά παρέκκλιση
των ισχυουσών διατάξεων που προβλέπουν ανώτατα όρια συνεχούς παραμονής στο
ίδιο ΤΕ και συνεχούς υπηρεσίας στο εξωτερικό. ια τους ίδιους λόγους είναι επίσης
δυνατή

η

απόσπαση

υπαλλήλων

Επικοινωνίας στα ως άνω

του

Κλάδου

Συμβούλων

και

ραμματέων

ΤΕ μέχρι τη λήξη της Ελληνικής Προεδρίας και σε κάθε

περίπτωση κατ' ανώτατο όριο μέχρι τις 31-07-2014.

4.

Υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και

βαθμό Συμβούλου

ραμματέων Επικοινωνίας της

ΕΕ, με

΄ ή Β΄, μπορούν να αποσπώνται σε ραφεία Υπουργών, μέχρι τις

31-07-2014 κατ' ανώτατο όριο, για την επικοινωνιακή στήριξη του έργου της Ελληνικής
Προεδρίας και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών ως Προεδρευόντων του Συμβουλίου
της Ε.Ε. Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού, στον
οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της

ενικής

ραμματείας Ενημέρωσης και

Επικοινωνίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις
κείμενες διατάξεις και χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών
Συμβουλίων. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται βαρύνει τη
ΕΕ».
Άρθρο 39
Προσθήκη στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013
Στο άρθρο 4 του ν. 4148/2013 ( ΄ 99), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ο Εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών».
Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3566/2007
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν. 3566/2007 ( ΄ 117), όπως
ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «με βαθμό Συμβούλου Επικοινωνίας ΄».
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Άρθρο 41
Διατάξεις για τον περιφερειακό τύπο
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 ( ΄ 68)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται όλες οι δημοσιεύσεις των φορέων του κατά
την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 ( ΄65) Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου
τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, εφόσον αυτές
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές».
2. α. Στην διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 ( ΄ 68), όπως ισχύει
μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 3640/2008
( ΄ 22), αντί της ημερομηνίας «31η Ιανουαρίου» τίθεται η ημερομηνία «10η Μαρτίου».
β. Ειδικώς για το έτος 2013 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν.
3548/2007, όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή φακέλου για τον έλεγχο της
συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007,
παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου.
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως
συμπληρώθηκε με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3752/2009
( ΄ 40), και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, ορίζονται κατ’ έτος οι νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που πληρούν τις
προϋποθέσεις καταχώρισης δημοσιεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1
του παρόντος.

ια την πρώτη ένταξη των εφημερίδων στην παραπάνω απόφαση,

απαιτείται να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο οι μεν ημερήσιες επί δύο (2) έτη, οι δε
εβδομαδιαίες επί τρία (3) έτη.

ια κάθε επόμενη ένταξή τους, εφόσον αυτή δεν απέχει

πλέον των δύο (2) ετών από την αμέσως προηγούμενη ένταξη, οι εφημερίδες αρκεί να
εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο επί ένα (1) έτος. Στην παραπάνω απόφαση εντάσσονται οι
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εφημερίδες οι οποίες πληρούν σωρευτικά καθ’ όλα τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Έχουν πωλήσεις κατ` ελάχιστον πεντακοσίων (500) φύλλων
ανά έκδοση. Σε νομούς με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους, κατά την
εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφημερίδες αρκεί να
έχουν κατ` ελάχιστον πωλήσεις τριακοσίων πενήντα (350) φύλλων ανά έκδοση».

Άρθρο 42
Παράταση προθεσμίας έκδοσης προκήρυξης για την αδειοδότηση των
ραδιοφωνικών σταθμών
Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012
( ΄14) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο την χορήγηση αδειών
ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.12.2013.
Άρθρο 43
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4070/2012 ( ΄ 82), οι
τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 8 του ν. 4038/2012 ( ΄ 14), εφόσον εξέπεμπαν τηλεοπτικό πρόγραμμα την
31.08.2013, συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή
εκπομπή του προγράμματός τους. Η ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους υπόκειται
στους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του ν. 3592/2007.

Άρθρο 44
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης από ραδιοφωνικούς σταθμούς για τη
χορήγηση έγκρισης χρήσης δευτερευουσών θέσεων εκπομπής
Η προθεσμία της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν. 4155/2013 ( ΄ 120)
από τη λήξη της για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
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παρατείνεται

Άρθρο 45
Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ι .6 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του
νόμου 4152/2013 ( ' 107) αντικαθίσταται ως εξής:
“Οι δαπάνες λειτουργίας βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις
εγγράφονται κάθε έτος

σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου

Οικονομικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο Εθνικός Συντονιστής κατά της
Διαφθοράς, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.”

Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

θήνα,

Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡ ΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤ ΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Κ Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Ι.ΣΤΟΥΡΝ Ρ Σ

Κ. ΜΗΤΣΟΤ ΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν ΠΤΥΞΗΣ Κ Ι ΝΤ

Ι.ΜΙΧΕΛ ΚΗΣ

Κ.Χ ΤΖΗΔ ΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ Ι ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Π. Π Ν

ΠΕΡΙΒ

ΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΝΟΤΣ,ΕΝΕΡ ΕΙ Σ Κ Ι

ΚΛΙΜ ΤΙΚΗΣ ΛΛ

Σ.Κ Λ Φ ΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο.ΚΕΦ ΛΟ Ι ΝΝΗ
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ΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤ Σ
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Υ ΕΙ Σ

. ΕΩΡ Ι ΔΗΣ

ΔΗΜΟΣΙ Σ Τ ΞΗΣ Κ Ι ΠΡΟΣΤ ΣΙ Σ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ν. .ΔΕΝΔΙ Σ

ΕΠΙΚΡ ΤΕΙ Σ

Δ.ΣΤ Μ ΤΗΣ

32

