
Άρθρο 1

Τα άρθρα 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26 ), αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 84
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων - Προϋποθέσεις 
επιλογής- Κωλύµατα υποψηφιότητας, συµµετοχής

και τοποθέτησης

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

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

πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει κα-
θήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχι-
στον έτη ή
γ) έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη συνολικής

πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει κα-
θήκοντα προϊστάµενου Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχι-
στον έτος.

2. Ως προϊστάµενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλλη-
λοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυν-

σης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγ-

µατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολι-

κά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταµέ-
νου Τµήµατος ή
γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγ-

µατική δηµόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει τουλάχι-
στον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταµένου
Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας ή
αυτοτελούς γραφείου. 

3. Ως προϊστάµενοι Τµήµατος επιλέγονται υπάλληλοι
ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:
α) έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής

πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει κα-
θήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέ-
δου οργανικής µονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για ένα
(1) τουλάχιστον έτος ή
β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοί-

κησης και Αυτοδιοίκησης µε συνολικό χρόνο πραγµατι-
κής δηµόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή
γ) έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγµατι-

κής δηµόσιας υπηρεσίας.
4. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή

σε θέση προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλλη-
λος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός
ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υ-
ποβολής των υποψηφιοτήτων. Ο ως άνω περιορισµός δεν
ισχύει σε περίπτωση που ο υπάλληλος υποβάλλει αίτηση
υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση προϊσταµένου Γενι-
κής Διεύθυνσης, οπότε και δεσµεύεται ταυτόχρονα µε αί-
τησή του να παραµείνει στην υπηρεσία µέχρι τη λήξη της
θητείας, σε περίπτωση που επιλεγεί και τοποθετηθεί, και
πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.
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β) αα) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επι-
λογή προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής
µονάδας και να συµµετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας επιλογής, υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκι-
µαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιµότητα ή αργία, η ο-
ποία δεν έχει ανασταλεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 103 ή τελεί σε αναστολή ά-
σκησης καθηκόντων ή έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο
βούλευµα ή απευθείας στο ακροατήριο για κακούργηµα
ή έχει καταδικαστεί µε οριστική απόφαση για πληµµέλη-
µα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 ή
του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική
ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4)
µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη
διαγραφή της κατά το άρθρο 145. 
ββ) Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί προϊστάµενος υ-

πάλληλος, ο οποίος τελεί σε διαθεσιµότητα ή αργία, η ο-
ποία δεν έχει ανασταλεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 103 ή τελεί σε αναστολή ά-
σκησης καθηκόντων ή έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική
δίωξη για τα αδικήµατα της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 8 ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα ο-
ποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου α-
ποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρ-
χικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο
145. Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται ο αµέσως επό-
µενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος για πλήρη θητεία
αποκλειοµένου από την τοποθέτηση στη συγκεκριµένη
θέση του αρχικώς επιλεγέντος υποψηφίου, ο οποίος κω-
λύεται κατά τα ανωτέρω, έστω και εάν το κώλυµα αρθεί
κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής. 
γ) Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης έχει δικαίωµα ε-

πανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση
του ίδιου φορέα, στην οποία έχει ήδη ασκήσει καθήκο-
ντα κατόπιν επιλογής, για µία µόνο επιπλέον θητεία. 

5. Με τους οργανισµούς των οικείων υπηρεσιών καθο-
ρίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλλη-
λοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων
ανάλογα µε το αντικείµενο των οργανικών µονάδων. Τυ-
χόν ειδικότερα ή και πρόσθετα προσόντα, εφόσον αυτά
απαιτούνται, καθορίζονται µε την κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού
που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2
του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως ισχύει.
Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο ο-
ποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, του οποί-
ου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες οργανικές
διατάξεις να προΐστανται στην προκηρυσσόµενη θέση,
δύναται να συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρ-
τήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. 

6. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά
προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που
δύνανται να εξειδικεύονται µε τις οικείες οργανικές
διατάξεις και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013, όπως ισχύει, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχο-
λής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δύνανται να
συµµετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδή-
ποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών
που κατέχουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαθέ-

τουν τις λοιπές αναγκαίες προϋποθέσεις και τα τυπικά
προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόµενη θέ-
ση κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής.

7. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει
να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, µε την επι-
φύλαξη των οριζοµένων στο δεύτερο εδάφιο της παρα-
γράφου 2α του άρθρου 86 του παρόντος.

8. Οργανικές µονάδες κατά την έννοια του παρόντος
είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τµήµα, το αυ-
τοτελές Τµήµα ή οι οργανικές µονάδες αντίστοιχου επι-
πέδου προς τις προαναφερόµενες, καθώς και τυχόν εν-
διάµεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται α-
πό τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις
του παρόντος αναφέρεται οργανική µονάδα επιπέδου
Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση. Οι οργανικές
µονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης
που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και
οι αρµοδιότητές τους είναι όµοιες ή παρεµφερείς σε ό-
λους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος Κώδικα, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητι-
κής Υποστήριξης, Οικονοµικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Διεύθυνση
Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προµηθειών,
Προϋπολογισµού, νοούνται εφεξής για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέ-
σεις ευθύνης.

Άρθρο 85
Στάδια επιλογής

1. Η επιλογή των προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης,
Διεύθυνσης και Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου µε τις
προαναφερόµενες οργανικές µονάδες, πραγµατοποιεί-
ται σε τρία στάδια σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµε-
νες παραγράφους.

2. Πρώτο (1ο) στάδιο επιλογής: Πλήρωση αναγκαίων
προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων: 
α) Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις

και τα τυπικά προσόντα, κύρια ή και πρόσθετα, όπως
προσδιορίζονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην
υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013, όπως ισχύει, και στην οικεία προκήρυξη. 
β) Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέ-

σεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την
προκηρυσσόµενη θέση καλούνται στο δεύτερο στάδιο
της επιλογής.
γ) Το πρώτο στάδιο επιλογής διενεργείται κατά τα ορι-

ζόµενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 86 και
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης δ΄ της
παρούσας παραγράφου.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-

µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από
γνώµη του Προέδρου του ΑΣΕΠ ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν στη διενέργεια του πρώτου σταδίου επιλογής
προϊσταµένων, ιδίως θέµατα που αφορούν το αρµόδιο
όργανο εξέτασης των ενστάσεων, την ανάρτηση των πι-
νάκων και την πρόσβαση των ενδιαφεροµένων σε αυ-
τούς, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα.
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3. Δεύτερο (2ο) Στάδιο επιλογής: Γραπτή εξέταση
α) Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το ΑΣΕΠ και

µπορεί να έχει τη µορφή:
αα) ερωτήσεων µε απαντήσεις πολλαπλών επιλογών

σε θέµατα διακρίβωσης των γνώσεων του υποψηφίου
για το νοµοθετικό πλαίσιο της διοικητικής δράσης στο
Δηµόσιο (Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας, κανονισµοί προµηθειών κ.λπ.) και για τις
γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και σε
θέµατα διακρίβωσης των γενικών γνώσεων και δεξιοτή-
των του υποψηφίου (επικαιρότητα, συνθετική και αναλυ-
τική σκέψη, κ.λπ.), 
ββ) ερωτήσεων µε απαντήσεις ελεύθερης ανάπτυξης

σε θέµατα άσκησης διοίκησης και δηµόσιας πολιτικής, 
γγ) συνδυασµού των υποπεριπτώσεων αα) και ββ), 
δδ) κάθε άλλη µορφή, η οποία κρίνεται κατάλληλη α-

νάλογα µε το περίγραµµα της προκηρυσσόµενης θέσης
ευθύνης. 
Για τους Προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης η γραπτή

εξέταση συνίσταται στην επεξεργασία διοικητικού θέµα-
τος ή θέµατος επικαιρότητας που στόχο έχει ιδίως τη
διακρίβωση της συνθετικής και αναλυτικής σκέψης του
υποψηφίου, καθώς και την ικανότητα ηγεσίας και µπορεί
να έχει µία από τις προαναφερόµενες µορφές. 
Σε περίπτωση συνδυασµού µορφών εξέτασης µπορεί

να καθορίζεται συντελεστής βαρύτητας κάθε µορφής ε-
ξέτασης, ο οποίος καθορίζεται µε την υπουργική απόφα-
ση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου
3ε του παρόντος άρθρου.
β) Το αντικείµενο της γραπτής εξέτασης για την πλή-

ρωση θέσεων προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης και Δι-
εύθυνσης προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαι-
τερότητες και τα χαρακτηριστικά της προκηρυσσόµενης
θέσης µε βάση το περίγραµµα θέσεως ευθύνης. Η γρα-
πτή εξέταση µπορεί να διεξάγεται: αα) ανά προκηρυσσό-
µενη θέση, ββ) ανά φορέα, γγ) ανά οµάδα θέσεων ενός ή
περισσότερων φορέων, ιδίως στην περίπτωση που έχουν
όµοιες ή παρεµφερείς αρµοδιότητες, κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2δ΄ του άρθρου 86.
γ) Η γραπτή εξέταση για την πλήρωση θέσεων προϊ-

σταµένων Τµηµάτων διεξάγεται τουλάχιστον µία φορά
ανά δύο έτη, ανεξαρτήτως προκήρυξης πλήρωσης θέσε-
ων αντίστοιχου επιπέδου. Για τους υπαλλήλους που
συµµετέχουν σε δύο ή και περισσότερες γραπτές εξετά-
σεις λαµβάνεται υπόψη η υψηλότερη βαθµολογία. Το α-
ποτέλεσµα της γραπτής εξέτασης ισχύει για πέντε (5) έ-
τη από την έκδοση των αποτελεσµάτων αυτής. 
δ) Το ανώτατο όριο βαθµολογίας της γραπτής εξέτα-

σης ορίζεται στις εκατό (100) µονάδες. Το ΑΣΕΠ καταρ-
τίζει πίνακα µε φθίνουσα σειρά κατάταξης των υποψη-
φίων βάσει της βαθµολογίας που έλαβαν κατά το στάδιο
της γραπτής εξέτασης. Στον οικείο πίνακα εγγράφονται
όσοι υποψήφιοι καλούνται στο επόµενο στάδιο της συ-
νέντευξης κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4α του
παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και οι ισοβαθµήσαντες
µε τον τελευταίο υποψήφιο που εγγράφεται στον πίνακα
και καλείται στο επόµενο στάδιο. 
ε) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-

µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από
γνώµη του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθµίζονται τα ειδικό-

τερα θέµατα που αφορούν στο στάδιο της γραπτής εξέ-
τασης, ιδίως το γενικό πλαίσιο του περιεχοµένου της
γραπτής εξέτασης, η διαδικασία, ο τρόπος διεξαγωγής,
ο συντελεστής βαρύτητας ανάλογα µε τη µορφή της ε-
ξέτασης ή και το επίπεδο θέσης ευθύνης, πληµµέλειες
κατά τη διαδικασία, αναβαθµολόγηση, εξαγωγή, δηµο-
σιοποίηση και ανάρτηση αποτελεσµάτων, δικαίωµα συµ-
µετοχής και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

4. Τρίτο (3ο) Στάδιο: Δοµηµένη Συνέντευξη
α) Η δοµηµένη συνέντευξη διενεργείται από το αρµό-

διο Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων των άρθρων
157 και 158. Στο στάδιο αυτό της επιλογής καλείται και
εξετάζεται αριθµός υποψηφίων πολλαπλάσιος των προ-
κηρυσσόµενων θέσεων, όπως συγκεκριµένα ορίζεται
στην οικεία προκήρυξη, βάσει της φθίνουσας σειράς κα-
τάταξης των υποψηφίων µε βάση τη βαθµολογία που έ-
λαβαν στη γραπτή εξέταση. Ο αριθµός υποψηφίων που
καλείται σε συνέντευξη είναι τουλάχιστον τριπλάσιος
του αριθµού των προκηρυσσόµενων θέσεων. Σε περί-
πτωση που δεν πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση κα-
λούνται όλοι οι υποψήφιοι. 
β) Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το Συµ-

βούλιο να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα,
την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου
για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για
την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνονται υ-
πόψη τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλή-
λου, τα οποία περιλαµβάνονται στο βιογραφικό σηµείω-
µα του υποψηφίου, η αίτηση υποψηφιότητας και η δήλω-
ση ενδιαφέροντος. 
γ) Κατά τη δοµηµένη συνέντευξη οι υποψήφιοι αξιολο-

γούνται στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
αα) Ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του υ-

ποψηφίου µε βάση το περιεχόµενο του βιογραφικού ση-
µειώµατος και την αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος/υπο-
ψηφιότητας. 
ββ) Η γνώση του αντικειµένου του φορέα, της οργά-

νωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης γενικότε-
ρα.
γγ) Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προ-

γραµµατίζει, να συντονίζει, να αναλαµβάνει πρωτοβου-
λίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις και να
διαχειρίζεται κρίσεις, ιδίως: 

i) ικανότητες που σχετίζονται µε το στρατηγικό τρόπο
σκέψης (ανάπτυξη στρατηγικού οράµατος και προνοητι-
κής προσέγγισης, αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλη-
µάτων, λήψη αποφάσεων),

ii) ικανότητες που σχετίζονται µε τη διαχείριση ανθρώ-
πων και πόρων (ηγεσία, κατανοµή πόρων-ανάθεση έρ-
γων, επικοινωνία και πειθώ, διαχείριση συγκρούσεων, υ-
ποκίνηση και ανάπτυξη άλλων),

iii) ικανότητες που σχετίζονται µε τα αποτελέσµατα
(πρωτοβουλία και ανάπτυξη δεξιοτήτων, προγραµµατι-
σµός, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισµός και έ-
λεγχος),

iv) ικανότητες που σχετίζονται µε τη διαχείριση αλλα-
γών (προσαρµοστικότητα και ευελιξία, διαχείριση κρίσε-
ων, ανάληψη πρωτοβουλιών, δηµιουργικότητα).
δ) Η κάθε θεµατική ενότητα της δοµηµένης συνέντευ-

ξης της παραγράφου 4γ βαθµολογείται από κάθε µέλος
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του αρµόδιου Συµβουλίου Συνέντευξης ξεχωριστά µε α-
κέραιο ή µε προσέγγιση δεκάτου βαθµού σε ειδικό προς
το σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο καταρτίζεται µε απόφα-
ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης. Η τελική βαθµολογία προκύ-
πτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας όλων των µελών
του Συµβουλίου Συνέντευξης. Ο µέσος όρος εξάγεται µε
προσέγγιση εκατοστού. Το περιεχόµενο της συνέντευ-
ξης καταγράφεται συνοπτικά σε πρακτικό κατά τη διάρ-
κεια συνεδρίασης του αρµόδιου προς τούτου συλλογι-
κού οργάνου, χωρίς την παράλειψη κρίσιµων και ουσια-
στικών σηµείων συµπεριλαµβανοµένης και της αιτιολο-
γίας της βαθµολογίας που έλαβε κάθε υποψήφιος από
τα µέλη του αρµόδιου Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊ-
σταµένων. Αναπόσπαστο µέρος του πρακτικού αποτελεί
το ειδικό έντυπο συνέντευξης.
ε) Το ανώτατο όριο βαθµολογίας της δοµηµένης συνέ-

ντευξης ορίζεται στις εκατό (100) µονάδες. Κάθε θεµατι-
κή ενότητα της παραγράφου 4γ βαθµολογείται χωριστά
και το ανώτατο όριο βαθµολογίας ανά ενότητα, ανάλογα
µε το επίπεδο θέσης ευθύνης καθορίζεται ως εξής: 
αα) Για τους Προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης: 20 -

30 – 50 µονάδες αντίστοιχα ανά θεµατική ενότητα
ββ) Για τους Προϊσταµένους Διεύθυνσης: 20 – 40 - 40

µονάδες αντίστοιχα ανά θεµατική ενότητα
γγ) Για τους Προϊσταµένους Τµήµατος: 20 – 50 - 30

µονάδες αντίστοιχα ανά θεµατική ενότητα.
στ) Στη συνέντευξη κάθε υποψηφίου δύνανται να πα-

ρίστανται αυτοπροσώπως και οι λοιποί συνυποψήφιοι, ε-
φόσον έχουν ήδη εξεταστεί από το οικείο Συµβούλιο Συ-
νέντευξης Προϊσταµένων. 
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-

µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν γνώµης
του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθµίζονται θέµατα που αφο-
ρούν στην δοµηµένη συνέντευξη, ιδίως η διαδικασία διε-
ξαγωγής της συνέντευξης, ο τρόπος πρόσκλησης και ε-
ξέτασης των υποψηφίων για συνέντευξη, δηµοσιότητα
της πρόσκλησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. 

Άρθρο 86
Διαδικασία επιλογής προϊσταµένων 

οργανικών µονάδων

1.α) Η επιλογή προϊσταµένων των οργανικών µονά-
δων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 84, γίνεται από το
αρµόδιο κατά περίπτωση Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής
Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ύστερα από κοινή απόφαση-
προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουρ-
γού και προκειµένου για δηµόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.,
του Υπουργού που εποπτεύει τη δηµόσια υπηρεσία ή το
Ν.Π.Δ.Δ., που εκδίδεται κατόπιν γνώµης του ΕΙ.Σ.Ε.Π.. 
β) Η επιλογή προϊσταµένων επιπέδου Γενικής Διεύ-

θυνσης και Διεύθυνσης των οριζόντιων θέσεων ευθύνης
του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 84 γί-
νεται από το Κεντρικό Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊ-
σταµένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ύστερα από κοινή απόφαση-
προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουρ-
γού. Ειδικότερα, για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης που

έχουν µόνο ή και οικονοµικές αρµοδιότητες η επιλογή
προϊσταµένων γίνεται ύστερα από κοινή απόφαση-προ-
κήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονοµι-
κών και του οικείου Υπουργού.
γ) Οι προκηρύξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της πα-

ρούσας παραγράφου καταρτίζονται µε την τεχνική υπο-
στήριξη του ΑΣΕΠ.

2.α) Η προκήρυξη εκδίδεται υποχρεωτικά τουλάχιστον
πέντε (5) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπη-
ρετούντων προϊσταµένων. Εφόσον οι θέσεις δεν προκη-
ρυχθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο ε-
δάφιο και προκηρυχθούν µετά τη λήξη της θητείας των
υπηρετούντων προϊσταµένων, τότε οι προϋποθέσεις και
τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την
ηµεροµηνία λήξης της θητείας, κατ’ εξαίρεση των οριζο-
µένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 84. Η προκήρυξη
αναρτάται αµελλητί στην ιστοσελίδα του προγράµµατος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ν. 3861/2010, Α΄ 112), στην ιστοσελίδα του
οικείου φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις, στην ιστοσε-
λίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην ιστοσελίδα του Α-
ΣΕΠ. Η σχετική προκήρυξη αναρτάται και στον οικείο
χώρο ανακοινώσεων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του
οικείου φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και κοινοποι-
είται µε κάθε πρόσφορο τρόπο στους υπαλλήλους του.
Παράλειψη της ανάρτησης της προκήρυξης ή κοινοποίη-
σής της κατά το προηγούµενο εδάφιο δεν επιφέρει ακυ-
ρότητα της διαδικασίας, εφόσον τηρήθηκε η διαδικασία
δηµοσιότητας της προκήρυξης κατά το τρίτο εδάφιο και
αυτή αναρτήθηκε στο κεντρικό κατάστηµα του οικείου
φορέα.
β) Με την προκήρυξη προσδιορίζονται οι κενές θέσεις

προϊσταµένων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής, προσδιο-
ρίζονται, κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης του αρµοδίου
ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα κύρια ή και πρόσθετα προσόντα που απαι-
τούνται κατά περίπτωση για την κατάληψη της θέσης ευ-
θύνης, ο τρόπος απόδειξης αυτών, σύµφωνα µε το ι-
σχύον θεσµικό πλαίσιο. Η προκήρυξη περιλαµβάνει κάθε
άλλο αναγκαίο ζήτηµα, ιδίως τον αριθµό των υποψηφίων
που καλείται στο στάδιο της συνέντευξης και την προθε-
σµία υποβολής υποψηφιοτήτων.
γ) Κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης του αρµοδίου

ΕΙ.Σ.Ε.Π. στην προκήρυξη µπορεί να προβλέπονται πέ-
ραν των οριζοµένων στις οικείες οργανικές διατάξεις και
πρόσθετα προσόντα, τα οποία λαµβάνονται από τα ορι-
ζόµενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013, όπως ισχύει, ανάλογα µε το περίγραµµα
της προκηρυσσόµενης θέσης ευθύνης. 
δ) Με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, η οποία κοι-

νοποιείται στους οικείους Υπουργούς, δύναται να διεξά-
γεται ενιαία διαδικασία γραπτής εξέτασης για περισσό-
τερες προκηρύξεις διαφόρων φορέων, κατά τα οριζόµε-
να στην παράγραφο 3α του άρθρου 85.

3.α) Δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για
θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου Γε-
νικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης έχουν όλοι οι υπάλλη-
λοι δηµοσίων υπηρεσιών, ήτοι Υπουργείων, Γενικών και
Ειδικών Γραµµατειών, αποκεντρωµένων διοικήσεων, αυ-
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τοτελών ή µη δηµοσίων υπηρεσιών, καθώς και νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, εφόσον πληρούν τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγο-
νται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 
β) Δικαίωµα υποβολής αίτησης για προϊσταµένους ορ-

γανικών µονάδων επιπέδου Τµήµατος έχουν όλοι οι υ-
πάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον φορέα που προκη-
ρύσσει τις κενές θέσεις προϊσταµένων επιπέδου Τµήµα-
τος, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις
της προκήρυξης. 
γ) Κάθε υποψήφιος για επιλογή σε θέση ευθύνης µπο-

ρεί να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας τρεις (3) φορές
συνολικά κατ’ ανώτατο όριο ετησίως ανά επίπεδο θέσης
ευθύνης. 

4.α) Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από
την ηµέρα καταχώρισης της προκήρυξης στην ιστοσελί-
δα του ΑΣΕΠ. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από βιογραφι-
κό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη του υποψηφί-
ου και το περιεχόµενο του οποίου προκύπτει από τα
στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου, από
δήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και από δήλωση σειράς
προτίµησης, εφόσον η τελευταία απαιτείται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην οικεία προκήρυξη.
β) Στο βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου περιλαµ-

βάνονται ιδίως:
αα) Τίτλοι σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα, ιδίως µε-

ταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι συναφείς µε το αντι-
κείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.
ββ) Στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατά-

σταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου (ιδίως διορι-
σµός/πρόσληψη, προϋπηρεσία, υπηρεσιακές µεταβολές,
άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης, συνολικός χρό-
νος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, εµπειρία συνα-
φής µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης).
γγ) Βαθµολογία των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλ-

λήλου, οι οποίες περιλαµβάνονται στο προσωπικό µη-
τρώο του υπαλλήλου κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 178/
2004 (Α΄ 154).
δδ) Ηθικές αµοιβές. 
εε) Πιστοποιηµένη επιµόρφωση µετά το διορισµό/πρό-

σληψη του υπαλλήλου.
στστ) Συγγραφικό έργο (άρθρα, µελέτες, προτάσεις)

που σχετίζεται µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης
θέσης ή της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα.
ζζ) Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ηµερίδες,

διδακτική εµπειρία κ.λπ., συναφείς µε το αντικείµενο της
προκηρυσσόµενης θέσης ή της δηµόσιας διοίκησης γενι-
κότερα. 
ηη) Αριθµός αναρρωτικών αδειών ανά έτος υπηρεσίας

και πειθαρχικές ποινές που περιλαµβάνονται στο προσω-
πικό µητρώο του υπαλλήλου, εφόσον αυτές δεν έχουν
διαγραφεί. 

5.α) Η αίτηση του υποψηφίου, το βιογραφικό σηµείωµα
και η δήλωση ενδιαφέροντος συµπληρώνονται και υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ σε ειδικό προς το σκο-
πό αυτόν ηλεκτρονικό έντυπο. Ακολούθως, οι αιτήσεις
των υποψηφίων, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δή-
λωσης, και το βιογραφικό σηµείωµα αποστέλλονται από
το ΑΣΕΠ στην καθ’ ύλην αρµόδια Διεύθυνση Προσωπι-

κού/Διοικητικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος,
προκειµένου να βεβαιωθούν, τα όσα υπευθύνως δηλώνει
ο υποψήφιος. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υ-
πευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιό-
τητας και στο βιογραφικό σηµείωµα µε όσα τηρούνται
στο προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο
της υπηρεσίας, λαµβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η αρ-
µόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού αφού προη-
γουµένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόµι-
ση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπευθύνως δη-
λώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφι-
κού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις αρµόδιες Διευ-
θύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού γίνεται εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών.
Η αρµόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού απο-

στέλλει αµελλητί στο ΕΙ.Σ.Ε.Π. του φορέα που προκη-
ρύσσει τις θέσεις τα σχετικά µε το στάδιο αυτό προκει-
µένου το όργανο αυτό να αποφασίσει αιτιολογηµένα ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργασί-
µων ηµερών από την πάροδο της 10ήµερης προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου για το αν πληρούνται από
τους υποψηφίους οι προϋποθέσεις του πρώτου σταδίου
της διαδικασίας, απόφαση η οποία αποστέλλεται στο Α-
ΣΕΠ.
β) Με την ως άνω απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. αποκλείονται

από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας όσοι δεν πληρούν
τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και α-
ναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι πίνακες προσω-
ρινών αποτελεσµάτων των υποψηφίων. Κατά των πινά-
κων αυτών δύναται να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του
ΑΣΕΠ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ανάρ-
τηση των προσωρινών αποτελεσµάτων. Οι ενστάσεις ε-
ξετάζονται από αρµόδιο Τµήµα του ΑΣΕΠ εντός δέκα
(10) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το Α-
ΣΕΠ καταρτίζει πίνακες οριστικών αποτελεσµάτων των
υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προ-
σόντα της προκήρυξης, οι οποίοι αποστέλλονται στο αρ-
µόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα ΑΣΕΠ. 
γ) Μετά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης αναρτώ-

νται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι που περ-
νούν στο επόµενο στάδιο της συνέντευξης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην προκήρυξη. 
δ) Το αρµόδιο Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων

µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης
και τη βαθµολόγηση όλων των υποψηφίων και µέχρι την
καθαρογραφή των πρακτικών, αποστέλλει βεβαίωση στο
αρµόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π., υπογεγραµµένη από τον Πρόεδρο και
τα µέλη του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµένων,
στην οποία περιλαµβάνεται η φθίνουσα σειρά κατάταξης
των υποψηφίων που εξετάστηκαν στο στάδιο αυτό. 

6. α) Η τελική βαθµολογία των υποψηφίων για επιλογή
ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εξάγεται από το αρµόδιο
ΕΙ.Σ.Ε.Π. ως εξής:
αα) Για τους προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης λαµ-

βάνεται υπόψη το άθροισµα της βαθµολογίας που έλα-
βαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογι-
ζόµενο επί ποσοστού 30% της βαθµολογίας που έλαβαν
κατά τη γραπτή εξέταση και 70% από τη συνέντευξη. 
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ββ) Για τους προϊσταµένους Διεύθυνσης λαµβάνεται
υπόψη το άθροισµα της βαθµολογίας που έλαβαν από τη
γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόµενο επί
ποσοστού 40% της βαθµολογίας που έλαβαν κατά τη
γραπτή εξέταση και 60% από τη συνέντευξη.
γγ) Για τους προϊσταµένους Τµήµατος λαµβάνεται υ-

πόψη το άθροισµα της βαθµολογίας που έλαβαν από τη
γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόµενο επί
ποσοστού 50% της βαθµολογίας που έλαβαν κατά τη
γραπτή εξέταση και 50% από τη συνέντευξη.
β) Για την επιλογή προϊσταµένων επιπέδου Γενικής Δι-

εύθυνσης και Διεύθυνσης σε περίπτωση ισοβαθµίας προ-
τάσσεται ο υποψήφιος που έλαβε τη µεγαλύτερη βαθµο-
λογία στο στάδιο της συνέντευξης. Για την επιλογή
προϊσταµένων επιπέδου Τµήµατος σε περίπτωση ισο-
βαθµίας προτάσσεται ο υποψήφιος που έλαβε τη µεγα-
λύτερη βαθµολογία στο στάδιο της γραπτής εξέτασης.

7. Η επιλογή των προϊσταµένων γίνεται από το αρµό-
διο ΕΙ.Σ.Ε.Π. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο
6 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέσµατα αποστέλλο-
νται στον οικείο φορέα προκειµένου να προβεί το αρµό-
διο όργανο στην τοποθέτηση των επιλεγέντων. 

8. α) Όσοι επιλέγονται από το αρµόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π., τοπο-
θετούνται, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, η οποία
εκδίδεται το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα από τη γνω-
στοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάµενοι σε αντί-
στοιχου επιπέδου οργανικές µονάδες για θητεία πέντε
(5) ετών. Οι προϊστάµενοι εξακολουθούν να ασκούν τα
καθήκοντα τους και µετά τη λήξη της θητείας τους έως
την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταµένων και πά-
ντως όχι πέραν του ενός (1) έτους.
β) αα) Αν υπάλληλος άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή

Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης
ή Διεύθυνσης, µε την τοποθέτησή του αποσπάται αυτο-
δίκαια στην υπηρεσία για τη θέση ευθύνης της οποίας έ-
χει επιλεγεί. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασµένου
υπαλλήλου ως προϊσταµένου λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κά-
θε συνέπεια. Οι τοποθετούµενοι κατά τα προηγούµενα
εδάφια ως προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύ-
θυνσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και
µετά τη λήξη της θητείας τους ως την επιλογή και τοπο-
θέτηση νέων προϊσταµένων και πάντως όχι πέραν του ε-
νός (1) έτους.
ββ) Για τους υποψηφίους που ανήκουν οργανικά στο

φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και επιλέγονται σε
θέσεις προϊσταµένων σε περιφερειακή υπηρεσία του
φορέα, εφόσον υφίστανται περιφερειακές υπηρεσίες, ή
στην κεντρική υπηρεσία, εφόσον οι υποψήφιοι υπηρε-
τούν σε περιφερειακές, η τοποθέτησή τους ως προϊστα-
µένων στις θέσεις ευθύνης λογίζεται ως µετακίνηση ή α-
πόσπαση ανάλογα µε το εάν οι θέσεις είναι οργανικά ε-
νιαίες ή κατανεµηµένες στην κεντρική και στις περιφε-
ρειακές υπηρεσίες. Ο χρόνος της θητείας του υπαλλή-
λου που έχει µετακινηθεί ή αποσπαστεί σε θέση προϊ-
σταµένου κατά τα ανωτέρω οριζόµενα λογίζεται ως χρό-
νος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για
κάθε συνέπεια. Για την τοποθέτηση των επιλεγέντων κα-
τά τα οριζόµενα ανωτέρω λαµβάνεται υπόψη η δήλωση
σειράς προτίµησης του υποψηφίου.

γ) Σε όσους επιλέγονται κατά τις διατάξεις του παρό-
ντος Προϊστάµενοι, κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησής
τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους απονέµεται
αποκλειστικά λόγω της επιλογής και τοποθέτησης ως
προϊσταµένων ο βαθµός Α΄ σε όσους επιλέγονται προϊ-
στάµενοι Γενικής Διεύθυνσης, ο βαθµός Β΄ σε όσους ε-
πιλέγονται Προϊστάµενοι Διεύθυνσης, ο βαθµός Γ΄ σε ό-
σους επιλέγονται Προϊστάµενοι Τµήµατος. Για τους υ-
παλλήλους που επιλέγονται προϊστάµενοι και τους απο-
νέµεται ο αντίστοιχος βαθµός σύµφωνα µε τις διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου, αναγνωρίζεται για τη βαθ-
µολογική και µισθολογική τους κατάταξη τυχόν πλεονά-
ζων χρόνος που διαθέτουν κατά την ηµεροµηνία τοπο-
θέτησης. Για τον υπολογισµό του πλεονάζοντος χρό-
νου στον κατά περίπτωση απονεµόµενο βαθµό εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Με τη λήξη της θητείας τους και
την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταµένων κατα-
τάσσονται σε βαθµό και σε µισθολογικό κλιµάκιο σύµφω-
να µε το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Για την προα-
ναφερόµενη κατάταξη εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 καθ΄ υπέρβαση των
προβλεπόµενων στο άρθρο 7 του ν. 4024/2011 ποσο-
στών περί προαγωγών. Σε καµία περίπτωση η εκ νέου
κατάταξη του υπαλλήλου κατ’ εφαρµογή του προηγού-
µενου εδαφίου δεν µπορεί να γίνει σε βαθµό ανώτερο
αυτού που του απονεµήθηκε λόγω της επιλογής και το-
ποθέτησής τους σε θέσεις προϊσταµένων. Οι διατάξεις
των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται για όσους υ-
παλλήλους επιλέγονται προϊστάµενοι και κατά την ηµε-
ροµηνία τοποθέτησής τους κατέχουν βαθµό κατώτερο
του απονεµόµενου ανά επίπεδο θέσης ευθύνης.
δ) Όσοι επιλέγονται και τοποθετούνται Προϊστάµενοι

µε τις διατάξεις του παρόντος έχουν δικαίωµα να υποβά-
λουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση ευθύνης ανώτε-
ρου επιπέδου µετά από τρία (3) χρόνια από την τοποθέ-
τησή τους. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται επιλεγείς
και τοποθετηθείς προϊστάµενος οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια της θητείας του να υποβάλει αίτηση υποψηφιό-
τητας για θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου.

9. Αν κενωθεί θέση προϊσταµένου πριν από τη λήξη
της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση
προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από
την κένωσή της ή από τη σύστασή της και επιλέγεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, προϊστάµενος
για πλήρη θητεία, σε περίπτωση σύστασης θέσης και για
το υπόλοιπο της θητείας, σε περίπτωση κένωσης θέσης,
µε την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται µέχρι
τη λήξη της θητείας είναι ίσος ή µεγαλύτερος του ενός
(1) έτους.

10. Οι επιλεγέντες σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος Κώδικα Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων, ε-
φόσον υποβάλλουν µετά τη λήξη της θητείας τους εκ νέ-
ου αίτηση υποψηφιότητας για θέση αντίστοιχου επιπέ-
δου δεν υποχρεούνται, εφόσον το επιθυµούν, να συµµε-
τέχουν εφεξής στο στάδιο της γραπτής εξέτασης. Εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του πρώ-
του σταδίου επιλογής, καλούνται ως υπεράριθµοι στο
τρίτο στάδιο της διαδικασίας εφόσον η βαθµολογία τους
στη γραπτή εξέταση είναι ίση ή µεγαλύτερη από την α-
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ντίστοιχη του τελευταίου στη σειρά του πίνακα κατάτα-
ξης υποψηφίων στην οικεία προκήρυξη. 

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρ-
θρου ισχύουν για πέντε (5) έτη για όσους υποψηφίους
για θέσεις προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων κλήθη-
καν στο στάδιο της συνέντευξης και τελικά δεν επελέ-
γησαν. 

12. Με απόφαση του αρµόδιου για τοποθέτηση προϊ-
σταµένων οργάνου κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης του
οικείου ΕΙ.Σ.Ε.Π., ο προϊστάµενος οργανικής µονάδας
µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του πριν από τη
λήξη της θητείας του, για σοβαρό λόγο αναγόµενο στην
πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, ι-
δίως για αδικαιολόγητη επιείκεια ή µεροληψία κατά τη
σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πληµµελή ά-
σκηση ή αδυναµία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων,
για µη προσήκουσα συµπεριφορά προς τους πολίτες, ευ-
θυνοφοβία, απροθυµία για την εφαρµογή νέων µεθόδων
οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολό-
γητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων,
κακή συνεργασία µε λοιπούς προϊσταµένους και µειωµέ-
νη ποιοτική και ποσοτική απόδοση. Ο προϊστάµενος µπο-
ρεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µε αίτη-
ση του για προσωπικούς λόγους, ύστερα από αιτιολογη-
µένη απόφαση του αρµόδιου ΕΙ.Σ.Ε.Π., που συνεκτιµά
τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στις ανωτέρω περιπτώσεις και
ανεξάρτητα από τους λόγους της απαλλαγής του στε-
ρείται του δικαιώµατος υποψηφιότητας και επιλογής ως
προϊσταµένου οργανικής µονάδας για µία τριετία από
την εποµένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του
από τα καθήκοντα προϊσταµένου και ο υπάλληλος, εφό-
σον του είχε απονεµηθεί βαθµός λόγω της επιλογής του
και ένεκα αυτής, κατατάσσεται σε βαθµό και µισθολογι-
κό κλιµάκιο κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Η στέρηση του δι-
καιώµατος υποψηφιότητας και επιλογής δεν υφίσταται
στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτηθεί την απαλλαγή
του µετά την επιλογή του και προ της έκδοσης της από-
φασης τοποθέτησης. Στην περίπτωση αυτή και µόνο το-
ποθετείται ο αµέσως επόµενος στη σειρά κατάταξης υ-
ποψήφιος. 

13. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, η προθεσµία της προ-
κήρυξης παρατείνεται για µία ακόµη φορά και εφόσον
πάλι δεν υποβληθούν αιτήσεις, τότε οι θέσεις πληρού-
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 87 για µέγι-
στο χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. Πέντε (5) µήνες
προ της λήξης του έτους αυτού, οι θέσεις επαναπροκη-
ρύσσονται.

14. Στο ΑΣΕΠ τηρείται ειδικό αρχείο – µητρώο, όπου
περιλαµβάνονται ιδίως οι προκηρύξεις των θέσεων προϊ-
σταµένων, η βαθµολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι και οι
επιλεγέντες κατά την εφαρµογή των διατάξεων των άρ-
θρων 84, 85 και 86, τηρούµενων των διατάξεων του
ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Με απόφαση του Υπουργού Διοικη-
τικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ύστερα από γνώµη του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθµίζο-
νται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λεπτοµέρειες τήρησης
του µητρώου - αρχείου αυτού.

15. Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος µετά
τη λήξη της θητείας του δεν επιλέγεται εκ νέου ή δεν έ-

χει δικαίωµα συµµετοχής κατά τα οριζόµενα στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 84, αποσπάται,
κατόπιν αιτήσεώς του µε απόφαση του οικείου Υπουρ-
γού και κατά παρέκλιση των κείµενων διατάξεων περί
στελέχωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών και σωµάτων ε-
πιθεώρησης, ως Επιθεωρητής - Ελεγκτής στις ελεγκτι-
κές υπηρεσίες ή σώµατα επιθεώρησης, που υπάγονται ή
εποπτεύονται από το Υπουργείο είτε ο υπάλληλος ανή-
κει οργανικά στο Υπουργείο είτε υπηρετεί σε εποπτευό-
µενα από το Υπουργείο αυτό φορέα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εποπτευόµενες ή υ-

παγόµενες ελεγκτικές υπηρεσίες και σώµατα επιθεώρη-
σης στο Υπουργείο η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται
κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου µε απόφαση των κατά
περίπτωση οικείων Υπουργών σε ελεγκτικές υπηρεσίες
ή σώµατα επιθεώρησης άλλων Υπουργείων.

16. Προϊστάµενος Διεύθυνσης, ο οποίος µετά τη λήξη
της θητείας του δεν επιλέγεται εκ νέου, αποσπάται ή µε-
τακινείται, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήσεώς του, σε
σώµατα επιθεώρησης ή ελέγχου, κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων περί στελέχωσης των σωµάτων αυ-
τών, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του
αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. 

17. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης οργανι-
κών µονάδων, στις νέες οργανικές µονάδες ο προϊστά-
µενος λαµβάνεται µεταξύ των ασκούντων τα καθήκοντα
θέσης ευθύνης κατόπιν επιλογής στις οργανικές µονά-
δες που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν και τοποθετεί-
ται εκείνος που έλαβε την υψηλότερη τελική βαθµολο-
γία κατά την επιλογή και σε περίπτωση ισοβαθµίας εκεί-
νος που έλαβε την υψηλότερη βαθµολογία στο στάδιο
της δοµηµένης συνέντευξης εφόσον καταργούνται ή
συγχωνεύονται οργανικές µονάδες επιπέδου Γενικής Δι-
εύθυνσης και Διεύθυνσης και εκείνος που έλαβε την υ-
ψηλότερη βαθµολογία στο στάδιο της γραπτής εξέτασης
εφόσον καταργούνται ή συγχωνεύονται οργανικές µο-
νάδες επιπέδου Τµήµατος. 
Για όσους επιλεγέντες προϊσταµένους Γενικής Διεύ-

θυνσης ή Διεύθυνσης δεν τοποθετηθούν κατά τα ανωτέ-
ρω, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και
16 του παρόντος άρθρου. 

18. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθορί-
ζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα, ιδίως υπηρεσιακή και µισθο-
λογική κατάσταση, αξιολόγηση, αρµοδιότητες, καθήκο-
ντα, διάρκεια µετακίνησης ή απόσπασης, δυνατότητα α-
νανέωσης της απόσπασης των υπαλλήλων που αποσπώ-
νται στα ελεγκτικά σώµατα και σώµατα επιθεώρησης κα-
τά τις διατάξεις των παραγράφων 15, 16 και 17 του πα-
ρόντος άρθρου.»

Άρθρο 2

Τα άρθρα 157, 158, 160, 161 και 162 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3528/ 2007, αντικαθίστανται ως εξής:
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« Άρθρο 157
Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων 

(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) - Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων

1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Ειδικό Συµβούλιο Ε-
πιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρµό-
διο για την επιλογή Προϊσταµένων του οικείου Υπουρ-
γείου, των δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγο-
νται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο, µε την επιφύλα-
ξη των διατάξεων του άρθρου 158. Ειδικά για τις αποκε-
ντρωµένες διοικήσεις αρµόδιο είναι το ΕΙ.Σ.Ε.Π. του Υ-
πουργείου Εσωτερικών. 

2. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. συγκροτείται µε απόφαση του οικείου
Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, είναι πενταµελές και αποτελείται από
δύο µέλη του ΑΣΕΠ, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρό-
εδρος, τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη-
τικής Υποστήριξης ή τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του οι-
κείου Υπουργείου που προκηρύσσει τις θέσεις ή στην
αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται ή εποπτεύεται ο φο-
ρέας ή το Ν.Π.Δ.Δ. που προκηρύσσει τις θέσεις, τον
Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης άλλου Υπουργείου ή
του Ν.Π.Δ.Δ. ή της δηµόσιας υπηρεσίας που προκηρύσ-
σει τις θέσεις και έναν ιδιώτη - εµπειρογνώµονα σε θέ-
µατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και διοίκησης,
ως µέλη. Οι ανωτέρω ορίζονται µε ισάριθµους αναπλη-
ρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα
τακτικά µέλη. 
Τα µέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. εκτός από όσα ορίζονται να µε-

τέχουν σε αυτό λόγω της ιδιότητάς τους, υποδεικνύο-
νται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και λαµβάνονται από
µητρώο που δηµιουργείται και τηρείται στο ΑΣΕΠ για το
σκοπό αυτόν, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και
4 του παρόντος άρθρου. Γραµµατέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και α-
ναπληρωτής αυτού ορίζονται υπάλληλοι της κατηγορίας
ΠΕ του οικείου Υπουργείου. 

3. Οι ιδιώτες-εµπειρογνώµονες για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου και του άρθρου 158, θα πρέπει να δια-
θέτουν αυξηµένη επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία
στα αντικείµενα των προκηρυσσόµενων θέσεων και δύ-
νανται να είναι και πρώην Μέλη του ΑΣΕΠ ή άλλων ανε-
ξάρτητων αρχών, συνταξιούχοι δικαστικοί ή συνταξιού-
χοι ανώτατοι δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς
και προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους.

4. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών,
κατόπιν γνώµης του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθµίζεται κά-
θε θέµα που αφορά στη δηµιουργία του µητρώου, στο ο-
ποίο εγγράφονται οι ιδιώτες-εµπειρογνώµονες και όλοι
οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων
που επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
και ιδίως η διαδικασία εγγραφής τους στο µητρώο, η α-
παιτούµενη ιδιότητα και τεχνογνωσία, η διαδικασία επι-
µόρφωσης και πιστοποίησή τους, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο ζήτηµα.

5. Με την απόφαση συγκρότησης της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου ορίζονται ο Πρόεδρος, τα µέλη και
ο γραµµατέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. για τετραετή θητεία, η οποία
λήγει την 31η Δεκεµβρίου του έτους λήξης της θητείας

τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η θητεία
των µελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. αρχίζει από την ηµεροµηνία ορι-
σµού τους και λήγει στις 31.12.2018.

6. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρµόδιο για την επιλογή Προϊστα-
µένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τµή-
µατος του οικείου Υπουργείου, καθώς και δηµόσιων υπη-
ρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται ή εποπτεύονται
από αυτό. Ειδικότερα διενεργεί όσα ορίζονται στις δια-
τάξεις των άρθρων 85 και 86 και γνωµοδοτεί κατόπιν αι-
τήµατος του οικείου φορέα για την έκδοση της σχετικής
προκήρυξης θέσεων. Στη γνωµοδότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. για
την προκήρυξη περιλαµβάνονται ιδίως: 
α) η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων και
β) οι προϋποθέσεις επιλογής, τα τυπικά ή και τα πρό-

σθετα προσόντα που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για
τις θέσεις που προκηρύσσονται, σύµφωνα µε τις οικείες
οργανικές διατάξεις ή και σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 86. 

7. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Συµβούλιο Συνέντευ-
ξης Προϊσταµένων, το οποίο είναι αρµόδιο σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στα άρθρα 85 και 86 για τη διεξαγωγή του
τρίτου σταδίου της διαδικασίας επιλογής, της συνέντευ-
ξης των υποψηφίων για την επιλογή τους ως προϊσταµέ-
νων σε θέσεις ευθύνης του Υπουργείου και των δηµό-
σιων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται ή εποπτεύ-
ονται από αυτό. 

8. Το Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων συγκρο-
τείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού, η οποία δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής: 
α) Για τη συνέντευξη Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυν-

σης και Διεύθυνσης είναι τριµελές και αποτελείται από
ένα Μέλος του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του οι-
κείου Υπουργείου, αν προκηρύσσονται οι θέσεις ευθύ-
νης του οικείου Υπουργείου ή τον Προϊστάµενο της αρ-
µόδιας για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού Γενικής Διεύ-
θυνσης της οικείας δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., ό-
που έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις προϊσταµένων, και ένα
στέλεχος - εµπειρογνώµονα από τον ιδιωτικό τοµέα µε
εξειδίκευση στο αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέ-
σης, ως µέλη. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται στους
φορείς που εποπτεύονται ή υπάγονται στο Υπουργείο
Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης, τότε ως µέλος ορί-
ζεται ο Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης ή Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
του οικείου Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από το ο-
ποίο εποπτεύεται ο φορέας που προκηρύσσει τις θέσεις.
β) αα) Για τη συνέντευξη Προϊσταµένων Τµηµάτων του

οικείου Υπουργείου, το Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊ-
σταµένων αποτελείται από τρία µέλη τουλάχιστον, τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υπο-
στήριξης ή τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Υ-
πουργείου, ως Πρόεδρο, έναν Προϊστάµενο Γενικής Δι-
εύθυνσης του ίδιου Υπουργείου και τον Προϊστάµενο ή
τους Προϊσταµένους Διεύθυνσης, στην αρµοδιότητα του
οποίου ή των οποίων υπάγονται οι προς πλήρωση θέσεις
προϊσταµένων Τµηµάτων, ως µέλη. 
ββ) Για τη συνέντευξη Προϊσταµένων Τµηµάτων των

δηµόσιων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται ή επο-
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πτεύονται από το οικείο Υπουργείο, το Συµβούλιο Συνέ-
ντευξης Προϊσταµένων αποτελείται από τρία µέλη του-
λάχιστον, τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Δι-
οικητικής Υποστήριξης ή τον Προϊστάµενο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
οικείου Υπουργείου, ως Πρόεδρο, τον Προϊστάµενο της
αρµόδιας για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού Γενικής Δι-
εύθυνσης ή Διεύθυνσης της οικείας δηµόσιας υπηρεσίας
ή Ν.Π.Δ.Δ., όπου έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις προϊστα-
µένων, εφόσον υπάρχει, και εν ελλείψει έναν Προϊστά-
µενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου και
τον Προϊστάµενο ή τους Προϊσταµένους Διεύθυνσης,
στην αρµοδιότητα του οποίου ή των οποίων υπάγονται οι
προς πλήρωση θέσεις προϊσταµένων Τµηµάτων, ως µέ-
λη. 
γ) Γραµµατέας του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊστα-

µένων του παρόντος, καθώς και αναπληρωτής του, ορί-
ζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του οικείου Υπουργεί-
ου ή του οικείου φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις. 
δ) Με την απόφαση συγκρότησης του Συµβουλίου Συ-

νέντευξης Προϊσταµένων ορίζονται ο Πρόεδρος, τα µέ-
λη και ο γραµµατέας µε ισάριθµους αναπληρωτές, οι ο-
ποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά
µέλη. Τα µέλη του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµέ-
νων υποδεικνύονται, εκτός από όσα ορίζονται να µετέ-
χουν σε αυτό λόγω της ιδιότητάς τους, από τον Πρόε-
δρο του ΑΣΕΠ, από το µητρώο που τηρείται στο ΑΣΕΠ
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4
του παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµ-
βουλίου πρέπει, πριν από τον ορισµό τους, να έχουν επι-
µορφωθεί και πιστοποιηθεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ι-
κανότητά τους να διεξάγουν δοµηµένη συνέντευξη. Μέ-
λος του ΕΙ.Σ.Ε.Π. επιτρέπεται να οριστεί και µέλος του
Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµένων. 
ε) Η θητεία του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµέ-

νων λήγει µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής
Προϊσταµένων της οικείας προκήρυξης. 
στ) Ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων για συνέ-

ντευξη, οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται κατά οµά-
δες. Τα Συµβούλια Συνέντευξης Προϊσταµένων µπορούν
να λειτουργούν µε διπλή σύνθεση, τακτικά και αναπλη-
ρωµατικά µέλη, οπότε στην περίπτωση αυτή τα αναπλη-
ρωµατικά µέλη λογίζονται ως τακτικά. Με την απόφαση
συγκρότησης του Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµέ-
νων προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα αυτή. 

Άρθρο 158
Κεντρικό Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων

(Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.) - Κεντρικό Συµβούλιο 
Συνέντευξης Προϊσταµένων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κεντρικό Ειδικό
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.). Το
Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, είναι πενταµελές και αποτελείται από ένα Μέ-
λος του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο που υποδεικνύεται από τον
Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Προϊστάµενο της αρµόδιας για
το σχεδιασµό και την παρακολούθηση εφαρµογής της

πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού της
δηµόσιας διοίκησης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, τον Προϊστάµενο της αρµόδιας για την Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση και θέµατα Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Γενικής Διεύθυνσης του Υ-
πουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, έναν Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης
του Υπουργείου Οικονοµικών µε αρµοδιότητα σε θέµατα
οικονοµικά, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικο-
νοµικών, και έναν ιδιώτη - εµπειρογνώµονα στο αντικεί-
µενο της προκηρυσσόµενης θέσης. Τα µέλη του
Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. εκτός από όσα ορίζονται να µετέχουν σε αυ-
τό λόγω της ιδιότητάς τους, υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και λαµβάνονται από µητρώο που
δηµιουργείται και τηρείται στο ΑΣΕΠ για το σκοπό αυ-
τόν, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4 του
άρθρου 157. Γραµµατέας του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. και αναπληρω-
τής αυτού ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υ-
πουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. 

2. Με την απόφαση συγκρότησης της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου ορίζονται ο Πρόεδρος, τα µέλη και
ο γραµµατέας του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. µε ισάριθµους αναπληρω-
τές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα
τακτικά µέλη, υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Α-
ΣΕΠ και λαµβάνονται από µητρώο που δηµιουργείται και
τηρείται στο ΑΣΕΠ για το σκοπό αυτόν, κατά τα οριζόµε-
να στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 157. Τα µέλη
του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. ορίζονται για τετραετή θητεία, η οποία
λήγει την 31η Δεκεµβρίου του έτους λήξης της θητείας
τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η θητεία
των µελών του Συµβουλίου αρχίζει από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της απόφασης ορισµού των µελών και λή-
γει στις 31.12.2018. 

3. Το Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρµόδιο για την πλήρωση των ο-
ριζόντιων θέσεων ευθύνης του τρίτου εδαφίου της πα-
ραγράφου 8 του άρθρου 84 σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στα άρθρα 85 και 86. 

4. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κεντρικό Συµβού-
λιο Συνέντευξης Προϊσταµένων, µε αρµοδιότητα τη διε-
ξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων για την πλή-
ρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης προϊσταµένων επιπέ-
δου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης σύµφωνα µε ό-
σα ορίζονται στα άρθρα 85 και 86.

5. Το Κεντρικό Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ο-
ποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
κατά περίπτωση, ως εξής: 
α) Αν πρόκειται για θέσεις µε αρµοδιότητα σε θέµατα

διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού: Πρόεδρος ορίζεται
µέλος του ΑΣΕΠ και µέλη ορίζονται ο Προϊστάµενος της
αρµόδιας για το σχεδιασµό και την παρακολούθηση ε-
φαρµογής της πολιτικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυ-
ναµικού της δηµόσιας διοίκησης Γενικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης και ένας εµπειρογνώµονας ιδιωτικού
τοµέα µε εξειδίκευση στο αντικείµενο της θέσης που
προκηρύσσεται.
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β) Αν πρόκειται για θέσεις µε αρµοδιότητα σε θέµατα
οικονοµικά: Πρόεδρος ορίζεται µέλος του ΑΣΕΠ και µέ-
λη ορίζονται ο καθ’ ύλην αρµόδιος Προϊστάµενος Γενι-
κής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών και ένας
εµπειρογνώµονας ιδιωτικού τοµέα µε εξειδίκευση στο α-
ντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται.
γ) Αν πρόκειται για θέσεις µε αρµοδιότητα σε θέµατα

διοίκησης ανθρωπίνου δυναµικού και οικονοµικά: Πρόε-
δρος ορίζεται µέλος του ΑΣΕΠ και µέλη ορίζονται ο
Προϊστάµενος της αρµόδιας για το σχεδιασµό και την
παρακολούθηση εφαρµογής της πολιτικής διαχείρισης
του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης Γενι-
κής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο καθ’ ύλην αρ-
µόδιος Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών και ένας εµπειρογνώµονας ιδιωτικού
τοµέα µε εξειδίκευση στο αντικείµενο της θέσης που
προκηρύσσεται. 
δ) Αν πρόκειται για θέσεις µε αρµοδιότητα σε θέµατα

πληροφορικής: Πρόεδρος ορίζεται µέλος του ΑΣΕΠ και
µέλη ορίζονται ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης
µε αρµοδιότητα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ΤΠΕ
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης και ένας εµπειρογνώµονας ι-
διωτικού τοµέα µε εξειδίκευση στο αντικείµενο της θέ-
σης που προκηρύσσεται. 
ε) Αν πρόκειται για θέσεις µε αρµοδιότητα σε θέµατα

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, οικονοµικά και πληρο-
φορικής: Πρόεδρος ορίζεται µέλος του ΑΣΕΠ και µέλη ο-
ρίζονται ο Προϊστάµενος της αρµόδιας για το σχεδιασµό
και την παρακολούθηση εφαρµογής της πολιτικής δια-
χείρισης του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοί-
κησης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο καθ’
ύλην αρµόδιος σε οικονοµικά θέµατα Προϊστάµενος Γε-
νικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών, ο Προϊ-
στάµενος της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης µε αρµοδιότητα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και
ΤΠΕ και ένας εµπειρογνώµων ιδιωτικού τοµέα µε εξειδί-
κευση στο αντικείµενο της θέσης που προκηρύσσεται. 

6. Με την απόφαση συγκρότησης της παραγράφου 5
του παρόντος άρθρου ορίζονται ο Πρόεδρος, τα µέλη και
ο γραµµατέας του Κεντρικού Συµβουλίου Συνέντευξης
Προϊστάµενων µε ισάριθµους αναπληρωτές, οι οποίοι θα
πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη. Τα
µέλη του Κεντρικού Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊστα-
µένων, εκτός από όσα ορίζονται να µετέχουν σε αυτό
λόγω της ιδιότητάς τους, υποδεικνύονται από τον Πρόε-
δρο του ΑΣΕΠ από το µητρώο που τηρείται στο ΑΣΕΠ
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4
του άρθρου 157. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλί-
ου πρέπει πριν από τον ορισµό τους να έχουν επιµορφω-
θεί και πιστοποιηθεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ικανότητά
τους να διεξάγουν δοµηµένη συνέντευξη. Μέλος του
Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. επιτρέπεται να οριστεί και µέλος του Κεντρι-
κού Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµένων.

7. Η θητεία των µελών του Κεντρικού Συµβουλίου Συ-
νέντευξης Προϊσταµένων λήγει µε την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής Προϊσταµένων της οικείας προκή-
ρυξης. 

8. Ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων για συνέ-
ντευξη, οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται κατά οµά-
δες. Το Κεντρικό Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων
µπορεί να λειτουργεί µε διπλή σύνθεση, τακτικά και ανα-
πληρωµατικά µέλη, οπότε στην περίπτωση αυτή τα ανα-
πληρωµατικά µέλη λογίζονται ως τακτικά. Με την από-
φαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Συνέ-
ντευξης Προϊσταµένων προβλέπεται ρητώς η δυνατότη-
τα αυτή. 

Άρθρο 160
Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης 
Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συµβούλιο Υπηρε-
σιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσε-
ων. Το Συµβούλιο αυτό είναι αρµόδιο για την εν γένει υ-
πηρεσιακή κατάσταση, εκτός των θεµάτων πειθαρχικού
δικαίου και επιλογής, των προϊσταµένων επιπέδου Γενι-
κής Διεύθυνσης των δηµόσιων υπηρεσιών, µε την επιφύ-
λαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων και µε εξαίρεση την
Ακαδηµία Αθηνών, τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, καθώς ε-
πίσης και για τη συµµόρφωση προς δικαστικές αποφά-
σεις που αφορούν σε επιλογές προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων που πραγµατοποιήθηκαν από το εκάστοτε
αρµόδιο όργανο για την επιλογή προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις
περί επιλογής προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων. 

2. Το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊστα-
µένων Γενικής Διεύθυνσης συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, είναι πενταµελές και αποτελείται από
έναν συνταξιούχο Δικαστικό Λειτουργό της Διοικητικής
Δικαιοσύνης, έναν Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, ένα µέλος
του ΑΣΕΠ, ένα Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη και έναν λει-
τουργό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους εν ενερ-
γεία ή συνταξιούχο, οι οποίοι υποδεικνύονται αρµοδίως.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται υπάλληλος της κα-
τηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με την απόφαση
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ορίζο-
νται ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του Συµβου-
λίου µε ισάριθµους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να
έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη. Εισηγητές
στο Συµβούλιο ορίζονται τα µέλη του από τον Πρόεδρο. 

3. Η θητεία του Συµβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης
Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τετραετής και
λήγει την 31η Δεκεµβρίου του έτους λήξης της θητείας
τους.

4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η θητεία
των µελών του Συµβουλίου αρχίζει από την ηµεροµηνία
ορισµού τους και λήγει στις 31.12.2018. 

Άρθρο 161
Εκπροσώπηση των φύλων

Στα Συµβούλια που συγκροτούνται µε τις διατάξεις
των άρθρων 157, 158, 159 και 160 ο αριθµός των µελών
που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο
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τουλάχιστον µε το 1/3 του συνόλου των µελών του Συµ-
βουλίου, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρ-
κής αριθµός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόµιµες
προϋποθέσεις για ορισµό και τα µέλη που ορίζονται είναι
περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθµός
στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφό-
σον το κλάσµα είναι ίσο τουλάχιστον µε το µισό της µο-
νάδας. 

Άρθρο 162
Λειτουργία των Συµβουλίων

1. Κάθε Συµβούλιο αποτελεί διακεκριµένη αρχή. 
2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντι-

κατάσταση µελών των Συµβουλίων, εκτός αν συντρέ-
χουν σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι. 

3. Τα αναπληρωµατικά µέλη µετέχουν σε περίπτωση α-
πουσίας ή κωλύµατος των τακτικών µελών, µε την επι-
φύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρα-
γράφου 8 του άρθρου 157 και της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 158. 

4. Το Κεντρικό Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµέ-
νων, το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων, το
Κεντρικό Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων, τα
Συµβούλια Συνέντευξης Προϊσταµένων, το Συµβούλιο Υ-
πηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευ-
θύνσεων και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια βρίσκονται σε α-
παρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον µέλη
τους. 
Στις περιπτώσεις που είναι τριµελή, απαιτείται η πα-

ρουσία και των τριών (3) µελών. Σε κάθε περίπτωση για
την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέ-
δρου ή του αναπληρωτή του. Τα Συµβούλια αποφασίζουν
ή γνωµοδοτούν µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών. 

5. Οι γνώµες και οι αποφάσεις όλων των Συµβουλίων
διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον
πρόεδρο και τον γραµµατέα το συντοµότερο δυνατόν
και πάντως όχι πέραν του τριµήνου από την ηµεροµηνία
της συνεδρίασης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.
Ως την καθαρογραφή των πρακτικών µπορεί να χορηγεί-
ται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις αποφάσεις
που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον πρόε-
δρο και τα µέλη του αρµόδιου Συµβουλίου. Βάσει της βε-
βαίωσης αυτής µπορεί να γίνονται από τη διοίκηση οι α-
παιτούµενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των
πράξεων-αποφάσεων των Συµβουλίων. Όµοια βεβαίωση
µπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόµενους υπαλ-
λήλους, ύστερα από αίτησή τους. Στα πρακτικά καταχω-
ρίζεται και η γνώµη όσων µειοψήφησαν.

6. Η ψηφοφορία των µελών των Συµβουλίων γίνεται
κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορι-
σµού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία
ή η λευκή ψήφος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του προέδρου. Εάν σχηµατισθούν περισσότερες
από δύο γνώµες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη ο-
φείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστε-
ρες.

7. Η ιδιότητα του εισηγητή του Συµβουλίου δεν είναι
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους αυτού.

8. Η λειτουργία όλων των Συµβουλίων διέπεται συ-

µπληρωµατικά από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για τη λειτουργία
των συλλογικών οργάνων διοίκησης.

9. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Συνέντευ-
ξης Προϊσταµένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Δι-
εύθυνσης, τόσο του Κεντρικού όσο και του Συµβουλίου
του οικείου φορέα, εκτός όσων ορίζονται να µετέχουν
σε αυτά λόγω της ιδιότητάς τους µπορούν να ταυτίζο-
νται ολικά ή µερικά µε τα µέλη του Ειδικού Συµβουλίου
Επιλογής Προϊσταµένων, τόσο του Κεντρικού όσο και
του Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων του οι-
κείου φορέα. 

10. Οι αποφάσεις συγκρότησης του Κεντρικού Ειδικού
Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων, των Ειδικών Συµ-
βουλίων Επιλογής Προϊσταµένων και του Συµβουλίου Υ-
πηρεσιακής Κατάστασης Προϊστάµενων Γενικών Διευ-
θύνσεων εκδίδονται έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από
τη λήξη της θητείας τους και συγκεκριµένα το Δεκέµβριο
του έτους που προηγείται της λήξης της θητείας τους. Οι
αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης των Συµβουλίων
Συνέντευξης Προϊσταµένων εκδίδονται εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έκδοση της
προκήρυξης πλήρωσης θέσεων. 

11. Τα µέλη των Συµβουλίων Συνέντευξης Προϊσταµέ-
νων των άρθρων 157 και 158, συµπεριλαµβανοµένων
των ιδιωτών – εµπειρογνωµόνων, προκειµένου να ορι-
στούν µέλη των Συµβουλίων Συνέντευξης, πρέπει προη-
γουµένως να έχουν πιστοποιηθεί από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για
την ικανότητά τους να διεξάγουν δοµηµένη συνέντευξη. 

12. Τα Συµβούλια που προβλέπονται στα άρθρα 157,
158 και 160 εδρεύουν στο κεντρικό κατάστηµα του Υ-
πουργείου όπου συνιστώνται.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης 

Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«5. Τα Υπηρεσιακά Συµβούλια είναι αρµόδια για την
εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων δηµο-
σίων υπηρεσιών, ορισµένου νοµικού προσώπου ή περισ-
σότερων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (κοινά),
µε εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη και τα θέµατα που α-
φορούν στην επιλογή προϊσταµένων.»

2. Στο άρθρο 159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται παράγραφος 14 ως
εξής:

«14. Η θητεία των µελών των Υπηρεσιακών Συµβου-
λίων του παρόντος άρθρου είναι διετής και αρχίζει την
1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από τη συγκρότησή
τους. Κατά την πρώτη εφαρµογή η θητεία των µελών
των Υπηρεσιακών Συµβουλίων αρχίζει από την ηµεροµη-
νία συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του
έτους 2016.»

11



Άρθρο 4
Ειδικές διατάξεις

1. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων υπαλλή-
λων που διανύθηκε στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισµούς, λαµβάνεται υπόψη
για την εφαρµογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρε-
σίας σε θέση προϊσταµένου Τµήµατος.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση
προϊσταµένου οργανικής µονάδας µε νόµιµη αναπλήρω-
ση, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµέ-
νου οργανικής µονάδας του αυτού επιπέδου και λαµβά-
νεται υπόψη για την εφαρµογή των διατάξεων των άρ-
θρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

3. Μετά το διορισµό του υπαλλήλου, ο χρόνος άσκη-
σης καθηκόντων σε θέση Γενικού και Ειδικού Γραµµατέα
Υπουργείου και δηµόσιων υπηρεσιών που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Γενικού Γραµ-
µατέα Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, Δηµάρχου, Αντιδηµάρ-
χου, µονοµελούς οργάνου διοίκησης σε Ν.Π.Δ.Δ., καθώς
και ο χρόνος που διανύθηκε σε άλλη αιρετή θέση για την
πρόσβαση στην οποία προηγήθηκε παραίτηση του υπαλ-
λήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας, λαµβάνεται υπόψη για την εφαρ-
µογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δη-
µοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέ-
ση προϊσταµένου Διεύθυνσης. Ως θέσεις αιρετών και µε-
τακλητών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού νοούνται και οι α-
ντίστοιχες θέσεις, όπως ίσχυαν προ του ν. 3852/2010
(Α΄ 87). Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταρ-
γείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφο-
ρετικά ή αντίθετα προς τις διατάξεις των προηγούµενων
εδαφίων, συµπεριλαµβανοµένου και του προτελευταίου
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (Α΄
226).

4. Η θητεία των προϊσταµένων επιθεωρητών-ελεγκτών
των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, των Ειδικών Ε-
πιθεωρητών που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Ε-
πιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και των προϊσταµένων
των ειδικών Υπηρεσιών του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) λογί-
ζεται ως θητεία προϊσταµένου Διεύθυνσης για την εφαρ-
µογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δη-
µοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ.. Η θητεία των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και
Επιθεωρητών των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου
και των προϊσταµένων µονάδων ειδικών υπηρεσιών του
ν. 3614/2007, λογίζεται ως θητεία προϊσταµένου Τµήµα-
τος για την εφαρµογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. 

5. Ως θητείες προϊσταµένων που λαµβάνονται υπόψη

για την εφαρµογή των διατάξεων 84 και 85, νοούνται αυ-
τές που έχουν διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδι-
κές Γραµµατείες, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ.,
δηµόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. 

6. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος µε βάση ειδικές δια-
τάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση
προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου, λαµβάνεται υπό-
ψη για την εφαρµογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., εκτός κι αν άλλως ορίζε-
ται στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρό-
ντος άρθρου.

7. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που ρυθµίζει
διαφορετικά από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6
του παρόντος άρθρου καταργείται από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγµά-
των που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ.
4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:
α) Παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης

των προϊσταµένων οργανικών µονάδων των δηµοσίων υ-
πηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
είτε αυτοί έχουν επιλεγεί µε βάση τις διατάξεις του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. είτε µε βάση ειδικές
διατάξεις, καθώς επίσης παύει και η άσκηση καθηκόντων
µε αναπλήρωση. 
β) αα) Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµό-

διου για τοποθέτηση προϊσταµένων οργάνου τοποθε-
τούνται προϊστάµενοι στις νέες οργανικές µονάδες που
προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις των δη-
µοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι, οι οποίοι
λαµβάνονται κατά προτεραιότητα από τους Προϊσταµέ-
νους που υπηρετούν στον οικείο φορέα και ασκούσαν
καθήκοντα προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν ε-
πιλογής κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των οικεί-
ων προεδρικών διαταγµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι α-
νήκουν στον κλάδο, του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπε-
ται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται
στη συγκεκριµένη θέση. Κατ’ εξαίρεση, ο οικείος Υπουρ-
γός ή το αρµόδιο για τοποθέτηση προϊσταµένων όργανο
µπορεί, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, για λό-
γους που ανάγονται στην εύρυθµη και αποτελεσµατική
λειτουργία της υπηρεσίας να τοποθετήσει ως προϊστα-
µένους στις νέες οργανικές µονάδες υπαλλήλους που
κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των οικείων προε-
δρικών διαταγµάτων υπηρετούν στον οικείο φορέα και
την 31η Δεκεµβρίου 2013 ασκούσαν καθήκοντα προϊστα-
µένου του ίδιου επιπέδου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
περί αναπλήρωσης προϊσταµένων υπό την προϋπόθεση
ότι σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω ανήκουν στον κλάδο,
του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες ορ-
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γανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριµένη θέ-
ση. Για την ανωτέρω τοποθέτηση λαµβάνονται επίσης υ-
πόψη τα ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, η ποιότη-
τα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς του, η γνώση του α-
ντικειµένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας
της δηµόσιας διοίκησης γενικότερα και οι διοικητικές ι-
κανότητές του να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να α-
ναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να λαµβάνει αποτελεσµατι-
κές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Σε περίπτω-
ση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθή-
κοντα προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου κατόπιν επιλο-
γής ή κατ’ εφαρµογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης
σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, ως προϊστάµενοι
τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα
προϊσταµένου του ίδιου επιπέδου µε αναπλήρωση µετά
την 31η Δεκεµβρίου 2013, εφόσον η αναπλήρωση αυτή
πραγµατοποιήθηκε κατόπιν κένωσης θέσης λόγω λύσης
υπαλληλικής σχέσης ή άλλης υπηρεσιακής µεταβολής
που συνεπάγεται κένωση θέσης και αν δεν επαρκούν,
τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα του
αµέσως κατώτερου επιπέδου κατόπιν επιλογής και, εν
ελλείψει, υπάλληλοι που ασκούσαν τα καθήκοντα αυτά
κατ’ εφαρµογή της αναπλήρωσης, υπό την προϋπόθεση
ότι σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω ανήκουν στον κλάδο,
του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται από τις οικείες ορ-
γανικές διατάξεις να προΐστανται στη συγκεκριµένη θέ-
ση. 
ββ) Η ανωτέρω τοποθέτηση προϊσταµένων λήγει αυτο-

δικαίως µε την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος για τις αντίστοι-
χες θέσεις. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προσωρινά
προϊστάµενοι µέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των νέ-
ων προϊσταµένων διατηρούν το βαθµολογικό και µισθο-
λογικό καθεστώς που είχαν κατά την ηµεροµηνία παύ-
σης των καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια της προσω-
ρινής αυτής τοποθέτησής τους ως προϊσταµένων λαµβά-
νουν τα προβλεπόµενο επίδοµα προϊσταµένου για την α-
ντίστοιχη θέση ευθύνης. Για τους ανωτέρω προσωρινά
τοποθετούµενους προϊστάµενους Γενικής Διεύθυνσης
και Διεύθυνσης, οι οποίοι δεν θα επιλεγούν µε τις διατά-
ξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής κατά τα οριζόµενα
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 84
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., εφαρµόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 86
του ίδιου Κώδικα.

2. Οι προϊστάµενοι των δηµοσίων υπηρεσιών και των
Ν.Π.Δ.Δ. που υπηρετούν κατά τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους
µέχρι την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατά-
ξεων, όπως προβλέπονται στα οικεία προεδρικά διατάγ-
µατα που εκδίδονται για πρώτη φορά σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ. 4
του άρθρου 35 του ν. 4024/2011.

3. Οι προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης που είχαν επι-
λεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. προ της αντικατάστασής τους µε τις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου ή βάσει ειδικών διατάξεων

και δεν θα τοποθετηθούν προϊστάµενοι αντίστοιχου επι-
πέδου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται, κα-
τόπιν αιτήσεώς τους και κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων περί στελέχωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών
και σωµάτων επιθεώρησης, να αποσπαστούν µε απόφα-
ση του οικείου Υπουργού ως Επιθεωρητές-Ελεγκτές
στις ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώµατα επιθεώρησης, που
υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο, είτε ο υ-
πάλληλος ανήκει οργανικά στο Υπουργείο είτε υπηρετεί
σε εποπτευόµενο από το Υπουργείο αυτό φορέα. Σε πε-
ρίπτωση που δεν υπάρχουν εποπτευόµενες ή υπαγόµε-
νες ελεγκτικές υπηρεσίες και σώµατα επιθεώρησης στο
Υπουργείο οι ανωτέρω αποσπώνται, κατόπιν αιτήσεώς
τους µε απόφαση των κατά περίπτωση οικείων Υπουρ-
γών σε ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώµατα επιθεώρησης
άλλων Υπουργείων. Για τους Προϊστάµενους Διεύθυν-
σης που είχαν επιλεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. προ της αντικατά-
στασής τους µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή βά-
σει ειδικών διατάξεων και δεν θα τοποθετηθούν προϊ-
στάµενοι αντίστοιχου επιπέδου, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγρά-
φου 16 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Με το προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παραγράφου 18 του άρθρου 86 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ρυθµίζονται ιδίως τα
ζητήµατα υπηρεσιακής και µισθολογικής κατάστασης, α-
ξιολόγησης, αρµοδιοτήτων, καθηκόντων, διάρκειας της
απόσπασης, δυνατότητας ανανέωσης της απόσπασης,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα που αφορούν
στους υπαλλήλους των προηγούµενων εδαφίων.

4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου όσοι υπάλ-
ληλοι έχουν επιλεγεί προϊστάµενοι, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 και του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., πριν από την τροπο-
ποίησή του µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και έ-
χουν καταταχθεί σε βαθµό σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011, µετά την καθ΄ οι-
ονδήποτε τρόπο παύση άσκησης των καθηκόντων ευθύ-
νης αυτών, κατατάσσονται σε βαθµό σύµφωνα µε όσα ο-
ρίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 8γ του άρθρου
86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. 

5. Από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγµά-
των που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ.
4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:
α) Λήγει αυτοδικαίως η θητεία των µελών, εκτός των

αιρετών εκπροσώπων, των Υπηρεσιακών Συµβουλίων
των δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου που συγκροτήθηκαν µε τις διατάξεις
του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010.
β) Συγκροτούνται µε απόφαση του καθ΄ύλην αρµοδίου

οργάνου Υπηρεσιακά Συµβούλια µέσα σε τριάντα (30) η-
µέρες, τα οποία είναι πενταµελή και αποτελούνται από:
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αα) Τρεις (3) µόνιµους υπαλλήλους, οι οποίοι λαµβά-
νονται µεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί
ως Προϊστάµενοι Διεύθυνσης, σύµφωνα µε την περίπτω-
ση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και έ-
χουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων
προϊσταµένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρµοδιότη-
τα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και υπηρετούν στην έ-
δρα του ή στο Νοµό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συµβού-
λια που εδρεύουν στο νοµό αυτό. Αν δεν υπάρχουν ή
δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας µε τις
προαναφερόµενες προϋποθέσεις για να οριστούν µέλη
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από
άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δι-
καίου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο
αριθµός όσων υπηρετούν στην έδρα του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζο-
νται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του νο-
µού αυτού, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις.
ββ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων µε

βαθµό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
γγ) Τα υπό στοιχείο αα΄ µέλη του Υπηρεσιακού Συµ-

βουλίου µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφα-
ση του οικείου Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή του διοικητικού συµβουλί-
ου του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.
δδ) H θητεία των υπό στοιχείο αα΄ µελών του Υπηρε-

σιακού Συµβουλίου που συγκροτείται µε τις διατάξεις
της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου λήγει µε
την τοποθέτηση Προϊσταµένων Διευθύνσεων που επιλέ-
γονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστα-
σης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υ-
παλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν µε τις δια-
τάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόµου, οπότε
και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συµβούλια του άρ-
θρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
γ) Τα υπηρεσιακά συµβούλια που συγκροτήθηκαν µε

τις διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010, συ-
νεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρµοδιότη-
τές τους µέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συµ-
βουλίων της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου.
Αν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος τα υπηρεσιακά
συµβούλια αυτά λειτουργούν µε ελλιπή σύνθεση, τα µέ-
λη που ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, συµπληρώνο-
νται από µόνιµους υπαλλήλους που ασκούν νοµίµως τα
καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυνσης, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄
της παρούσας παραγράφου. 

6. Από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγµά-
των που εκδίδονται για πρώτη φορά, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ. 4
του άρθρου 35 του ν. 4024/2011:
α) Εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες η α-

πόφαση – προκήρυξη πλήρωσης θέσεων των Προϊσταµέ-
νων Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών ή και
Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής των Υπουρ-
γείων κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 84,
85 και 86. Κατ’ εξαίρεση η προκήρυξη αυτή δύναται να
εκδοθεί και προ της έναρξης ισχύος των σχετικών προε-
δρικών διαταγµάτων υπό τον όρο ότι οι προκηρυσσόµε-

νες θέσεις προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονο-
µικών ή και Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής
προβλέπονται και έχουν εγκριθεί µε απόφαση του Κυ-
βερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης και έχουν δηµο-
σιευτεί τα σχετικά προεδρικά διατάγµατα. 
β) Τίθεται αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσι-

µων ηµερών για την υποβολή υποψηφιοτήτων, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην οικεία προκήρυξη της προηγούµε-
νης παραγράφου. 
γ) Οι προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης που επιλέγο-

νται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και
τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ο-
ρίζονται µέλη των οικείων ΕΙ.Σ.Ε.Π. και Συµβουλίων Συ-
νέντευξης Προϊσταµένων. 
δ) Ακολούθως, προκηρύσσονται οι λοιπές θέσεις προϊ-

σταµένων Γενικών Διευθύνσεων και µε το πέρας της δια-
δικασίας αυτής, προκηρύσσονται οι θέσεις των Προϊστά-
µενων Διευθύνσεων και ακολούθως οι θέσεις των Προϊ-
σταµένων Τµηµάτων.
ε) Όλοι οι προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύ-

θυνσης που επιλέγονται µε τις διατάξεις του παρόντος,
πιστοποιούνται για την ικανότητά τους να διεξάγουν δο-
µηµένη συνέντευξη κατά τα οριζόµενα στις σχετικές
διατάξεις του παρόντος νόµου, κατόπιν σχετικής επιµόρ-
φωσής τους που διεξάγεται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατόπιν
ενηµέρωσής του από το αρµόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π.. 

7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου για την ε-
πιλογή των Προϊσταµένων των Γενικών Διευθύνσεων
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του παρόντος άρ-
θρου µεταβατικά: 
α) Το Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. που συνιστάται µε τις διατάξεις του

άρθρου 158 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ως ε-
ξής:
αα) Έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ ως Πρόεδρο µε

τον αναπληρωτή του και δύο (2) µέλη του ΑΣΕΠ µε τους
αναπληρωτές τους. Ο Πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του
και τα µέλη µε τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται
από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ.
ββ) Έναν (1) Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που υποδει-

κνύεται από τον Συνήγορο του Πολίτη µε τον αναπληρω-
τή του, επίσης Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη.
γγ) Έναν ιδιώτη – εµπειρογνώµονα µε εµπειρία σε θέ-

µατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή/και οικονοµικά,
ή/και ΤΠΕ που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του α-
πό τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ. 
β) Με την απόφαση συγκρότησης της περίπτωσης α΄

της παρούσας παραγράφου ορίζονται τα µέλη του µετα-
βατικού Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους, καθώς
και ο γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή
του υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
γ) Η θητεία των µελών του ανωτέρω συλλογικού οργά-

νου λήγει µε την ολοκλήρωση του έργου του, ήτοι την ε-
πιλογή Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµι-
κών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής. 
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δ) Το Κεντρικό Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων
που συνίσταται µε τις διατάξεις του άρθρου 158 του Κώ-
δικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. είναι τετραµελές και
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ως ε-
ξής:
αα) Δύο (2) µέλη του ΑΣΕΠ µε τους αναπληρωτές

τους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος, οι οποίοι
υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ.
ββ) Έναν (1) Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που υποδει-

κνύεται από το Συνήγορο του Πολίτη µε τον αναπληρω-
τή του, επίσης Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη.
γγ) Έναν ιδιώτη – εµπειρογνώµονα µε εµπειρία σε θέ-

µατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού ή/και οικονοµικά
ή /και ΤΠΕ που υποδεικνύεται µε τον αναπληρωτή του α-
πό τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ από το µητρώο που τηρείται
στο ΑΣΕΠ κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4
του άρθρου 157 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. και οι οποίοι απαραιτήτως πρέπει πριν από τον
ορισµό τους να έχουν επιµορφωθεί και πιστοποιηθεί από
το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την ικανότητά τους να διεξάγουν δο-
µηµένη συνέντευξη. Μέλος του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. επιτρέπεται
να οριστεί και µέλος του Κεντρικού Συµβουλίου Συνέ-
ντευξης Προϊσταµένων.
ε) Με την απόφαση συγκρότησης της περίπτωσης δ΄

της παρούσας παραγράφου ορίζονται τα µέλη του µετα-
βατικού Κεντρικού Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊσταµέ-
νων, µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα πρέπει να
έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη, καθώς και ο
γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του, υ-
πάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
στ) Ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων για συνέ-

ντευξη, οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται κατά οµά-
δες. Το Κεντρικό Συµβούλιο Συνέντευξης Προϊσταµένων
της παρούσας παραγράφου µπορεί να λειτουργεί µε δι-
πλή σύνθεση, τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, οπότε
στην περίπτωση αυτή τα αναπληρωµατικά µέλη λογίζο-
νται ως τακτικά. 
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβου-

λίου Συνέντευξης Προϊσταµένων προβλέπεται ρητώς η
δυνατότητα αυτή. 
ζ) Η θητεία των µελών του ανωτέρω συλλογικού οργά-

νου λήγει µε την ολοκλήρωση του έργου του ήτοι µε την
επιλογή Προϊσταµένων Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµι-
κών ή και Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής.

8. Αρµοδιότητα των µεταβατικών Συµβουλίων της πα-
ραγράφου 7 του παρόντος άρθρου είναι η επιλογή Προϊ-
σταµένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονοµικών ή/και Διοι-
κητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής των Υπουργείων
κατά την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος επιλογής
που ορίζεται µε τα άρθρα 84, 85 και 86, οπότε και στελε-
χώνονται τα πάγια αντίστοιχα συλλογικά όργανα των
άρθρων 157 και 158 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Κατά την πρώτη εφαρµογή, η συγκρότηση των
Συµβουλίων των άρθρων 157 και 158 του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. θα αποτελείται µόνο από τακτικά
µέλη και τα αναπληρωµατικά θα συµπληρωθούν κατόπιν
της επιλογής τους από τα αρµόδια Συµβούλια. 

9. Ο πρόεδρος και τα µέλη του µεταβατικού Κεντρικού
Συµβουλίου Συνέντευξης Προϊστάµενων της περίπτω-
σης δ΄ της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, θα πρέ-
πει προκειµένου να οριστούν στο Συµβούλιο αυτό, να έ-
χουν προηγουµένως επιµορφωθεί και πιστοποιηθεί από
το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τη δυνατότητά τους να διεξάγουν δο-
µηµένη συνέντευξη.

Άρθρο 6
Τελικές - Καταργούµενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 84, 85, 86 και των άρθρων
157, 158, 159 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ό-
πως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν µε το άρθρο
1, 2 και 3 του παρόντος νόµου, ισχύουν από τη δηµοσί-
ευση των οργανικών διατάξεων των δηµοσίων υπηρε-
σιών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων
του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 κατόπιν αξιολόγησης
των δοµών τους, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 35
του ν. 4024/2011, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά
στις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

2. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δοµών
των δηµοσίων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 και τη δηµοσίευ-
ση των σχετικών προεδρικών διαταγµάτων και υπουργι-
κών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 54 του
ν. 4178/2013, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10
και 11 του ν. 4024/2011 και οι διατάξεις των παραγρά-
φων 1 έως 6 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012.

3. Μέχρι τη δηµοσίευση των οικείων οργανικών διατά-
ξεων των φορέων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις πα-
ραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα υπηρεσιακά
συµβούλια δύνανται να επιλέγουν προϊσταµένους Διευ-
θύνσεων και Τµηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις  των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου πέµπτου του  ν.
3839/2010, τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4024/2011,
µε εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλο-
ποίηση της στοχοθεσίας, και του άρθρου 4 του παρόντος
νόµου.

4. Εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος νόµου συγκροτείται το Ειδικό Συµβούλιο Υπηρεσια-
κής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων
του άρθρου 160 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 2 του παρό-
ντος νόµου και καταργείται αντιστοίχως το Ειδικό Συµ-
βούλιο Επιλογής Προϊσταµένων που συγκροτήθηκε µε
το άρθρο 157 του ίδιου ως άνω Κώδικα, όπως αυτό αντι-
καταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του
ν. 3839/2010. Όσες υποθέσεις δεν εξετάστηκαν από το
καταργούµενο µε τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων, εξετάζονται από το
Ειδικό Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµέ-
νων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 2 του παρόντος νόµου. 

5.α) Για την υπαγωγή των συνταγµατικά κατοχυρωµέ-
νων ανεξάρτητων αρχών και της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς της Ακαδηµίας Αθηνών, των Πανεπιστηµίων
και Τ.Ε.Ι., του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, της
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανιδείου Σχολής
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Τεχνών και Επαγγελµάτων στις διατάξεις των άρθρων
157 και 158 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007), όπως αντικαθίστανται µε τις διατάξεις
του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, απαιτείται η έκδοση
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτω-
ση οικείου Υπουργού, µε την οποία ρυθµίζονται, εφόσον
απαιτείται, θέµατα σύστασης, συγκρότησης και λειτουρ-
γίας των συλλογικών οργάνων που είναι αρµόδια για την
επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων.
β) Ειδικές διατάξεις που αφορούν τα υπηρεσιακά συµ-

βούλια των ανεξάρτητων αρχών και της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς, δεν θίγονται.

Άρθρο 7
Τροποποιούµενες διατάξεις

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59)
προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: 

«ζ) Πιστοποιεί προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρ-
τισης ιδιωτών, όπου κατά τις κείµενες διατάξεις αυτό α-
παιτείται για τη συµµετοχή αυτών σε συλλογικά όργανα
της διοίκησης.» 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Καθιερώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση των
Προϊσταµένων οργανικών µονάδων όλων των επιπέδων.
Τα προγράµµατα υποχρεωτικής εκπαίδευσης απευθύνο-
νται στους Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευ-
θύνσεων και Τµηµάτων του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
Μετά την ανάληψη καθηκόντων Προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων οι φορείς υπο-
χρεούνται να κοινοποιούν σχετικό κατάλογο στο
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. µέσω των Γενικών Γραµµατέων. Η πρόσκληση
συµµετοχής στα προγράµµατα αυτά πραγµατοποιείται
µε σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η
συµµετοχή σε αυτά είναι υποχρεωτική. Η διάρθρωση
των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και η διάρκειά τους
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µετά α-
πό γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..»

3. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου
54 του ν. 4178/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης του τρίτου
εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 84 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., η υπουργική απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται από τον Υπουργό Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης. Για όσες οριζόντιες θέσεις ευθύνης έχουν µόνο οι-
κονοµικές αρµοδιότητες ή και οικονοµικές αρµοδιότητες
η ανωτέρω υπουργική απόφαση εκδίδεται από τον Υ-
πουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονοµικών.»

4. Στην παρ. 8 του άρθρου 7 του π.δ. 318/1992, όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4250/2014 η φράση «Τα ποσοστά της παραγράφου 1
του παρόντος …» αντικαθίσταται αφ’ ης ίσχυσε «Τα πο-
σοστά των παραγράφων 1 και 7 του παρόντος …». 

5. Στο άρθρο 24 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 30 του ν. 4250/2014, προστίθενται αφ’
ης ίσχυσε παράγραφοι 3, 4 ως εξής: 

«3. Όσες υπηρεσίες διαθέτουν υπηρεσιακό συµβού-

λιο, αλλά ο αριθµός των Προϊσταµένων Γενικών Διευ-
θύνσεων ή Διευθύνσεων, οι οποίοι ανήκουν οργανικά
στο φορέα, δεν επαρκεί για τη συγκρότηση της Ειδικής
Επιτροπής Αξιολόγησης της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολό-
γησης του φορέα, από τον οποίο εποπτεύονται ή στον ο-
ποίο υπάγονται. Ειδικά, για τις ανεξάρτητες αρχές η ει-
δική επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά
µη αιρετά µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου αυτών, ό-
πως συγκροτήθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
ν. 4055/2012. Κατ’ εξαίρεση σε όσες υπηρεσίες προβλέ-
πεται η σύσταση υπηρεσιακού συµβουλίου αλλά για λό-
γους αντικειµενικής αδυναµίας αυτό δεν έχει συγκροτη-
θεί εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου.

4. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι
διετής. Κατά την πρώτη εφαρµογή η θητεία της Επιτρο-
πής Αξιολόγησης, που συγκροτείται µε τις διατάξεις του
παρόντος, λήγει στις 31.12.2016.»

6. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, όπως ισχύ-
ει, διατηρείται σε ισχύ για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται
µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του πα-
ρόντος νόµου.

Άρθρο 8

1. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 17 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, καταργούνται.

2. Στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Απόφαση κατανοµής απαιτείται και για τις περιπτώ-
σεις όπου το ΑΣΕΠ διαθέτει µε απόφασή του επόµενο
κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικα-
τάσταση – αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε
το διορισµό του ή έχει κώλυµα διορισµού ή παραιτήθηκε
εντός ενός (1) έτους από το διορισµό του.
Δεν απαιτείται απόφαση κατανοµής όταν οι αποφά-

σεις του ΑΣΕΠ αφορούν σε αντικαταστάσεις – αναπλη-
ρώσεις διοριστέων των ως άνω περιπτώσεων οι οποίοι
περιλαµβάνονται σε προηγούµενες αποφάσεις κατανο-
µής.» 

3. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
(Α΄ 280), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κα΄ ως ε-
ξής:

«κα) το προσωπικό που προσλαµβάνεται σε εκτέλεση
ειδικού προγράµµατος απασχόλησης που προκηρύσσε-
ται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος
δεν έχει εφαρµογή στις υποχρεωτικές µεταφορές προ-
σωπικού, στις µετατάξεις υπαλλήλων εντός της ίδιας υ-
πηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας
(άρθρα 69 και 70 του Υ.Κ.), καθώς και στην περίπτωση α-
µοιβαίας µετάταξης υπαλλήλων του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των Ν.Π.Δ.Δ
αυτών. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει
στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4002/2011.»

Άρθρο 9
Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και πληροφορικής για το χρονικό διάστηµα από την 1η Ι-
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ουλίου 2012 µέχρι την επικείµενη υπογραφή σύµβασης ή
άλλως µέχρι τις 30.9.2014 µεταξύ του Ελληνικού Δηµο-
σίου και των αναδόχων για την παροχή των τηλεπικοινω-
νιακών υπηρεσιών που εµπίπτουν στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι,
θεωρούνται νόµιµες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πλη-
ροφορικής να πιστοποιούνται ότι έχουν παρασχεθεί
στους οικείους φορείς από την «Κοινωνία της Πληρο-
φορίας Α.Ε.», σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων
που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της υπ' αριθµ.
ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394/2010 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων (Β΄ 1566), 

ii) οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν πρακτικά
γνωµοδοτήσεων που θα εκδοθούν από το Νοµικό Συµ-
βούλιο του Κράτους κατά τη διαδικασία του άρθρου 2
παρ. ζ΄ του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), 

iii) οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν τις προσ-
διοριζόµενες στα πρακτικά γνωµοδοτήσεων του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους εκπτώσεις επί του αντί-
στοιχου συµβατικού ανταλλάγµατος του έτους 2009 κα-
τά τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στο άρθρο δεύτερο,
παρ. 12 του ν. 4047/2012, οι οποίες δεν µπορεί να είναι
κατώτερες από τις εκπτώσεις που αναφέρονται στο µε
αριθµ. 1244/11.3.2014 πρακτικό γνωµοδοτήσεως του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και 

iv) οι πάροχοι των υπηρεσιών να παραιτηθούν από ο-
ποιαδήποτε άλλη αξίωση (συµπεριλαµβανοµένων τόκων
υπερηµερίας και εξόδων), δικόγραφο και δικαίωµα, που
προέρχονται από την ως άνω αιτία.

Άρθρο 10

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος
νόµου, όπως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του, κα-
ταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει δια-
φορετικά ή είναι αντίθετη µε τα θέµατα που ρυθµίζονται
µε τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 11

1. Το έκτο και το έβδοµο εδάφιο της παρ. 3 τού άρθρου
3 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» αντικαθί-
στανται, αντιστοίχως, ως εξής: 

«Απαραίτητη προϋπόθεση, για την προαγωγή του µα-
θητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή α-
νώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γρα-
πτής βαθµολογίας σε καθένα από τα µαθήµατα της «Ελ-
ληνικής γλώσσας» και των «Μαθηµατικών» τουλάχιστον
δέκα (10) και Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθµολογίας
τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα µαθή-
µατα. Όταν µαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α΄ του
προηγούµενου εδαφίου επαναλαµβάνει τη φοίτηση. Ό-
ταν πληροί την προϋπόθεση α΄ και δεν πληροί την προϋ-
πόθεση β΄ του προηγούµενου εδαφίου, κατά µάθηµα ή
µαθήµατα, παραπέµπεται σε επανεξέταση στο µάθηµα (ή
στα µαθήµατα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον ο-
ποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαµβάνει τη φοίτη-
ση κατά τα οριζόµενα ως άνω. Όταν µαθητής έχει επιτύ-
χει γενικό βαθµό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει ε-
πιτύχει βαθµό τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλά-

δους των µαθηµάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηµατι-
κά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή α-
νώτερο του δώδεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος
προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθµολογία
στους κλάδους των µαθηµάτων «Ελληνική γλώσσα»,
«Μαθηµατικά» και «Φυσικές επιστήµες», ο µαθητής δεν πα-
ραπέµπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παρα-
πέµπεται ή επαναλαµβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόµενα
ως άνω.»

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του
π.δ. 60/2006  (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των µαθητών του Ενι-
αίου Λυκείου», ως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«α. Για την προαγωγή και απόλυση των µαθητών στην
Α΄ τάξη Ηµερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού
Γενικού Λυκείου απαιτείται: i) Γενικός βαθµός προαγω-
γής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) και ii) βαθµός ετήσιας
επίδοσης σε καθένα από τα µαθήµατα της «Ελληνικής
Γλώσσας» και των «Μαθηµατικών» τουλάχιστον δέκα
(10) και βαθµός ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα υπό-
λοιπα µαθήµατα τουλάχιστον οκτώ (8). Όταν µαθητής
δεν πληροί την προϋπόθεση i) επαναλαµβάνει τη φοίτη-
ση. Όταν µαθητής πληροί την προϋπόθεση i) και δεν πλη-
ροί την προϋπόθεση ii), παραπέµπεται σε επανεξέταση
σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου του ίδιου
έτους, στο µάθηµα (ή στα µαθήµατα) ή στον κλάδο (ή
στους κλάδους) στον οποίο υστέρησε µε τον τρόπο και
τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου
και προάγεται η επαναλαµβάνει τη φοίτηση κατά τα ορι-
ζόµενα ως άνω. Όταν µαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθ-
µό ίσο ή ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθµό
τουλάχιστον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των µαθη-
µάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηµατικά» και ταυτό-
χρονα έχει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώ-
δεκα και πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από
την προφορική και γραπτή βαθµολογία στους κλάδους
των µαθηµάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηµατικά» και
«Φυσικές επιστήµες», ο µαθητής δεν παραπέµπεται στους
ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέµπεται ή επανα-
λαµβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόµενα ως άνω.»

3. Το πέµπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3
του ν. 4186/2013 αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του µα-
θητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθµού ίσου ή α-
νώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γρα
πτής βαθµολογίας σε καθένα από τα µαθήµατα της «Ελ-
ληνικής γλώσσας», των «Μαθηµατικών» και σε καθένα
από τα µαθήµατα της οµάδας προσανατολισµού τουλά-
χιστον δέκα (10), καθώς και τουλάχιστον οκτώ (8) σε κα-
θένα από τα υπόλοιπα µαθήµατα. Όταν ο µαθητής δεν
πληροί την προϋπόθεση α΄ του προηγούµενου εδαφίου
επαναλαµβάνει τη φοίτηση. Όταν πληροί την προϋπόθε-
ση α΄ και δεν πληροί την προϋπόθεση β΄ του προηγού-
µενου εδαφίου κατά µάθηµα ή µαθήµατα παραπέµπεται
σε επανεξέταση στο µάθηµα (ή στα µαθήµατα) ή στον
κλάδο (ή στους κλάδους) στον οποίο υστέρησε και προ-
άγεται ή επαναλαµβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόµενα
ως άνω. Όταν µαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθµό ίσο ή
ανώτερο του δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθµό τουλάχι-
στον οκτώ (8) σε έναν ή δύο κλάδους των µαθηµάτων
«Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηµατικά» και ταυτόχρονα έ-
χει επιτύχει Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και
πέντε δέκατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφο-
ρική και γραπτή βαθµολογία στους κλάδους των µαθηµά-
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των «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηµατικά» και «Φυσικές επι-
στήµες», ο µαθητής δεν παραπέµπεται στους ανωτέρω κλά-
δους και προάγεται ή παραπέµπεται ή επαναλαµβάνει τη
φοίτηση κατά τα οριζόµενα ως άνω.»

4. Οι παράγραφοι 2Δ και 2Ε του άρθρου 34 του π.δ.
60/2006 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:

«2Δ. Οι µαθητές Α΄ τάξης Ηµερησίου και Α΄ και Β΄ τά-
ξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν στις
διατάξεις της παρ. 1 και της περίπτωσης 2Α του παρό-
ντος άρθρου και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο
προάγονται κατά περίπτωση ως εξής: α) Κατά το πρώτο
έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού δια-
τάγµατος, µε παράλληλη µείωση του προβλεπόµενου
Γενικού βαθµού προαγωγής και του βαθµού ετήσιας επί-
δοσης σε καθένα από τα µαθήµατα κατά δύο (2) µονά-
δες. β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελ-
ληνικό Γενικό Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της πε-
ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του πα-
ρόντος προεδρικού διατάγµατος, µε παράλληλη µείωση
του προβλεπόµενου Γενικού βαθµού προαγωγής και του
βαθµού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα µαθήµατα
κατά µία (1) µονάδα. 

2Ε. Οι µαθητές Α΄ τάξης Ηµερησίου και A΄ και Β΄ τά-
ξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν στις
διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης 2Β του
άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο
προάγονται ως εξής: Για τους µαθητές αυτούς εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος,
µε παράλληλη µείωση του προβλεπόµενου Γενικού βαθ-
µού προαγωγής και του βαθµού ετήσιας επίδοσης σε κα-
θένα από τα µαθήµατα κατά µία (1) µονάδα.»

5. Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος
άρθρου άρχεται από το διδακτικό έτος 2013 – 2014.

Άρθρο 12
Ρυθµίσεις θεµάτων υπαλληλικού προσωπικού

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995
(Α΄ 80) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Η απόσπαση όσων υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία
των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών ανα-
τρέχει στο χρόνο στον οποίο ορίζεται στην απόφαση
απόσπασης, εφόσον αυτή δηµοσιεύεται εντός διµήνου.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από
1.6.2014. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδαφίων
εφαρµόζονται και για τις πράξεις που προβλέπονται
στην περίπτωση ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν. 3469/2006 (Α΄ 131), πλην των περιπτώσεων που συ-
ντρέχει αυτοδίκαιη λήξη.»

Άρθρο 13

1. Στο τέλος της παρ. 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της
παραγράφου Ζ΄, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για την περίπτωση της υπ’ αριθµ. 5/2013 (Β΄
2999) Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και µέχρι την
έκδοση των οριστικών πινάκων διάθεσης, δίνεται η δυνα-
τότητα σε υπαλλήλους, οι οποίοι συµµετείχαν στην ως
άνω Ανακοίνωση να παραµείνουν, µε αίτησή τους, στις

υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στις οποίες τοποθετήθηκαν µε
βάση τους αναρτηµένους από το ΑΣΕΠ προσωρινούς πί-
νακες.»

2. Κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου του άρ-
θρου 41 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) οι πινάκες διάθεσης
στους νέους φορείς υποδοχής είναι οι οριστικοί πίνακες
διάθεσης που αναρτώνται από το ΑΣΕΠ.

3. Όσοι διορίζονται σε εκτέλεση αµετάκλητης δι-
καστικής απόφασης σε φορείς του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994, όπως ισχύει, στους οποίους η προς πλήρω-
ση µε διορισµό/πρόσληψη οργανική θέση έχει καταργη-
θεί, διορίζονται στον ίδιο φορέα σε θέση άλλου κλάδου
συναφούς µε τα τυπικά τους προσόντα, και εφόσον αυτό
δεν καθίσταται δυνατό, σε άλλο φορέα σε κλάδο ίδιο ή
συναφή µε αυτόν του διορισµού τους.

4. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2α. Για τη συγκρότηση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. συνιστώνται
152 θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκη-
σης. Οι θέσεις αυτές µπορεί να αυξάνονται µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης. Οι συσταθείσες, µε την παρ. 2 και
το πρώτο εδάφιο της παρ. 3β του άρθρου 3 του
ν. 3074/2002 και τα προεδρικά διατάγµατα 10/2007 (Α΄
6) και 36/2009 (Α΄ 54), σαράντα (40) θέσεις Βοηθών Επι-
θεωρητών- Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης καταργού-
νται.

2β. Οι υπηρετούντες Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές
Δηµόσιας Διοίκησης εξακολουθούν να υπηρετούν στο
Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. έως τη λήξη της θητείας τους. Εφόσον κατά
τη διάρκεια αυτής πληρούν τα προβλεπόµενα τυπικά
προσόντα για τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δηµόσιας Δι-
οίκησης, κατατάσσονται για το υπόλοιπο του χρόνου α-
πόσπασής τους στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. σε κενές θέσεις Επιθεω-
ρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης κατόπιν αξιολόγη-
σης των ουσιαστικών προσόντων τους από την τριµελή
επιτροπή της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 3 του ν. 3074/
2002. Για την κατάταξή τους εκδίδεται διαπιστωτική πρά-
ξη από τον Ειδικό Γραµµατέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..»

Άρθρο 14

Δαπάνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(Υ.Π.Α.) που αφορούν στη λειτουργία των αερολιµένων
της χώρας και πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµε-
νο και το τρέχον οικονοµικό έτος κατά παρέκκλιση των
κειµένων περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων δύ-
ναται κατ' εξαίρεση να πληρωθούν σε βάρος του προϋ-
πολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων - Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τρέχοντος
οικονοµικού έτους, εφόσον καλύπτονται από τις εγγε-
γραµµένες πιστώσεις του.

Άρθρο 15

Το δέκατο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του
ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι υπάλληλοι που έχουν πριν από το διορισµό ή την
πρόσληψή τους αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στο δηµό-
σιο τοµέα των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή σε όργανα και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Έvωσης,
η οποία έχει διανυθεί µε τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προ-
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σόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρό-
νο της ένταξης, µπορούν να την αναγνωρίσουν για τη
βαθµολογική και µισθολογική τους ένταξη, µετά τη µονι-
µοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους,
µέχρι επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσια-
στική κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.»

Άρθρο 16

Το «Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος - Παράρτη-
µα Ξάνθης», ως Παράρτηµα του «Ψυχολογικού Κέντρου
Βορείου Ελλάδος», το οποίο µετατράπηκε και µετονοµά-
στηκε σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 3402/2005 (Α΄
258) από 1.1.2015 µετονοµάζεται σε «Κέντρο Αποθερα-
πείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρία Ξάνθης»
και εντάσσεται σε Παράρτηµα στο Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4109/2012 (Α΄ 16).
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται το «Ψυχο-

λογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος - Παράρτηµα Ξάνθης»
νοείται ότι αναφέρεται το Παράρτηµα Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρία Ξάνθης.

Άρθρο 17

Το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 49
Αγώνες στις οδούς

1. Αγώνες ζωήλατων οχηµάτων, ζώων, ποδηλάτων, αυ-
τοκινήτων, τετράτροχων οχηµάτων, µοτοσυκλετών και
µοτοποδηλάτων σε οδούς και χώρους του πεδίου εφαρ-
µογής του παρόντος, επιτρέπεται να γίνονται µόνο έπει-
τα από σχετική άδεια.

2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο άδεια χορη-
γείται:
α) Για τους αγώνες ζωήλατων οχηµάτων και ζώων, α-

πό τις κατά τόπους Αστυνοµικές Διευθύνσεις ή Διευθύν-
σεις Τροχαίας.
β) Για τους αγώνες ποδηλάτων, οµοίως από τις παρα-

πάνω Αρχές, έπειτα από προηγούµενη αίτηση των ενδια-
φεροµένων και γνώµη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Πο-
δηλασίας (Ε.Ο.Π.).
γ) Για όλους τους αγώνες µοτοσυκλετών, µοτοποδη-

λάτων και τετράτροχων οχηµάτων, που διενεργούνται α-
πό συλλόγους, µέλη της ειδικώς αναγνωρισµένης Αθλη-
τικής Οµοσπονδίας, ή από την ίδια, από τον Υπουργό Δη-
µόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ή τις εξουσιο-
δοτηµένες από αυτόν Αρχές, έπειτα από σύµφωνη γνώ-
µη της Αθλητικής Οµοσπονδίας Μοτοσυκλετών ή του νο-
µικού προσώπου που εκπροσσωπεί νόµιµα το άθληµα
στη Διεθνή Οµοσπονδία Μοτοσυκλέτας (Δ.Ο.Μ.), σύµ-
φωνα µε τους κανόνες ασφαλείας που ορίζει η Διεθνής
Οµοσπονδία Μοτοσυκλέτας (Δ.Ο.Μ.). Ειδικά για τους α-

γώνες που διοργανώνονται από την Αθλητική Οµοσπον-
δία Μοτοσυκλετών, απαιτείται γνωστοποίηση προς τις
αρµόδιες Αρχές.
δ) Για όλους τους εθνικούς αγώνες αυτοκινήτων, οχη-

µάτων καρτ, παλαιών αυτοκινήτων ιστορικού ενδιαφέρο-
ντος, από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη ή τις εξουσιοδοτηµένες από αυτόν Αρχές, έ-
πειτα από σύµφωνη γνώµη της, αναγνωρισµένης από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, Αθλητικής Οµοσπονδίας
Αυτοκινήτων.
Για όλους τους διεθνείς αγώνες αυτοκινήτων, οχηµά-

των καρτ, παλαιών αυτοκινήτων ιστορικού ενδιαφέρο-
ντος, που αναγράφονται στο πρόγραµµα αγώνων της
Διεθνούς Οµοσπονδίας Αυτοκινήτου, από τον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή τις εξου-
σιοδοτηµένες από αυτόν Αρχές, έπειτα από σύµφωνη
γνώµη του νοµικού προσώπου που εκπροσωπεί νόµιµα
το άθληµα στη Διεθνή Οµοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.)
ή της, αναγνωρισµένης από τη Γενική Γραµµατεία Αθλη-
τισµού, Αθλητικής Οµοσπονδίας για το µηχανοκίνητο α-
θλητισµό, σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας που ο-
ρίζει η Διεθνής Οµοσπονδία Αυτοκινήτων (Δ.Ο.Α.).
ε) Για τις εκδηλώσεις των παλαιών αυτοκινήτων ιστο-

ρικού ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη ή τις εξουσιοδοτηµένες από
αυτόν Αρχές, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του νοµικού
προσώπου που εκπροσωπεί νόµιµα τα παραπάνω στη
Διεθνή Οµοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.) ή
τη Διεθνή Οµοσπονδία Αυτοκινήτων (Δ.Ο.Α.).
Η αίτηση των ενδιαφεροµένων για τις ανωτέρω περι-

πτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ του παρόντος υποβάλλεται κατά
περίπτωση στις ανωτέρω Αθλητικές Οµοσπονδίες (Αυτο-
κινήτου ή Μοτοσυκλετών) ή στα νοµικά πρόσωπα που
εκπροσωπούν νόµιµα το άθληµα στην Ελλάδα είτε τη
Διεθνή Οµοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.) είτε τη Διεθνή
Οµοσπονδία Μοτοσυκλέτας (Δ.Ο.Μ.) είτε τη Διεθνή Ο-
µοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.) και διαβιβά-
ζεται στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη ή στις εξουσιοδοτηµένες από αυτόν Αρχές,
µαζί µε την απαιτούµενη σύµφωνη γνώµη τους, προκει-
µένου να εκδοθεί η σχετική άδεια.

3. Για την περίπτωση των οχηµάτων καρτ, απαιτείται ά-
δεια οδήγησης αυτοκινήτου ή άδεια οδηγού αγώνων
κάρτινγκ οποιασδήποτε κατηγορίας, που έχει εκδοθεί α-
πό την αναγνωρισµένη από τη Γενική Γραµµατεία Αθλη-
τισµού Αθλητική Οµοσπονδία για το Μηχακίνητο Αθλητι-
σµό ή σε ό,τι αφορά τους διεθνείς αγώνες καρτ από το
νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόµιµα το άθληµα στη
Διεθνή Οµοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.). Τα µέτρα α-
σφαλείας που προβλέπονται από το Διεθνή Κανονισµό
Καρτ, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους θεατές, ε-
φαρµόζονται αναλόγως.

4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος
τιµωρείται µε διοικητικό πρόστιµο µέχρι πενήντα χιλιά-
δες (50.000) ευρώ και µε ποινή απαγόρευσης διοργάνω-
σης αγώνων για χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε (5) ετών
από την ηµεροµηνία παράβασης.»
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Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις
επιµέρους διατάξεις του.
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