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ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ 

 
ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΑΛΑΠΓΘΟΝΡΖΠΖΠ 

ΚΔ ΡΗΡΙΝ: 

«ΔΛΓΛΑΚΥΠΖ ΑΛΥΡΑΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ (Α.Π.Δ.Ξ.), ΔΛΗΠΣΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ 

ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ» 

 
 

ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ 

 
ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΓΗΑ ΡOΛ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ 

ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ KAI THN ΔΛΓΛΑΚΥΠΖ ΡΝ Α.Π.Δ.Ξ.  

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’ 

 
ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠΙΖΤΔΥΛ 

 
Άπθπο 1 

 
Πηπαηηγικόρ ππογπαμμαηιζμόρ διενέπγειαρ πποζλήτευν ηακηικού 

και εποσικού πποζυπικού 

Απφ 1.1.2019, πξνζιήςεηο ηνπ πάζεο θχζεσο ηαθηηθνχ θαη επνρηθνχ 

πξνζσπηθνχ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη 

απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, δηελεξγνχληαη βάζεη πνιπεηνχο θαη εηήζηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

 

Άπθπο 2 

 
Ένηαξη ζηο Τηθιακό Νπγανόγπαμμα ηος άπθπος 16 ηος ν. 

4440/2016 (Α’ 224) 

1. Απφ 1.1.2020, γηα ηελ έγθξηζε νηνπδήπνηε αηηήκαηνο πξφζιεςεο ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε 
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αλάξηεζε ηεο νηθείαο θελήο ζέζεο ζην Ψεθηαθφ Οξγαλφγξακκα ηνπ άξζξνπ 

16 ηνπ λ. 4440/2016. 

2. Καη’ εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαην λα 

πιεξσζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, είλαη δπλαηή ε 

έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Π.Τ..  

33/2006 (Α’ 280), κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. 

 

Άπθπο 3 

 
Ξολςεηήρ ππογπαμμαηιζμόρ πποζλήτευν ηακηικού πποζυπικού 

 
1. Μέρξη ην πέξαο ηνπ κελφο Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, ηα αξκφδηα Τπνπξγεία 

απνζηέιινπλ ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο επηθαηξνπνηεκέλα 

ηεηξαεηή ζρέδηα πξνγξακκαηηζκνχ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη γηα θάζε έηνο ηεο επφκελεο ηεηξαεηίαο: 

α. νη εθηηκήζεηο ησλ απνρσξήζεσλ πξνζσπηθνχ, 

 
β. ην ζχλνιν ησλ πθηζηάκελσλ θαη ησλ εθηηκψκελσλ θελψλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ, 

γ. νη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, 

δ. νη εθηηκψκελεο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ θαηά θαηεγνξία θαη 

θιάδν/εηδηθφηεηα θαη νη ηξφπνη θάιπςεο απηψλ, κέζσ κεηαηάμεσλ ή 

πξνζιήςεσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

ε. ηα πξναπαηηνχκελα ησλ ζηνηρείσλ α’, β’, γ’, δ’, γηα ηνπο επνπηεπφκελνπο 

θνξείο θαη ηηο νηθείεο αλεμάξηεηεο αξρέο 

2. Δπνπηεπφκελνη θνξείο ησλ Τπνπξγείσλ θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

ππνβάιινπλ ηα ηεηξαεηή ζρέδηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηα νηθεία 

Τπνπξγεία κέρξη ηηο 30 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ 

βαζκνχ θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο απηψλ, εθφζνλ αλήθνπλ ζηε Γεληθή 

Κπβέξλεζε, ζπληάζζεηαη ρσξηζηφ πνιπεηέο ζρέδην, ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ 

ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο .
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3. Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

πνιπεηή πξνγξακκαηηζκφ θάζε θνξέα, ζπληάζζεη ζπγθεληξσηηθφ ηεηξαεηέο 

ζρέδην πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ θαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εθάζηνηε 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο. 

 

Άπθπο 4 

 
Δηήζιο ζσέδιο πποζλήτευν ηακηικού και εποσικού πποζυπικού 

 
1. Μέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, ηα αξκφδηα Τπνπξγεία 

θαηαξηίδνπλ, κε βάζε ηνλ πνιπεηή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ άξζξνπ 3,  

θαηαζηάζεηο κε ην αηηνχκελν πξνο έγθξηζε πξφζιεςεο ηαθηηθφ θαη επνρηθφ 

πξνζσπηθφ γηα ην επφκελν έηνο, θαηά θαηεγνξία θαη θιάδν/εηδηθφηεηα. ηηο 

θαηαζηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην 

αηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηά θνξείο, θαζψο θαη 

ηηο νηθείεο αλεμάξηεηεο αξρέο. Γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ θαη ηνπο 

επνπηεπφκελνπο θνξείο απηψλ, εθφζνλ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, 

ζπληάζζεηαη ρσξηζηφ εηήζην αίηεκα, ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο . Σα αηηήκαηα θάζε 

Τπνπξγείνπ ζπλνδεχνληαη απφ ζπλνπηηθή έθζεζε  πνπ πεξηιακβάλεη: 

α. ηεθκεξίσζε αλαγθαηφηεηαο, γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ αηηνχκελνπ 

πξνζσπηθνχ, βάζεη ησλ ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη αλαγθψλ ηνπ 

εθάζηνηε πνιπεηνχο ζρεδηαζκνχ, 

β. ηνλ αξηζκφ ησλ θελψλ ζέζεσλ ηνπ θνξέα, 

 
γ. ηνλ αλαγθαίν ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ πξνζιήςεσλ θαη, επηπιένλ, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα επνρηθφ πξνζσπηθφ, ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο, 

δ. ην χςνο ησλ πξνθαινχκελσλ δαπαλψλ γηα ην έηνο πξφζιεςεο, ηνλ ηξφπν 

θάιπςεο απηήο, θαη, επηπιένλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηε 

ζπλνιηθή πξνθαινχκελε επηβάξπλζε γηα θάζε επφκελν έηνο. 

2. Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

αηηήκαηα ησλ θνξέσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δηακνξθψλεη ηνλ εηήζην 
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πξνγξακκαηηζκφ γηα ηηο πξνζιήςεηο ηνπ επφκελνπ έηνπο. Καηφπηλ, ην ζρέδην 

απηφ εγθξίλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηέινο Οθησβξίνπ απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Π.Τ..  33/2006. 

3. Καη’ εμαίξεζε, πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ δελ 

έρνπλ εληαρζεί ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο, εγθξίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Π.Τ.. . 

33/2006, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ απηή δηαδηθαζία, εθφζνλ έρνπλ 

φισο επείγνληα ραξαθηήξα, ππάξρνπλ νη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο θαη 

ζπλνδεχνληαη απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. 

 

Άπθπο 5 

 
λοποίηζη πποζλήτευν από ηο Α.Π.Δ.Ξ. 

 
1. Ο εγθεθξηκέλνο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο απνζηέιιεηαη ακειιεηί ζην 

Α..Δ.Π., πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ γηα ηηο 

πξνζιήςεηο ηαθηηθνχ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηά ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

2. ε πεξίπησζε πνπ εγθεθξηκέλα αηηήκαηα θνξέσλ ηνπ εηήζηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ πινπνηνχληαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην Α..Δ.Π. 

δχλαηαη λα εηζεγεζεί ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1  ηνπ λ. 

2190/1994 (Α’ 28) ηελ θαηά πεξίπησζε ελνπνίεζε αηηεκάησλ ζε κία εληαία 

θαηά θιάδνπο/εηδηθφηεηεο πξνθήξπμε, ζηελ νπνία ζσξεχνληαη νη αηηνχκελεο 

απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο ζέζεηο. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 15 έσο 18 ηνπ λ. 2190/1994 γηα ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 21 ηνπ 

λ. 2190/1994 γηα ην επνρηθφ πξνζσπηθφ. 

3. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη πεξηνξηζκνί 

ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2527/1997 (Α’ 206), δελ 

εθαξκφδνληαη. 
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Άπθπο 6 

Διδικέρ εγκπίζειρ διεηούρ διάπκειαρ 

 

1. Φνξείο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ζπγθεληξσηηθφ ηεηξαεηέο ζρέδην 

πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, 

επηηξέπεηαη, κε ην αίηεκα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4, λα δεηήζνπλ ηελ έγθξηζε ησλ 

ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δχν (2) πξψηα έηε ηνπ 

πνιπεηνχο ζρεδίνπ, εθφζνλ ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο δηελεξγείηαη βάζεη 

πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ λ. 2190/1994. ηελ πεξίπησζε 

απηή ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε 

ζπλάθεηα ησλ θιάδσλ /εηδηθνηήησλ ηνπ αηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ηελ 

αλάγθε ηαρχηεξεο νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο θαη απνθπγήο 

γξαθεηνθξαηηθνχ βάξνπο, δχλαηαη λα εηζεγεζεί ζηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

Π.Τ.. 33/2006 πνπ εγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4,  ηελ έγθξηζε ζέζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη θαη ζην δεχηεξν θαηά ζεηξά έηνο ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ 

ηεηξαεηνχο ζρεδίνπ.  

2. Θέζεηο πξνο θάιπςε πνπ εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 1, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πνιπεηή, φζν θαη ζηνλ εηήζην 

πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Φνξείο ησλ νπνίσλ ηα 

αηηήκαηα έρνπλ εγθξηζεί γηα ηα δχν (2) πξψηα έηε ηνπ πνιπεηνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ, δελ ππνβάιινπλ λέν αίηεκα γηα ηηο εγθξηζείζεο ζέζεηο ηνπ 

επφκελνπ έηνπο.  

3. Δηδηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ πνπ εγθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 

2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε δπλαηφηεηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 εμεηάδεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ην Α..Δ.Π.. Οη νξηζηηθνί πίλαθεο πξνζιεπηέσλ ηζρχνπλ γηα 

δχν (2) ζπλνιηθά έηε κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Θέζεηο πνπ εγθξίλνληαη γηα ην επφκελν, κεηά ην έηνο ηεο 

έγθξηζεο, έηνο ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαιχπηνληαη 

απφ ηνπο επφκελνπο θαηά ζεηξά επηηπρφληεο ηνπ πίλαθα απηνχ, εθφζνλ αθνξνχλ 

ηνλ ίδην θνξέα, θαη ηελ ίδηα θαηεγνξία θαη θιάδν/ εηδηθφηεηα. 

4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, επηηξέπεηαη ε εμεηδίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο/εηδηθφηεηεο πξνζσπηθνχ, ε πξφβιεςε 
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εηδηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη 

θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

 

 

Άπθπο 7 

 
1. Φνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο απηή εθάζηνηε νξηνζεηείηαη απφ 

ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη 

νπνίνη  ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Π.Τ..  33/2006, 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 

2. Απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ 

εμαηξνχληαη νη αθφινπζεο πξνζιήςεηο: 

α. πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, 

β. νη ζπκβνιαηνγξάθνη θαη νη δηθεγφξνη κφλν γηα ην δηνξηζκφ ηνπο ζηνπο 

νηθείνπο πιιφγνπο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, θαζψο θαη νη 

άκηζζνη δηθαζηηθνί επηκειεηέο, 

γ. νη δηνξηδφκελνη ή πξνζιακβαλφκελνη ζε εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, 

 
δ. ην πξνζσπηθφ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, εθφζνλ ν δηνξηζκφο / αλαδηνξηζκφο ή ε 

πξφζιεςε ή επαλαπξφζιεςή ηνπ επηβάιιεηαη απφ ξεηή δηάηαμε λφκνπ, ρσξίο 

λα θαηαιείπεηαη ζηάδην δηαθξηηηθήο εθηίκεζεο ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο 

αξρέο. 

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’ 

 
ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΓΛΑΚΥΠΖ ΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ  

Α.Π.Δ.Ξ. 

 
 

Άπθπο 8 

 
Θέμαηα πποζυπικού Α.Π.Δ.Ξ. 

 
1. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2190/1994 (Α’ 28), πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 
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8 θαη 9 σο εμήο: 

«8. Γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

Α..Δ.Π., επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα απνζπάζεσλ κφληκσλ ή κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήισλ απφ θνξείο ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπη. ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143 ) θαηά παξέθθιηζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. Η 

δηάξθεηα ησλ απνζπάζεσλ αλέξρεηαη ζε έλα (1) έηνο κε δπλαηφηεηα 

ηζφρξνλεο αλαλέσζεο γηα κία θνξά. Η απφζπαζε δηελεξγείηαη κε θνηλή 

απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Α..Δ.Π. θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη γλψκε ησλ νηθείσλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ. 

9. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 84 έσο 86 ηνπ λ. 3528/2007 (Α’ 26) εθαξκφδνληαη 

γηα ηελ επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Α..Δ.Π.. Γηα ηα 

αξκφδηα ζπκβνχιηα επηινγήο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Α..Δ.Π. 

εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Σν ζπκβνχιην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 3528/2007 γηα ηελ επηινγή 

πξντζηακέλσλ επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηεο αξρήο ζπληζηάηαη κε 

απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Α..Δ.Π. θαη απνηειείηαη απφ: 

αα) ηνπο ηξεηο (3) αληηπξφεδξνπο ηνπ Α..Δ.Π. 

 
ββ) έλαλ (1) Ννκηθφ χκβνπιν ή Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ, 

γγ) έλα (1) κέινο άιιεο, ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο, Αξρήο ή Βνεζφ 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο νηθείαο 

αξρήο. 

Πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη ν αξραηφηεξνο θαηά ζεηξά αληηπξφεδξνο 

ηνπ Α..Δ.Π.. 

ββ). Σν ζπκβνχιην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα α) γηα 

ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ δηεχζπλζεο θαη β) γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ηνπ άξζξνπ 85 γηα ηελ επηινγή ησλ πξντζηακέλσλ 

ηκήκαηνο ή αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νξγαληθήο κνλάδαο ζπληζηάηαη κε απφθαζε 

ηνπ επηθεθαιήο ηεο αξρήο θαη απνηειείηαη απφ: 

αα) δχν (2) κέιε ηνπ Α..Δ.Π., πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, 
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ββ) έλα (1) κέινο άιιεο, ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο, Αξρήο ή Βνεζφ 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο νηθείαο 

αξρήο, 

γγ) έλαλ (1) Ννκηθφ χκβνπιν ή Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ, 

δδ) απφ έλαλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Α..Δ.Π.. 

 
Πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη κέινο ηνπ Α..Δ.Π..» 
 
 

Άπθπο 9  
 

Ιειηοςπγία ηος Α.Π.Δ.Ξ. 
 
Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2190/1994 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

 
«1. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Α..Δ.Π. θαηαλέκνληαη ζηελ Οινκέιεηα, ζε 

Διάζζνλεο ζπλζέζεηο ηεο Οινκέιεηαο, ζε Σκήκαηα θαη ζε Μνλνκειείο 

ζπλζέζεηο. Οη απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο θαη ηεο Διάζζνλνο Οινκέιεηαο είλαη 

ππνρξεσηηθέο γηα ηα κέιε ηεο. Η ηνπνζέηεζε ησλ Αληηπξνέδξσλ θαη ησλ 

πκβνχισλ ζηηο Διάζζνλεο ζπλζέζεηο ηεο Οινκέιεηαο, ζηα Σκήκαηα θαη ζηηο 

Μνλνκειείο ζπλζέζεηο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Α..Δ.Π.. ε 

θάζε πεξίπησζε, ζηηο Διάζζνλεο ζπλζέζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπνζεηνχληαη σο 

κέιε φινη νη Αληηπξφεδξνη ηνπ Α..Δ.Π.» 

 
 

Άπθπο 10 

 
ε θάζε ζπκβνχιην αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ζηειερψλ ή πξνζσπηθνχ, 

ζην νπνίν κεηέρνπλ σο πξφεδξνο θαη κέιε εθπξφζσπνη ηνπ Α..Δ.Π., ηνλ 

πξφεδξν αλαπιεξψλεη ην αλψηεξν θαηά δηαβάζκηζε κέινο ηνπ Α..Δ.Π. θαη 

κεηαμχ πιεηφλσλ κειψλ ηεο ίδηαο βαζκίδαο ην αξραηφηεξν θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Α..Δ.Π.. 
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ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ 

 
ΔΞΗΡΔΙΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ, ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΘΑΗ 

ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ 

ΑΛΑΠΓΘΟΝΡΖΠΖΠ 

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ A’ 

 
ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΑΛΑΠΓΘΟΝΡΖΠΖΠ – ΓΝΚΔΠ 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ 

Άπθπο 11 

 
Γνυμοδοηικό Πςμβούλιο για ηη Γιοικηηική Αναζςγκπόηηζη 

 
1. ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζπληζηάηαη γλσκνδνηηθφ 

ζπκβνχιην κε αξκνδηφηεηα ηε δηαηχπσζε απφςεσλ θαη εηζεγήζεσλ ζηνλ 

Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο αλαθνξηθά κε: 

α. ηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ ελδπλάκσζε θαη 

αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

β. ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

γ. ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ηεζέλησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ γηα ηε δηνηθεηηθή 

αλαζπγθξφηεζε. 

δ. θάζε ζπλαθέο ζέκα ην νπνίν ηίζεηαη ζε απηφ απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο. 

2. Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο παξ.1 νξίδνληαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο σο αθνινχζσο: 

α. Ο Γηνηθεηηθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

σο πξφεδξνο, 

β. Ο Γηνηθεηηθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 
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γ. Ο Γηνηθεηηθφο Γξακκαηέαο ή έλαο Σνκεαθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,  

δ. Ο Σνκεαθφο Γξακκαηέαο Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

 
ε. Ο Σνκεαθφο Γξακκαηέαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, 

ζη. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο πληνληζκνχ, 

δ. Ο Δηδηθφο Σνκεαθφο Γξακκαηέαο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο 

Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 17, 

ε. Ο Πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, 

 
ζ. Οη ηξεηο (3) Γεληθνί Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, 

η. Έλα (1) κέινο Γ.Δ.Π. εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη επηζηεκνληθήο ελαζρφιεζεο 

κε ηα ζέκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

3. Σν γλσκνδνηηθφ ζπκβνχιην  ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά αλά 

ηεηξάκελν, θαζψο θαη εθηάθησο, κε πξσηνβνπιία ηνπ πξνέδξνπ απηνχ, ή 

εηδηθψο, φηαλ ην δεηήζεη ν Τπνπξγφο Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο γηα ηε 

ζπδήηεζε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. 

 
 

Άπθπο 12 

 
Πύζηαζη Διδικήρ Γπαμμαηείαρ ποζηήπιξηρ Γπάζευν Γιοικηηικήρ 

Αναζςγκπόηηζηρ και Ξαπαηηπηηηπίος Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ 

1. πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Δηδηθή Γξακκαηεία 

Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο, θαζψο θαη ζέζε Δηδηθνχ Σνκεαθνχ Γξακκαηέα, κε βαζκφ 1ν 

ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθψλ Θέζεσλ (Δ.Θ.), σο πξντζηακέλνπ απηήο. Απνζηνιή 

ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζπληζηά:  

α. ε επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ν 
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ζπληνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 
β. ε παξαγσγή γλψζεο, κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

κέζσ ηεο παξνρήο ρξήζηκεο, έγθαηξεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά 

κε δεκφζηεο πνιηηηθέο θαη κεηαξξπζκίζεηο. 

 
γ. ε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο ζε θνξείο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζα απφ 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 

βειηηζηνπνίεζεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 
2. Η Δηδηθή Γξακκαηεία Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο δηαξζξψλεηαη ζηηο αθφινπζεο 

δηνηθεηηθέο δνκέο, ππαγφκελεο ζηνλ Δηδηθφ Σνκεαθφ Γξακκαηέα: 

α. Σκήκα Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο. 

 
β. Σκήκα Γηνίθεζεο, Πξνγξακκάησλ θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο. 

γ. Σνκέαο Α’: Παξαηεξεηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

δ. Σνκέαο Β’: Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 
 
 

 
Άπθπο 13 

 
Ρμήμα Γιεθνούρ και Δςπυπαφκήρ Πςνεπγαζίαρ 

 
Αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο, 

ζπληζηνχλ: 

α. Η αλάπηπμε επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ κε νκφινγνπο θνξείο 

παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

β. Η κέξηκλα γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο 

Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε άιινπο 

Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, πκβνχιηα, πλέδξηα, Δπηηξνπέο, Οκάδεο Δξγαζίαο, 

πκπφζηα, Γηεζλείο Δθζέζεηο, εκηλάξηα ή πλαληήζεηο γηα ηνκείο θαη δξάζεηο 
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πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

γ. Η επζχλε δηαρείξηζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ, ε έγθαηξε θαηαρψξεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο, θαζψο θαη ε θαηαρψξεζε αλαθνηλψζεσλ. 

δ. Η ελεκέξσζε ηεο ειιεληθήο θνηλήο γλψκεο, ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα, αιιά θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηηο ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζηφρνπο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ε 

πξνβνιή απηψλ. 

ε. Η δηνξγάλσζε ελεξγεηψλ δηάρπζεο δξάζεσλ δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, κε 

ζηφρν ηελ εκπέδσζε ζπλαληίιεςεο ζηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή θαηά ηελ 

εθαξκνγή λέσλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

ζη. Η δηαζχλδεζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε 

ηνπο ππφινηπνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηα πιαίζηα ηεο 

δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 
 

Άπθπο 14 

 
Ρμήμα Γιοίκηζηρ, Ξπογπαμμάηυν και Νικονομικήρ Γιασείπιζηρ 

 
Αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο, Πξνγξακκάησλ θαη Οηθνλνκηθήο 

Γηαρείξηζεο ζπληζηνχλ: 

α. Η δηαρείξηζε  ησλ δεηεκάησλ ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

β. Η θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

θαη ε εηζήγεζε ηπρφλ αλαγθαίσλ αλακνξθψζεσλ. 

γ. Η εηζήγεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εθπνλνχκελσλ πξνγξακκάησλ, ε 
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παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμήο ηνπ, θαη ε αλαδήηεζε πφξσλ θαη δπλαηνηήησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

δ. Η παξαθνινχζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ. 

ε. Η θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

ζη. Η θαηαρψξεζε νηαζδήπνηε αλαγθαίαο ινγηζηηθήο εγγξαθήο πνπ αθνξά 

ηφζν ην ζθέινο ησλ εμφδσλ φζν θαη ην ζθέινο ησλ εζφδσλ. 

δ. Η ηήξεζε πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ εηζεξρνκέλσλ - εμεξρφκελσλ 

εγγξάθσλ. 

 
 

Άπθπο 15 

 
Ρομέαρ Α’ «Ξαπαηηπηηήπιο Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ» 

 
1. Ο Σνκέαο Α’ «Παξαηεξεηήξην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» απνηειεί νξγαληθή 

κνλάδα επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε αλάπηπμε, 

νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ 

πνιηηηθψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Ο Σνκέαο δηαξζξψλεηαη ζηηο αθφινπζεο Μνλάδεο επηπέδνπ 

Σκήκαηνο, σο εμήο: 

 
α. Μνλάδα πιινγήο Γεδνκέλσλ θαη Παξαθνινχζεζεο Γηνηθεηηθήο 

Λεηηνπξγίαο. 

β. Μνλάδα Αλαιχζεσλ θαη Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο. 

 
2 Αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο πιινγήο Γεδνκέλσλ θαη Παξαθνινχζεζεο 

Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο ζπληζηνχλ: 

α. Η δεκηνπξγία θαη ηήξεζε εληαίαο βάζεο δεδνκέλσλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηηο 

δηαδηθαζίεο, ηηο δνκέο θαη ηα απνηειέζκαηα πνιηηηθήο κε ηε ζπιινγή θαη 
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ζπζηεκαηηθή θαηαρψξηζε δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη θαη ηεξνχληαη απφ ηηο 

Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

ινηπνχο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο θαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο, 

φπσο παλεπηζηήκηα, θέληξα κειέηεο θαη έξεπλαο, κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

β. ε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ εληαίσλ 

κεζνδνινγηθψλ θαη αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα πξνγξάκκαηα ή έξγα θνξέσλ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ εθπνλνχληαη ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο 

κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ωο πεγέο 

δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία ηα νπνία παξέρνληαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη απφ ηνπο απνδέθηεο ησλ 

παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ, φπσο, ελδεηθηηθά, πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη 

ζπιινγηθφηεηεο. 

 
γ. ε αλάπηπμε, επεμεξγαζία, αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη 

θαηά ηηο εξγαζίεο ηεο κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλν κε ηελ ηζρχνπζα 

επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία. 

 
δ. ε πηνζέηεζε πξνηχπσλ θαη ε δηαζθάιηζε ζπκκφξθσζεο κε ηελ ειιεληθή  

θαη δηεζλή κεζνδνινγία θαη λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ άληιεζε, επεμεξγαζία 

θαη δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

 
3. Αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο Αλαιχζεσλ θαη Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο 

ζπληζηνχλ: 

α. Η επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο 

Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ησλ εθπνλνχκελσλ απφ απηήλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ. 

β. Η εθπφλεζε κειεηψλ θαη αλαιχζεσλ γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε σο 

πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο 



15  

δηνίθεζεο. 

γ. Η επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζε ζέκαηα βειηίσζεο θαη 

αλαβάζκηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

δ. Η δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ θαη κεζνδνινγίαο 

αμηνιφγεζεο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ 

δηνηθεηηθήο αλαζπγθξφηεζεο. 

ε. Η παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ησλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζε πεξηνδηθέο 

εθζέζεηο θαη ε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Γεκνζίσλ 

Οξγαλψζεσλ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα γηα ηελ εηζήγεζε 

ζρεηηθψλ κέηξσλ βειηίσζεο. 

 
 

Άπθπο 16 

 
Ρομέαρ Β’ «ποζηήπιξηρ Γπάζευν Γιοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ» 

 
1. Ο Σνκέαο Β’ «Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο», 

απνηειεί νξγαληθή κνλάδα επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, ζηφρν ηεο νπνίαο ζπληζηά ε 

εθπφλεζε θαη πινπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ηερληθήο βνήζεηαο θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζην πιαίζην ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

θαη ηνπ επηηειηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Γεκνζίσλ 

Οξγαλψζεσλ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα. Ο Σνκέαο 

δηαξζξψλεηαη ζε Μνλάδεο Δκπεηξνγλσκφλσλ επηπέδνπ Σκήκαηνο, σο εμήο: 

 
α. Μνλάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ Α’: Δλδπλάκσζεο ηξαηεγηθήο Ιθαλφηεηαο θαη 

ηνρνζεζίαο. 

β. Μνλάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ Β’: Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

γ. Μνλάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ Γ’: Απινπνίεζεο Γηαδηθαζηψλ θαη 

Καηαπνιέκεζεο Γξαθεηνθξαηίαο. 
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2. Αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο Δκπεηξνγλσκφλσλ Α’: Δλδπλάκσζεο 

ηξαηεγηθήο Ιθαλφηεηαο θαη ηνρνζεζίαο ζπληζηνχλ: 

α. Η ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

β. Η ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλάπηπμε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζπιινγήο, παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ 

γ. Η ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή 

πξνηχπσλ πνηφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Οξγαλψζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο. 

δ. Η ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε δηακφξθσζε θαη 

εθαξκνγή ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ, ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ θαη εξγαιείσλ, ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, θαζψο θαη ηηο 

εηδηθφηεξεο αλάγθεο εθάζηνπ θνξέα. 

ε. Η ζπλδξνκή ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο δηάρπζεο ησλ εθπνλνχκελσλ απφ απηνχο 

πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ. 

ζη. Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην αλαδήηεζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ εζληθψλ, επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ. 

δ. Η ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Γεκνζίσλ 

Οξγαλψζεσλ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ 

εθπνλνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 

3. Αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο Δκπεηξνγλσκφλσλ Β’: Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο 

θαη Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ απνηεινχλ: 

α. Η παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο ζε ζέκαηα 

αλαδηνξγάλσζεο δνκψλ θαη εζσηεξηθψλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ κε ζηφρν ηε 
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βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θνξέα θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Οξγαλψζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο. 

β. Η παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην 

θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Γεκνζίνπ Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

γ. Η ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

δ. Η ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο ηνπο. 

ε. Η ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Γεκνζίσλ 

Οξγαλψζεσλ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ 

εθπνλνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 

4. Αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο Δκπεηξνγλσκφλσλ Γ’: Απινπνίεζεο 

Γηαδηθαζηψλ θαη Καηαπνιέκεζεο Γξαθεηνθξαηίαο ζπληζηνχλ: 

α. Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνζηήξημεο ζηνπο θνξείο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ 

Οξγαλψζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο.  

β. Η ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηε βειηίσζε ή ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ δηαδηθαζηψλ ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αξρέο θαη 

θαηεπζχλζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Οξγαλψζεσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

γ. Η επεμεξγαζία πξνηάζεσλ θαη εηζεγήζεσλ ζηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο γηα ηελ απνκείσζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ βάξνπο ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ επηηεινχλ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.. 

δ. Η ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Γεκνζίσλ 
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Οξγαλψζεσλ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ 

εθπνλνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’ 

 
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖΠ 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ ΦΝΟΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ 

Άπθπο 17 

 
Ένηαξη θοπέυν ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ ζε ππογπάμμαηα 

ςποζηήπιξηρ και αναβάθμιζηρ διοικηηικήρ ικανόηηηαρ 

1. Μεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Τπνπξγεία θαη επνπηεπφκελνη απηψλ θνξείο, 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ θαη επνπηεπφκελνη 

απηψλ θνξείο, θαζψο θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο, κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζε 

πξφγξακκα ππνζηήξημεο θαη αλαβάζκηζεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ 

παξέρεηαη απφ ηνλ Σνκέα Β’ Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε αίηεζή ηνπο 

πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ ππεξεζία απηή, . ην αίηεκα απηφ αλαθέξνληαη νη 

εηδηθφηεξεο αλάγθεο θαη ε πξνηεηλφκελε δηάξθεηα παξνρήο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ηερληθήο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο 

δηνίθεζεο, δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη 

ραξηνγξάθεζεο θαη απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ. 

2. Ο Δηδηθφο Σνκεαθφο Γξακκαηέαο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο 

Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο παξαιακβάλεη ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ ηεο παξ.1, ηα αμηνινγεί, 

θαζνξίδεη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηάο ηνπο θαη πξνβαίλεη ζε ζρεηηθέο 

δηαβνπιεχζεηο θαη ζπδεηήζεηο κε ηνπο αηηνχληεο θνξείο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
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ησλ εηδηθφηεξσλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο, ηε 

δηάξθεηα απηνχ, ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζα 

αλαιεθζνχλ. 

3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ παξ.1 θαη 2, ν Δηδηθφο Σνκεαθφο 

Γξακκαηέαο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο εηζεγείηαη ζηνλ 

Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ηε ιήςε απφθαζεο γηα έληαμε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ζε πξφγξακκα ππνζηήξημεο θαη αλαβάζκηζεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο. Η εηζήγεζε πεξηιακβάλεη γηα θάζε θνξέα ηνπο 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα αλαιεθζνχλ δξάζεηο παξνρήο εκπεηξνγλσκνζχλεο 

θαη ππνζηήξημεο, πξνηεηλφκελν ζρέδην δξάζεσλ, ηηο δαπάλεο πνπ ελδέρεηαη 

λα απαηηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαζψο θαη ηξφπνο θάιπςεο 

απηψλ. Δλ ζπλερεία, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη θνξείο πνπ εληάζζνληαη ζε 

πξφγξακκα ππνζηήξημεο θαη αλαβάζκηζεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 
 

Άπθπο 18 

 
Κέζα ςλοποίηζηρ και σπημαηοδόηηζηρ ππογπαμμάηυν ςποζηήπιξηρ 

και αναβάθμιζηρ διοικηηικήρ ικανόηηηαρ 

1. Σα πξνγξάκκαηα αλαβάζκηζεο θαη ππνζηήξημεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Β’ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο, επξσπατθνχο ή 

δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

2. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τπνζηήξημεο 

Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο κπνξεί λα αμηνπνηεί θάζε πξφζθνξν κέζν ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο είηε κφλε ηεο, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

δηθαηνχρν θνξέα, φπσο ηδίσο ε ζχζηαζε ή ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο, ε 

ππνζηήξημε ζηε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε ζχλαςε 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ κε αθαδεκατθνχο, επηζηεκνληθνχο, 

εξεπλεηηθνχο θνξείο, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ή 

αλψλπκεο εηαηξίεο ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ 

ππνζηήξημεο θαη αλαβάζκηζεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ε ζπλεξγαζία κε 
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επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 
 

Άπθπο 19 

 
Πςνηονιζηική Δπιηποπή Ξπογπαμμάηυν ποζηήπιξηρ και 

Αναβάθμιζηρ Γιοικηηικήρ Ηκανόηηηαρ 

1. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 

επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ εηζήγεζε ζρεηηθψλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ θάζε 

πξνγξάκκαηνο, ζπληζηάηαη πληνληζηηθή Δπηηξνπή, πξφεδξνο θαη κέιε ηεο 

νπνίαο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Σνκεαθνχ Γξακκαηέα ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηα αθφινπζα: 

α. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Δκπεηξνγλσκφλσλ Α’ ηνπ Σνκέα Β’ 

Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, σο πξφεδξνο 

 
β. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Μνλάδσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ Β’ θαη Γ΄ ηνπ Σνκέα Β’ 

Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, σο κέιε 

 
β. Γχν (2) εθπξφζσπνη πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο 

ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, σο κέιε. 

2. Γξακκαηέαο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θάζε πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη κε 

ηελ απφθαζε ηεο παξ.1 ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

 

 

Άπθπο 20 

 
Ξαπακολούθηζη και αξιολόγηζη ππογπαμμάηυν ηεσνικήρ βοήθειαρ 

 
Γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηα απνηειέζκαηα θάζε πξνγξάκκαηνο, νη Μνλάδεο 

Δκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Παξαηεξεηεξίνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

ζπληάζζνπλ ελδηάκεζε θαη απνινγηζηηθή έθζεζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ γηα ηε δηαηχπσζε ησλ 

απφςεψλ ηεο θαη θνηλνπνηείηαη ζην δηθαηνχρν θνξέα. 
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ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ 

 
ΔΛΗΠΣΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΖΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’ 

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ Λ. 3528/2007 (Α’ 26) και ν. 

3584/2007 (Α’ 143) 
 

 
Άπθπο 21 

 
Ρποποποίηζη άπθπος 9 ν. 3528/2007 (Α΄26) 

 
ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3528/2007 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

 
«Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ σο άλσ θσιχκαηνο δηνξηζκνχ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε 

δήισζε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ην αιεζέο πεξηερφκελν ηεο νπνίαο ειέγρεηαη 

απηεπαγγέιησο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία δηνξηζκνχ κε βάζε ηα ζηνηρεία 

πνπ ηεξνχληαη ζην Μεηξψν Απνγξαθήο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ». 

 
 

Άπθπο 22 

 
1. Μεηά ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3528/2007 

πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: 

«ε ππαιιήινπο πνπ πηνζεηνχλ ηέθλν, θαζψο θαη ζε ππαιιήινπο πνπ γίλνληαη 

αλάδνρνη γνλείο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηνπ λ. 

4538/2018 (Α’ 85) πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηεπθνιχλζεσλ, ρνξεγείηαη άδεηα 

ηξηψλ (3) κελψλ κε πιήξεηο απνδνρέο εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ κεηά ηελ 

πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πηνζεζίαο ή ηεο αλαδνρήο αληίζηνηρα, εθφζνλ 
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ην πηνζεηεκέλν ή ην αλαδερφκελν ηέθλν είλαη ειηθίαο έσο έμη (6) εηψλ. Έλαο 

κήλαο απφ ηελ άδεηα απηή κπνξεί λα θαιχπηεη απνπζία ηνπ ππαιιήινπ θαηά 

ην πξν ηεο πηνζεζίαο ή ηεο αλαδνρήο δηάζηεκα. ηνπο γνλείο πνπ απνθηνχλ 

ηέθλν κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, θαηά ην άξζξν 1464 Α.Κ., 

πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηεπθνιχλζεσλ, ρνξεγείηαη άδεηα ηξηψλ (3) κελψλ κε 

πιήξεηο απνδνρέο ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ.» 

 
2. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3528/2007 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Αλ θαη νη δχν γνλείο είλαη ππάιιεινη, κε θνηλή ηνπο δήισζε πνπ θαηαηίζεηαη 

ζηηο ππεξεζίεο ηνπο θαζνξίδεηαη πνηνο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη ρξήζε ησλ 

δηεπθνιχλζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο αλ κε ηε δήισζε απηή 

θαζνξίζνπλ ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ν θαζέλαο ζα θάλεη ρξήζε, αιιά 

πάληνηε δηαδνρηθψο θαη κέζα ζηα ρξνληθά φξηα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ.» 

3. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 3528/2007 θαηαξγείηαη θαη ε παξ. 5 

αλαξηζκείηαη ζε παξάγξαθν 4. 

 
 

Άπθπο 23 

 
Ρποποποίηζη άπθπος 60 ν. 3528/2007 (Α’26) 

 
Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 3528/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 
«2. Η άδεηα εμεηάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαηέζζεξηο (14) 

εξγάζηκεο εκέξεο θάζε έηνο θαη ρνξεγείηαη ζπλερψο ή ηκεκαηηθψο θαηά ηελ 

εμεηαζηηθή πεξίνδν πνπ δεηά ν ελδηαθεξφκελνο. Οη άδεηεο εμεηάζεσλ 

ρνξεγνχληαη γηα ην ρξφλν θνίηεζεο θαη κέρξη δχν ην πνιχ εμάκελα κεηά ηε 

ιήμε ηνπ, εθφζνλ ν ππάιιεινο εμαθνινπζεί λα θνηηά. Γηα θάζε εκέξα 

εμεηάζεσλ ρνξεγείηαη άδεηα έσο δχν (2) εκεξψλ.» 

 
 

Άπθπο 24 

 
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58, 59 θαη 60 ηνπ Κψδηθα Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ 
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Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ.3528/2007) γηα ηηο 

άδεηεο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο, ηηο άδεηεο γηα επηκνξθσηηθνχο ιφγνπο θαη 

ηηο άδεηεο εμεηάζεσλ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζην πξνζσπηθφ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.).  

 

Άπθπο 25 

 
1. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.1943/1991 πνπ 

θσδηθνπνηήζεθε ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 57/2007 (Α’ 59) 

θαηαξγείηαη.  

2. Η ζπκκεηνρή ππαιιήισλ άλσ ησλ 45 εηψλ ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθήο 

εθπαίδεπζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ζεσξείηαη λφκηκε γηα θάζε 

ζπλέπεηα. 

 
 

Άπθπο 26 

 
Διδικό ππόγπαμμα διοικηηικήρ επάπκειαρ για ςπαλλήλοςρ 

καηηγοπίαρ ΓΔ 

1. ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 3528/2007 (Α’ 26) πξνζηίζεληαη εδάθηα 

σο εμήο: 

«Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο νξγαλψλεηαη ζην 

Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο εηδηθφ πξφγξακκα 

δηνηθεηηθήο επάξθεηαο γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο ππαιιήινπο κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηεγνξίαο ΓΔ. Με ηελ 

απφθαζε απηή, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γ ηνπ ΔΚΓΓΑ, 

νξίδνληαη ην πεξηερφκελν, ν ηξφπνο, ε δηάξθεηα, ε δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο, νη θιάδνη/εηδηθφηεηεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ππάιιεινη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζην 

πξφγξακκα, ν ηχπνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ρνξεγείηαη, θαζψο θαη θάζε άιιν 

ζπλαθέο ζέκα. Γηα ηνπο θαηφρνπο ηνπ παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθνχ ν ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε βαζκνινγηθή εμέιημε κεηψλεηαη ζπλνιηθά θαηά έλα (1) 

έηνο.» 
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2. Η ππνπεξίπησζε εε) ηεο πεξ. α) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 

3528/2007 (Α’ 26) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«εε) Η θαηνρή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δηνηθεηηθήο επάξθεηαο ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 82 κνξηνδνηείηαη κε 30 κφξηα».  

3. Η ππνπεξίπησζε εε) ηεο πεξ. α) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 

3528/2007 αλαξηζκείηαη ζε ππνπεξίπησζε ζζ). 

 

Άπθπο 27 

 
Ρποποποίηζη άπθπυν ηος Θώδικα Θαηάζηαζηρ Γημοηικών και 

Θοινοηικών παλλήλυν 

1. ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ λ. 3584/2007 (Α’ 143) πξνζηίζεληαη εδάθηα 

σο εμήο: 

«Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο νξγαλψλεηαη ζην 

Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο εηδηθφ πξφγξακκα 

δηνηθεηηθήο επάξθεηαο γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο ππαιιήινπο κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηεγνξίαο ΓΔ. Με ηελ 

απφθαζε απηή, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γ ηνπ ΔΚΓΓΑ, 

νξίδνληαη ην πεξηερφκελν, ν ηξφπνο, ε δηάξθεηα, ε δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο, νη θιάδνη/εηδηθφηεηεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ππάιιεινη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζην 

πξφγξακκα, ν ηχπνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ ρνξεγείηαη, θαζψο θαη θάζε άιιν 

ζπλαθέο ζέκα. Γηα ηνπο θαηφρνπο ηνπ παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθνχ ν ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε βαζκνινγηθή εμέιημε κεηψλεηαη ζπλνιηθά θαηά έλα (1) 

έηνο.» 

2. Η ππνπεξίπησζε εε) ηεο πεξ. α) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 88 λ. 3584/2007 

(Α΄143) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«εε) Η θαηνρή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δηνηθεηηθήο επάξθεηαο ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 85 κνξηνδνηείηαη κε 30 κφξηα» 

3. Η ππνπεξίπησζε εε) ηεο πεξ. α) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ λ. 

3584/2007 αλαξηζκείηαη ζε ππνπεξίπησζε ζζ). 
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Άπθπο 28 

 
Ρποποποίηζη άπθπος 86 ν. 3528/2007 (Α’ 26) 

 
1. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπη. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 

3528/2007 (Α’ 26), ») αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«Γξακκαηέαο ηνπ ΔΙ..Δ.Π. θαη λφκηκνο αλαπιεξσηήο απηνχ νξίδνληαη 

ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαηεγνξίαο ΠΔ κε 

Α΄ βαζκφ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, κεηά 

απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Α..Δ.Π., ε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΙ..Δ.Π. κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζην Α..Δ.Π. 

Mε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΑΔΠ κπνξεί λα νξίδνληαη ππάιιεινη ηνπ 

Α..Δ.Π. γηα ηε δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΔΙ..Δ.Π..» 

2. ην ηέινο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 86 ηνπ λ. 3528/2007 πξνζηίζεληαη εδάθηα σο 

εμήο:  

«Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ θνηλφ ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, αξκφδην είλαη ην 

.Δ.Π. ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο. ε πεξηπηψζεηο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο 

ζχζηαζεο θαη ζπγθξφηεζεο .Δ.Π. πνπ αηηηνινγείηαη εηδηθά απφ ηνλ νηθείν 

θνξέα, νη επηινγέο δηελεξγνχληαη απφ ηα .Δ.Π. ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο ηνπ 

θνξέα απηνχ. ηα .Δ.Π. ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ αληί ηνπ κέινπο ηεο πεξίπη. 

α’ ηεο παξνχζαο κεηέρεη ν Πξφεδξνο ηεο Αξρήο, ή ειιείςεη απηνχ, ν 

επηθεθαιήο απηήο.» 

3. ηελ παξ. 4 ηνπ 86 λ. 3528/2007 πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην σο εμήο: 

«Δηδηθά γηα ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο, αξκφδην γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ 

Σκήκαηνο ή αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νξγαληθήο κνλάδαο είλαη ην ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην ηεο αξρήο». 

 
4. Οη πεξηπη. ε΄ θαη ζη’ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 3528/2007 

αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: 

«ε) Οη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ θαη ηεο πξνθήξπμεο 

απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία κε απφθαζε ηνπ ΔΙ..Δ.Π., ε 

νπνία θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο. Οη 
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ινηπνί ππνςήθηνη κνξηνδνηνχληαη κε βάζε ηηο νκάδεο θξηηεξίσλ α΄ έσο γ’ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 85 θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην ίδην άξζξν. ηε 

ζπλέρεηα ην ΔΙ..Δ.Π. κε βάζε ηελ σο άλσ κνξηνδφηεζε θαηαξηίδεη πίλαθα 

θαηάηαμεο γηα θάζε πξνθεξπζζφκελε ζέζε θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

βαζκνινγίαο. Ο πίλαθαο απηφο, θαζψο θαη ν πίλαθαο απνθιεηνκέλσλ 

αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π.. Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ 

ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηνπ ΔΙ..Δ.Π. ελζηάζεηο, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ηφπνπ ηνπ Α..Δ.Π. εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π.. Δλζηάζεηο πνπ  ππνβάιινληαη κεηά ην πέξαο ηεο  

πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ζη) ηε δηαδηθαζία ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαινχληαη νη επηά (7) πξψηνη 

ππνςήθηνη θάζε πίλαθα θαηάηαμεο. Γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο θάζε ππνςήθηνο θαιείηαη ρσξηζηά. Αθνχ γίλεη θαη ε 

κνξηνδφηεζε κε βάζε ην θξηηήξην ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, εμάγεηαη ε 

ηειηθή βαζκνινγία ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 85 θαη θαηαξηίδεηαη ν 

ηειηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο γηα θάζε πξνθεξπζζφκελε ζέζε. Σν φλνκα ηνπ 

επηθξαηέζηεξνπ, αλά ζέζε, ππνςεθίνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Α..Δ.Π.. Η δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

επηθξαηέζηεξνπ ππνςεθίνπ ζηελ νηθεία ζέζε κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε νξγάλνπ.» 

4. «Οη πεξίπη .ε΄θαη ζη’ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 3528/2007 

αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: 

«ε) Οη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ θαη ηεο πξνθήξπμεο 

απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία κε απφθαζε ηνπ .Δ.Π. ή ηνπ 

Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά θαη 

ζπληάζζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο. Οη ινηπνί ππνςήθηνη κνξηνδνηνχληαη κε βάζε 

ηηο νκάδεο θξηηεξίσλ α΄ έσο γ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 85 θαη ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζην ίδην άξζξν. ηε ζπλέρεηα ην .Δ.Π. ή ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην 

κε βάζε ηελ σο άλσ κνξηνδφηεζε θαηαξηίδεη πίλαθα θαηάηαμεο γηα θάζε 

πξνθεξπζζφκελε ζέζε θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο. Ο πίλαθαο απηφο 

θαζψο θαη ν πίλαθαο απνθιεηνκέλσλ αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα 

πνπ πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο. Καηά ησλ  πηλάθσλ απηψλ ππνβάιινληαη ελψπηνλ 
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ηνπ .Δ.Π. ή ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ελζηάζεηο, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο 

αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα. Δλζηάζεηο πνπ  

ππνβάιινληαη κεηά ην πέξαο ηεο  πξνζεζκίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζεηζψλ 

ελζηάζεσλ, εάλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηνλ πίλαθα θαηάηαμεο, ν 

αλακνξθσκέλνο πίλαθαο γηα θάζε πξνθεξπζζφκελε ζέζε αλαξηάηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη βάζεη ηνπ  πίλαθα απηνχ θαινχληαη νη 

ππνςήθηνη πξνο ζπλέληεπμε. 

ζη) Αθνινπζεί ε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο ηεο πεξίπη. δ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 85 απφ ην .Δ.Π. ηε ζπλέληεπμε θαινχληαη νη επηά (7) πξψηνη 

ππνςήθηνη εθάζηνπ πίλαθα θαηάηαμεο. Αθνχ γίλεη ε κνξηνδφηεζε κε βάζε θαη 

ην θξηηήξην ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, εμάγεηαη ε ηειηθή βαζκνινγία, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 85, θαη θαηαξηίδνληαη νη ηειηθνί πίλαθεο 

θαηάηαμεο.» 

 
 
 

Άπθπο 29 

 
Ρποποποίηζη άπθπος 126 ν.3528/2007 (Α’ 26) 

 
1. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ. 3528/2007 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«2. Η έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε δηαηάζζεηαη απφ νπνηνλδήπνηε πεηζαξρηθψο 

πξντζηάκελν θαη ελεξγείηαη απφ κφληκν ππάιιειν κε βαζκφ Α` ηνπ ίδηνπ 

Τπνπξγείνπ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ. Η ελέξγεηα ηεο έλνξθεο 

δηνηθεηηθήο εμέηαζεο κπνξεί λα αλαηίζεηαη θαη ζε κφληκν δεκφζην ππάιιειν 

κε βαζκφ Α’ άιινπ Τπνπξγείνπ ή, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ ην επνπηεχεη.» 

2. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ λ. 3528/2007 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

«Δθφζνλ κε ηελ έθζεζε δηαπηζηψλεηαη ε δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο απφ ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν, ν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο 

αζθεί ηελ πεηζαξρηθή δίσμε εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
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έθζεζεο. 

 

 

 

 

 

Άπθπο 30 

 
Ρποποποίηζη άπθπος 162 ν. 3528/2007 (Α’ 26) 

 
Σν άξζξν 162 ηνπ λ. 3528/2007, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Άξζξν 162 Λεηηνπξγία 

Λεηηνπξγία ησλ πκβνπιίσλ 

1. Κάζε πκβνχιην απνηειεί δηαθξηηή αξρή. 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο απαγνξεχεηαη ε αληηθαηάζηαζε κειψλ ησλ 

πκβνπιίσλ, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί, ππεξεζηαθνί ή πξνζσπηθνί, ιφγνη. 

3.Σν Δηδηθφ πκβνχιην Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ, ην πκβνχιην Τπεξεζηαθήο 

Καηάζηαζεο Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, ηα πκβνχιηα Δπηινγήο 

Πξντζηακέλσλ θαη ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα βξίζθνληαη ζε απαξηία, φηαλ 

είλαη παξφληα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ 

χπαξμε απαξηίαο απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή 

ηνπ. Σα πκβνχιηα απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη νπσζδήπνηε ν πξφεδξνο. 

4. Οη γλψκεο θαη νη απνθάζεηο φισλ ησλ πκβνπιίσλ δηαηππψλνληαη ζε 

πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη πάλησο φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο, θαηά ηελ νπνία δηαηππψζεθε ε γλψκε ή 

ιήθζεθε ε απφθαζε. Μέρξη ηελ θαζαξνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ κπνξεί λα 

ρνξεγείηαη ζηελ νηθεία ππεξεζία βεβαίσζε γηα ηηο απνθάζεηο πνπ έρνπλ 

ιεθζεί, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ. Βάζεη ηεο 

βεβαίσζεο απηήο κπνξεί λα γίλνληαη απφ ηε δηνίθεζε νη απαηηνχκελεο 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ-απνθάζεσλ ησλ 

πκβνπιίσλ. Όκνηα βεβαίσζε κπνξεί λα ρνξεγείηαη θαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ππαιιήινπο, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. ηα πξαθηηθά 

θαηαρσξίδεηαη θαη ε γλψκε φζσλ κεηνςήθεζαλ. 

5. Η ςεθνθνξία ησλ κειψλ ησλ πκβνπιίσλ γίλεηαη θαηά ζεηξά αληίζηξνθε 
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απφ εθείλε ηεο απφθαζεο νξηζκνχ ηνπο. Γελ επηηξέπεηαη ε απνρή απφ ηελ 

ςεθνθνξία ή ε ιεπθή ςήθνο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο 

ηνπ πξνέδξνπ. Δάλ ζρεκαηηζζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν γλψκεο, φζνη 

αθνινπζνχλ ηελ αζζελέζηεξε νθείινπλ λα πξνζρσξήζνπλ ζε κία απφ ηηο 

επηθξαηέζηεξεο. 

 

6. Η ηδηφηεηα ηνπ εηζεγεηή ηνπ πκβνπιίνπ δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ κέινπο απηνχ. ην ΔΙ..Δ.Π., ζηα .Δ.Π. θαη ζην πκβνχιην 

Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, εηζεγεηέο 

νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξφεδξνπ Μέιε ηνπ. 

7. Η ιεηηνπξγία φισλ ησλ πκβνπιίσλ δηέπεηαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο  

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999) γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο.» 

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’ 

 
ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ ν. 4369/2016 (Α’ 33) ΘΑΗ ν. 

4440/2016 (Α’ 224) 

 
Άπθπο 31 

 

1. Η παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4369/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 
«8. Κάζε αμηνινγεηήο ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο γηα 

φινπο ηνπο ππαιιήινπο αξκνδηφηεηαο ηνπ, εθφζνλ πξνΐζηαην απηψλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο γηα έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κήλεο, αλεμάξηεηα αλ είρε 

ηνπνζεηεζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ή φρη, έζησ θαη αλ θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο 

ησλ εθζέζεσλ ππεξεηεί ζε άιιε ππεξεζία, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ δεχηεξνπ 

εδαθίνπ  ηεο πεξίπη. γ` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16.» 

2. Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπη. γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

4369/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«γ) Αλ ν πξντζηάκελνο άζθεζε θαζήθνληα γηα έμη (6) ηνπιάρηζηνλ κήλεο, αιιά 

ε ππαιιειηθή ζρέζε ιχζεθε, ιφγσ παξαίηεζεο ή απηνδίθαηεο απφιπζεο απφ 

ηελ ππεξεζία, νη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη κε 



30  

κέξηκλα ηεο αξκφδηαο κνλάδαο πξνζσπηθνχ, πξηλ απφ ηελ απνρψξεζή ηνπ.» 

3. Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπη. ε’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

4369/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«ε) Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπη. γ΄ 

ηεο παξ. 2, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπληάζζεηαη έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ έμη (6) κελψλ.» 

4. Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπη. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

4369/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«α) Οη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζπληάζζνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο αμηνινγεηέο 

ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ θάζε έηνπο.» 

5. Σν πξψην εδάθην ηεο πεξίπη. β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 

4369/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«β) Η πξνζεζκία ηεο πεξίπη. α΄ ηζρχεη θαη γηα ηνπο αμηνινγεηέο πνπ 

απέβαιαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή πξηλ απφ ηηο 30 Ινπλίνπ, ιφγσ ηνπνζέηεζεο, 

κεηάζεζεο, κεηαθίλεζεο, απφζπαζεο, κεηάηαμεο ή δηνξηζκνχ ζε άιιε 

ππεξεζία.» 

6. Σν δέθαην εδάθην  ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4369/2016, 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Οη θνξείο πνπ δε δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ππάγνληαη 

ζηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν επνπηεχνληαη». 

 
 

Άπθπο 32 

 
1. ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4440/2016 

πξνζηίζεηαη εδάθην, σο εμήο: 

«Σα ελ ιφγσ αηηήκαηα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην ζχλνιν ησλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ γηα ηνλ θιάδν/εηδηθφηεηα πνπ αθνξά ην αίηεκα, θαζψο θαη ην ζχλνιν 

ησλ θελψλ ζέζεσλ ζηνλ αηηνχκελν θιάδν/εηδηθφηεηα» 

2. Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4440/2016 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
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«Η πξάμε απφζπαζεο ή κεηάηαμεο ππαιιήινπ γηα απνδεδεηγκέλα ηδηαίηεξνπο 

ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο ηνπ ηδίνπ, ζπδχγνπ ή ζπκβηνχληνο ή πξνζψπνπ κε α’ 

βαζκφ ζπγγέλεηαο πξνο ηνλ αηηνχληα εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην γηα δηνξηζκφ 

φξγαλν ηεο ππεξεζίαο ππνδνρήο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο Κηλεηηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ νη ιφγνη πγείαο αθνξνχλ γνλέα, 

απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή πνπ λα 

πηζηνπνηεί πνζνζηφ αλαπεξίαο εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ. ε 

θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε πξέπεη λα είλαη εηδηθψο αηηηνινγεκέλε θαη λα 

πξνθχπηεη αηηηψδεο ζχλδεζκνο ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα απφζπαζε ή κεηάηαμε 

θαη ησλ ιφγσλ πγείαο». 

3. ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4440/2016, κεηά ηηο ιέμεηο 

«δεκφζηνο ππάιιεινο» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο». 

4. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.4440/2016 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Κηλεηηθφηεηαο, ε νπνία 

γλσκνδνηεί ζρεηηθά». 

5. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4440/2016 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

 
«ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο ην ηξηκειέο φξγαλν απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή 

Δπηθεθαιήο ηεο Αξρήο, έλα κέινο ή βνεζφ ηνπ Δπηθεθαιήο ηεο Αξρήο θαη ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο νξγαληθήο κνλάδαο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ζέκαηα 

πξνζσπηθνχ. ην ηξηκειέο φξγαλν ζπκκεηέρεη σο παξαηεξεηήο εθπξφζσπνο 

ηνπ νηθείνπ ζπιιφγνπ εξγαδνκέλσλ». 

 

 

 
Άπθπο 33 

 
Δθνικό Πςμβούλιο για ηην Θυδικοποίηζη και Αναμόπθυζη ηηρ 

Δλληνικήρ Λομοθεζίαρ 

Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4369/2016 αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 
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«3. Σν Δζληθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο σο Πξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Κπβέξλεζεο, ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ηνλ Πξφεδξν ηεο Κεληξηθήο 

Δπηηξνπήο Κσδηθνπνίεζεο, ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, 

έλαλ χκβνπιν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ 

ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, ηνπο Κνζκήηνξεο ησλ λνκηθψλ ζρνιψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ 

ηεο ρψξαο, ηέζζεξα (4) κέιε ΓΔΠ ή ΔΠ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

κε εμεηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο 

λνκνζεζίαο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, θαη 

ηνλ Πξφεδξν ηεο Οινκέιεηαο ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ Διιάδαο». 

 

 
 

 
 

ΚΔΟΝΠ ΡΔΡΑΟΡΝ 

 
ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ ΡΝ Λ. 3469/2006 «ΔΘΛΗΘΝ 

ΡΞΝΓΟΑΦΔΗΝ, ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΔΥΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΔΠ 

ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ» (Α’ 131) 

 
Άπθπο 34 

 
Αποζηολή Δθνικού Ρςπογπαθείος 

 
 

1. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3469/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 

«3. Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν έρεη σο απνζηνιή: 
 

α)  ηελ  έληππε  θαη  ειεθηξνληθή  έθδνζε,  εθηχπσζε,  δηαρείξηζε  θαη  θπθινθνξία ηεο 

«Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηα θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαη ζε απηήλ, 

β) ηνλ ζρεδηαζκφ, έληππε θαη ςεθηαθή έθδνζε, δηαρείξηζε, δηάζεζε θαη δηαλνκή 

εθδφζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 1892/1990 (Α΄101), γ) ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

εθηχπσζε, δηαρείξηζε, δηάζεζε θαη δηαλνκή εθδφζεσλ δηδαθηηθνχ ή 
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εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, 

δ) ηελ εθηχπσζε κειεηψλ επηζηεκφλσλ, επηζηεκνληθψλ ή εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ή 

ηλζηηηνχησλ ή άιισλ θνξέσλ, πνπ ελδηαθέξνπλ ηδηαηηέξσο ην θνηλφ θαη αλαθέξνληαη 

ζε ζέκαηα πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ, 

ε) ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθηχπσζε, δηαρείξηζε, δηάζεζε θαη δηαλνκή εθδφζεσλ πνπ 

εμππεξεηνχλ θνηλσθειή ζθνπφ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2, 

ζη) ηελ ζπλεξγαζία κε ην «Δπξσπατθφ Φφξνπκ Δπίζεκσλ Δθεκεξίδσλ ησλ θξαηψλ- 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», κε ηελ «Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ» ή κε άιινπο θνξείο πνπ έρνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε 

απηέο ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ ή πνπ κπνξνχλ λα ηνπ παξέρνπλ ζρεηηθή 

ηερλνγλσζία, φπσο Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Δ.Ι.) θαη Σερλνινγηθά 

Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Σ.Δ.Ι.), θαη 

δ) θάζε άιιε εξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη ζπλαθήο κε ηελ απνζηνιή ηνπ θαη ηνπ 

έρεη αλαηεζεί κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ. 

2. Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3469/2006 θαηαξγείηαη θαη ε παξ. 6 

αλαξηζκείηαη ζε παξ. 5. 

 

 
Άπθπο 35 

 
Ανηικαηάζηαζη ηος άπθπος 2 ηος ν. 3469/2006 

 
1. Σν άξζξν 2 ηνπ λ. 3469/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 
«Άξζξν 2 

 
Δθδφζεηο ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ 

 

1. Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν εθδίδεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη κε ρξήζε ηδίσλ 

κέζσλ ηελ «Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο». Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν 

αλαιακβάλεη άιιεο εθδφζεηο, ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή, κφλν εθφζνλ ην 

επηηξέπνπλ νη ππεξεζηαθέο ηνπ αλάγθεο θαη νη ηερληθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. 

2. Οη θνξείο πνπ αλαζέηνπλ εθδνηηθέο θαη εθηππσηηθέο εξγαζίεο ζην Δζληθφ 

Σππνγξαθείν θαηαβάιινπλ αληίηηκν ηνπ θφζηνπο ή παξέρνπλ ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά. Η θνζηνιφγεζε γίλεηαη απφ ηξηκειή 

επηηξνπή ππαιιήισλ ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε 
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ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ. 

3. Δάλ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ραξαθηεξίζνπλ, 

αηηηνινγεκέλα, σο επείγνπζα ηελ έθδνζε εληχπνπ ηνπο, ην Δζληθφ 

Σππνγξαθείν κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ή λα δηαζέζεη απφ ηηο απνζήθεο ηνπ ηελ 

αλαγθαία πνζφηεηα ράξηνπ θαη εθηππσηηθψλ πιαθψλ, κε ρξέσζε ησλ θνξέσλ 

απηψλ. 

4. Οη θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππνβάιινπλ 

ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν αίηεκα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή ζε 

έληππε ή ςεθηαθή κνξθή ησλ εθδφζεψλ ηνπο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ θάζε είδνπο έληππα, ε δεκηνπξγία 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ινγφηππσλ, ν ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδσλ, θαζψο θαη 

άιιεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο. Σν Δζληθφ 

Σππνγξαθείν παξάγεη ηηο εξγαζίεο απηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν θνξέα, 

φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. 

Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη ηα ειεγθηηθά ζψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ αλαζέηνπλ ζην 

Δζληθφ Σππνγξαθείν ηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ εθζέζεψλ ηνπο θαη άιισλ 

εηδηθψλ εθζέζεσλ. 

5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ην Δζληθφ 

Σππνγξαθείν κπνξεί λα ζρεδηάδεη, λα εθηππψλεη θαη λα δηαζέηεη εθδφζεηο ζε 

έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή ρσξίο αληάιιαγκα θαη εθφζνλ εμππεξεηείηαη 

θνηλσθειήο ζθνπφο. ηηο εθδφζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ θάζε είδνπο έληππα, ε δεκηνπξγία 

νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη ινγφηππσλ, ν ζρεδηαζκφο ηζηνζειίδσλ, θαζψο 

θαη άιιεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο. 

6. Μεηά απφ αίηεκα ηνπ θνξέα πνπ έρεη αλαζέζεη θάζε είδνπο εξγαζία, ην 

Δζληθφ Σππνγξαθείν κπνξεί λα ηνπ ρνξεγεί αληίγξαθν ηεο εξγαζίαο ζε 

ςεθηαθή κνξθή. 

Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ζε ηξίηνπο ηεο κεξηθήο ή νιηθήο εθηχπσζεο ή 

επαλεθηχπσζεο ή αλαπαξαγσγήο εθδφζεσλ πνπ έρεη επηκειεζεί γξαθηζηηθά 

ην Δζληθφ Σππνγξαθείν. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ν θνξέαο επηθαιείηαη αηηηνινγεκέλα 

επείγνπζεο εθδνηηθέο ή εθηππσηηθέο αλάγθεο θαη ην Δζληθφ Σππνγξαθείν δελ 
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κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ηεο επαλεθηχπσζεο ή 

εθηχπσζεο ή αλαπαξαγσγήο ζε ηξίηνπο κεηά απφ άδεηα ηνπ Δηδηθνχ 

Γξακκαηέα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ. ηελ πεξίπησζε απηή αλαγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά φηη ε πξψηε έθδνζε έγηλε απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν. 

7. Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί κε ίδηα κέζα έληππεο θαη 

ςεθηαθέο εθδφζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ απνζηνιή θαη ην έξγν ηνπ. 

8. Κάζε έθδνζε πνπ ζρεδηάδεηαη θαη εθηππψλεηαη ή εθδίδεηαη ζε έληππε ή 

ςεθηαθή κνξθή απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν κπνξεί λα ηηκνινγεζεί απφ ηελ 

ηξηκειή επηηξνπή ηεο παξ. 2 θαη λα πσιεζεί απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν, 

κεηά απφ έγθξηζε ηνπ θνξέα έθδνζεο. 

Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ζε ηδηψηεο, πξνο πψιεζε, εθδφζεσλ ζε έληππε ή 

ςεθηαθή κνξθή, νη νπνίεο εθηππψζεθαλ ή ζρεδηάζηεθαλ απφ ην Δζληθφ 

Σππνγξαθείν. 

9. Οη εθηππσηηθέο αλάγθεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο εμππεξεηνχληαη απφ ην Δζληθφ 

Σππνγξαθείν ρσξίο επηβάξπλζε. 

 

 
Άπθπο 36 

 
Ρποποποίηζη επιμέποςρ διαηάξευν ηος άπθπος 3 ηος ν. 3469/2006 

 
1. Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3469/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 
«3. Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν ηεξεί ην αξρείν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Η έληππε κνξθή ηνπ αξρείνπ ηεξείηαη γηα 

έλα (1) εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ε ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 

δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθά έηε». 

 

2. ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3469/2006 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 σο εμήο: 

 

«6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο κπνξεί λα 

ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ιεπηνκεξεηαθά ζέκαηα ζπλαθή κε ηηο ηερληθέο θαη ηηο 

κεζφδνπο ηήξεζεο ησλ αξρείσλ, θαζψο θαη λα επηκεθχλνληαη νη ρξφλνη 

ηήξεζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.» 
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Άπθπο 37 
 

Ανηικαηάζηαζη ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 6 ηος ν. 3469/2006 
 

Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3469/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 

«1. Η Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο εθδίδεηαη ζηα παξαθάησ ηεχρε: 

α) Σεχρνο Πξψην (Α΄). 

β) Σεχρνο Γεχηεξν (Β΄). 

γ) Σεχρνο Σξίην  (Γ΄). 

δ) Σεχρνο Σέηαξην (Γ΄). 

ε) Σεχρνο Τπαιιήισλ Δηδηθψλ Θέζεσλ θαη Οξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ 

Γεκφζηνπ θαη Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (Τ.Ο.Γ.Γ.). 

ζη) Σεχρνο Καηαρψξηζεο Πξάμεσλ θαη ηνηρείσλ Λνηπψλ Φνξέσλ Γεκφζηνπ 

θαη Ιδησηηθνχ ηνκέα (ΠΡΑ.Γ.Ι.Σ.). 

δ) Σεχρνο Πξνθεξχμεσλ ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

(Πξνθεξχμεσλ Α..Δ.Π.). 

ε) Σεχρνο ηνπ Αλψηαηνπ Δηδηθνχ Γηθαζηεξίνπ (Α.Δ.Γ.) 

ζ) Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ.Γ..). 

 
 

Άπθπο 38 
 

Ρποποποίηζη επιμέποςρ διαηάξευν ηος άπθπος 7 ηος ν. 3469/2006 
 
 
 

1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3469/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 

«4. ην Σεχρνο Γ’ δεκνζηεχνληαη: 
 

α) νη πξάμεηο γηα ηελ θήξπμε έθηαζεο σο αλαδαζσηέαο, θαζψο θαη νη πξάμεηο 

γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή αλάθιεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ, 

β) νη πξάμεηο παξαρψξεζεο δεκφζησλ θηεκάησλ, θαζνξηζκνχ ρξήζεο γεο 
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παξαρσξνχκελνπ δεκφζηνπ αγξνθηήκαηνο, αιιαγήο ρξήζεο γεο 

θνηλφρξεζηνπ αγξνθηήκαηνο, 

γ) νη πξάμεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αηγηαινχ, ηεο παξαιίαο θαη ηνπ παιαηνχ 

αηγηαινχ θαη νη πξάμεηο θαζνξηζκνχ φρζεο ιηκλψλ θαη πνηακψλ, θαζνξηζκνχ 

νξηνγξακκψλ ξέκαηνο θαη ρεηκάξξσλ, ησλ βηνκεραληθψλ δσλψλ, ησλ εζληθψλ 

δξπκψλ, ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, 

δ) νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ θαηαθχγηα άγξηαο δσήο θαη εθηξνθεία  

ζεξακάησλ, 

ε) νη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ιπκάησλ, 
 

ζη) νη πξάμεηο γηα ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ή ηελ αλάθιεζε ηνπο, ηελ άξζε θαη ηελ επαλεπηβνιή ηνπο θαη 

ηελ παξαθαηάζεζε ηεο απνδεκίσζεο πνπ νξίζζεθε, 

δ) νη πξάμεηο θίλεζεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ, 

έγθξηζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ, έγθξηζεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο, 

ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, έγθξηζεο ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ηξνπνπνίεζεο νξίσλ νηθηζκνχ, 

κεηαθνξάο νηθηζκνχ, απφξξηςεο πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνχ ζρε- 

δίνπ, αλαζηνιήο ρνξήγεζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, 

ε) νη πξάμεηο ηξνπνπνίεζεο εγθεθξηκέλσλ φξσλ δφκεζεο, νηθνδφκεζεο 

ηπθιψλ νηθνπέδσλ, αλαγλψξηζεο νδνχ σο πξνυθηζηάκελεο ηνπ έηνπο 1923, 

ζ) νη πξάμεηο ραξαθηεξηζκψλ θηηξίσλ σο δηαηεξεηέσλ, κεηαθνξάο 

ζπληειεζηή δφκεζεο απφ δηαηεξεηέν θηίξην, 

η) νη πξάμεηο ρσξνζέηεζεο, 
 

ηα) θάζε άιιε πξάμε ζπλαθήο κε απηέο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ». 

 
2. Η παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3469/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 
«7. ην Σεχρνο ΠΡΑ.Γ.Ι.Σ. δεκνζηεχνληαη ζε πεξίιεςε: 

 
α) νη πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε  

κνξθή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ε δεκνζίεπζε ησλ νπνίσλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 
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β) νη ηζνινγηζκνί θνξέσλ πνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

γ) νη ηζνινγηζκνί θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ, αιιειαζθαιηζηηθψλ ηακείσλ 

θαη ζπλεηαηξηζκψλ, ησλ νπνίσλ ε δεκνζίεπζε πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, 

δ) νη δηθαζηηθέο πξνζθιήζεηο θαη ηα ινηπά έγγξαθα ζρεηηθά κε απψιεηεο 

ηίηισλ πνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

ε) νη κεληαίεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ εηαηξεηψλ, 
 

ζη) ηα, θαηά ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, δεκνζηεπηέα ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηνηρεία, 

δ) νη απνθάζεηο ηεο Δπνπηηθήο Αξρήο, ζχκθσλα κε ην λ. 4364/2016 (Α΄ 13), 
 

ε) νη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3429/2005 (Α΄ 314)». 

3. Η παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3469/2006 επαλαθέξεηαη ζε ηζρχ θαη 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«10. ην Σεχρνο Γ.Γ.. δεκνζηεχνληαη ζε πεξίιεςε νη δηαθεξχμεηο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, ησλ νπνίσλ ε δεκνζίεπζε πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία». 

4. Οη παξ. 5, 8, θαη 12 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3469/2006 θαηαξγνχληαη θαη νη 

παξ. 6, 7, 9, 10, 11, 13 θαη 14 αλαξηζκνχληαη ζε παξ. 5, 6, 7, 8, 9, 10 θαη 11, 

αληηζηνίρσο. 

 

 
Άπθπο 39 

 
Ανηικαηάζηαζη ηος άπθπος 9 ηος ν. 3469/2006 

 
 
 

Σν άξζξν 9 ηνπ λ. 3469/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«Άξζξν 9 
 

χληαμε, πεξηερφκελν θαη απνζηνιή θεηκέλσλ πξνο δεκνζίεπζε 
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1. Οη θαλνληζηηθέο θαη αηνκηθέο πξάμεηο θαη νη πεξηιήςεηο πνπ απνζηέιινληαη 

πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο δηαηππψλνληαη κε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα θαη αλαθέξνπλ ηηο εμνπζηνδνηηθέο ηνπο δηαηάμεηο, 

βάζεη ησλ νπνίσλ εθδίδνληαη. 

2. Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνλ αξηζκφ, ηνλ ηφπν θαη ηελ 

εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο, λα θέξνπλ ζέκα πξνζδηνξηζηηθφ ηνπ δηαηαθηηθνχ 

ηνπο θαη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2690/1999 (Α’ 45) πεξί 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 

πεξί Κψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα. 

3. Οη πξάμεηο θαη πεξηιήςεηο πνπ απνζηέιινληαη πξνο δεκνζίεπζε 

ππνγξάθνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, κε κλεία ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

ππνγξάθνληνο, ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ επσλχκνπ ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο 

ζπλαξκνδηφηεηαο Τπνπξγψλ ηεξείηαη ζηηο ππνγξαθέο ε ζεηξά ηάμεο 

ππνπξγείσλ, φπσο θάζε θνξά νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 

4. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ π.δ. 63/2005 θαη ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2690/1999, ζην πξννίκην ησλ δεκνζηεπηέσλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ αλαθέξνληαη, θαηά πεξίπησζε, ε πξάμε ηεο κεηαβίβαζεο ηεο 

αξκνδηφηεηαο ζην φξγαλν πνπ εθδίδεη ηελ πξάμε ή ε πξάμε ηεο 

εμνπζηνδφηεζεο πξνο ππνγξαθή. 

Γηα πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη ζε πεξίπησζε αλαπιήξσζεο, αλαγξάθεηαη ε 

ηδηφηεηα ηνπ νξγάλνπ πνπ αλαπιεξψλεη εθείλν πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. 

5. Κάζε πεξίιεςε πνπ δεκνζηεχεηαη ζην Σεχρνο Γ΄ πεξηιακβάλεη 

ππνρξεσηηθά ηνλ πιήξε ηίηιν ηνπ νξγάλνπ πνπ εθδίδεη ηελ πξάμε, ηνλ αξηζκφ 

θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο, ηε δηάηαμε βάζεη ηεο νπνίαο εθδίδεηαη, ην 

δηαηαθηηθφ ηεο, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκν απηνχ ζηνλ νπνίν 

αθνξά, ην ρξφλν ζηνλ νπνίν αλαηξέρεη, εθφζνλ πξνβιέπεηαη εηδηθά φηη είλαη 

δηαθνξεηηθφο απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ νξγάλνπ πνπ εθδίδεη ηελ πξάμε. Η πεξίιεςε πεξηέρεη, θαηά 

πεξίπησζε, ην θχξην πεξηερφκελν ηεο πξάμεο θαζψο επίζεο βεβαηψζεηο θαη 

αλαθνξέο ζηνηρείσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ έθδνζή ηεο. Αλ κε ηελ αηνκηθή 

πξάμε πξνθαιείηαη δαπάλε, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 

κλεκνλεχεηαη ν αξηζκφο, ε εκεξνκελία θαη ε ππεξεζία βεβαίσζεο ηεο 

χπαξμεο ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ. 
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6. Οη πξάμεηο πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην Σεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ. πεξηέρνπλ 

ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ αλαθεξφκελσλ πξνζψπσλ θαη ηδίσο ην 

νλνκαηεπψλπκν, ην παηξψλπκν, ηνλ αξηζκφ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ θαη ην επάγγεικα ηνπ θάζε πξνζψπνπ. Αλ ε θείκελε λνκνζεζία 

απαηηεί ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα γηα ην δηνξηζκφ, νη πξάμεηο θαη νη πεξηιήςεηο 

αλαθέξνπλ ππνρξεσηηθά θαη ηνπο ζρεηηθνχο κε ην δηνξηζκφ ηίηινπο πνπ ηα 

απνδεηθλχνπλ. 

7. Οη πξάμεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζην Σεχρνο ΠΡΑ.Γ.Ι.Σ. θαη νη πεξηιήςεηο 

δηαθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζην Σεχρνο Γ.Γ.. 

πεξηέρνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε δεκνζηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

8. Με απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ κπνξεί λα 

εμεηδηθεχνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κνξθή ησλ δεκνζηεπηέσλ 

πεξηιήςεσλ θαη λα θαζνξίδνληαη, κεηά απφ γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ηεο Κπβέξλεζεο, ηα ελδεηθηηθά ππνδείγκαηα θαλνληζηηθψλ θαη αηνκηθψλ 

πξάμεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

9. Η ζχληαμε θαη απνζηνιή θάζε θεηκέλνπ γίλεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ 

θνξέα απνζηνιήο. Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν επηζηξέθεη ζηνπο θνξείο 

απνζηνιήο αδεκνζίεπηα ηα θείκελα πνπ είλαη πξνδήισο ειιηπή ή 

δπζαλάγλσζηα, επηζεκαίλνληαο ηηο ειιείςεηο θαη ηα ζεκεία πνπ δελ κπνξνχλ 

λα αλαγλσζζνχλ. Αλ ν ππνγξάθσλ ην πξνο δεκνζίεπζε θείκελν έπαπζε λα 

είλαη αξκφδηνο θαηά ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, ην Δζληθφ Σππνγξαθείν επηζηξέθεη ζην θνξέα απνζηνιήο 

αδεκνζίεπην ην θείκελν. 

10. Οη θνξείο απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν ηα πξνο 

δεκνζίεπζε θείκελα καδί κε ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ είλαη ζηνηρεία 

ηνπ θεηκέλνπ θαη δεκνζηεχνληαη, φπσο παξαξηήκαηα, πίλαθεο θαη 

ζρεδηαγξάκκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ζχλνιφ ηνπο θέξνπλ 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή. Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πιεξσζεί ε 

πξνυπφζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, νη θνξείο κπνξνχλ, ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, λα θαηαζέηνπλ ή λα απνζηέιινπλ ηαρπδξνκηθά ζην Δζληθφ 

Σππνγξαθείν, κεηά απφ άδεηα ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα, ηα πξνο δεκνζίεπζε 
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θείκελα θαη ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ηα νπνία θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζε ςεθηαθή κνξθή καδί κε βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα 

απνζηνιήο φηη ην ειεθηξνληθφ αξρείν απνηειεί πηζηή απεηθφληζε ηεο έληππεο 

έθδνζεο. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο δεκνζίεπζε θείκελν δελ ζπλνδεχεηαη απφ 

ειεθηξνληθφ αξρείν ή απφ βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα απνζηνιήο φηη ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν απνηειεί πηζηή απεηθφληζε ηεο έληππεο έθδνζεο, 

επηζηξέθεηαη ζην θνξέα απνζηνιήο αδεκνζίεπην. 

11. Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν εθδίδεη Κ.Α.Γ. γηα θάζε θείκελν πνπ ιακβάλεη 

πξνο δεκνζίεπζε. Ο απνζηνιέαο ηνπ θεηκέλνπ θξνληίδεη γηα ηε ιήςε ηνπ 

Κ.Α.Γ. απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν. 

12. Σα θείκελα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

θαηαρσξνχληαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζεηξά ηάμεο ησλ 

ππνπξγείσλ. 

 

 
Άπθπο 40 

 
Ανηικαηάζηαζη ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 10 ηος ν. 3469/2006 

 
 
 

Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3469/2006 αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

«2. Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Κπβέξλεζεο κπνξεί λα 

αλαηίζεηαη ε άζθεζε ηεο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξκνδηφηεηάο 

ηνπ σο πξνο ηα Σεχρε ΠΡΑ.Γ.Ι.Σ., Πξνθεξχμεσλ ΑΔΠ θαη Γηαθεξχμεσλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΓΓ) ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ Δζληθνχ 

Σππνγξαθείνπ». 

 

Άπθπο 41 
 

Ανηικαηάζηαζη ηηρ παπ. 3 ηος άπθπος 12 ηος ν. 3469/2006 
 
 
 

Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3469/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 
«3. Η «Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο» εθδίδεηαη θάζε εξγάζηκε εκέξα. Μεηά 
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απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ε «Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο» κπνξεί λα εθδίδεηαη θαη ζε εκέξα αξγίαο. Η «Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο» εθδίδεηαη ζε απηνηειή θχιια, ηα νπνία θέξνπλ ηελ 

εκεξνκελία, δηθφ ηνπο αχμνληα αξηζκφ θαη ζπλερή γηα φια ηα εληφο ηνπ ίδηνπ 

έηνπο εθδηδφκελα θχιια αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ. Δηδηθά ην Σεχρνο ΠΡΑ.Γ.Ι.Σ. 

αξηζκείηαη κφλν σο πξνο ηνλ αξηζκφ θχιισλ, ελψ νη ζειίδεο αξηζκνχληαη αλά 

θχιιν». 

 

 
Άπθπο 42 

 
Ανηικαηάζηαζη ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 13 ηος ν. 3469/2006 

 
 
 

Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3469/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 

«4. Έλλνκεο ζπλέπεηεο επέξρνληαη απφ ηελ θαηαρψξηζε ησλ θχιισλ ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε θαηαρψξηζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, γηα ιφγνπο ηερληθνχο ή αλσηέξαο 

βίαο, νη έλλνκεο ζπλέπεηεο επέξρνληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ θχιισλ ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζε έληππε κνξθή». 

 
 

Άπθπο 43 
 

Ανηικαηάζηαζη ηος άπθπος 15 ηος ν. 3469/2006 

 

Σν άξζξν 15 ηνπ λ. 3469/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 

«Άξζξν 15 
 

Γηάζεζε ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο 
 

1. Σα Φ.Δ.Κ. ζε έληππε κνξθή δηαηίζεληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο απφ ην 

Δζληθφ Σππνγξαθείν θαη απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) 

έλαληη αληαιιάγκαηνο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 18. 

2. Σα θχιια ησλ ηεπρψλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο δηαηίζεληαη 
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δσξεάλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ. 

Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν κπνξεί επίζεο λα δηαζέηεη ηα θχιια ησλ ηεπρψλ ηεο 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζε κέζα ςεθηαθήο απνζήθεπζεο έλαληη 

θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αληηηίκνπ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ξπζκίδεηαη ε 

δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηεπρψλ ησλ Φ.Δ.Κ., θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη 

επρεξήο ε αλαδήηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ε πξφζβαζε ζε απηφ». 

 

 
Άπθπο 44 

 
Ρποποποιήζειρ επιμέποςρ διαηάξευν ηος άπθπος 18 ηος ν. 

3469/2006 
 
 
 

1. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3469/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 

«2. Κάζε πνιίηεο έρεη δσξεάλ πξφζβαζε, κέζσ δηαδηθηχνπ, ζηα 

δεκνζηεχκαηα φισλ ησλ ηεπρψλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο». 

2. Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3469/2006 θαηαξγείηαη θαη νη επφκελεο 

παξάγξαθνη αλαξηζκνχληαη ζε 6, 7 θαη 8, αληηζηνίρσο. 

 

Άπθπο 45 
 

Κοςζείο Δθνικού Ρςπογπαθείος 
 
 
 

ην άξζξν 10 ηνπ π.δ. 29/2018 (Α’ 58) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο εμήο: 
 

«4. Με απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ δχλαηαη 

λα ζεζπίδεηαη εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γ4 

Μνπζείνπ». 
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