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Αντικείµενο ρύθµισης των διατάξεων του παρόντος
είναι η καθιέρωση της αρχής της ανοικτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δε-
δοµένων του δηµόσιου τοµέα, ο καθορισµός όρων, προϋ-
ποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλοποίησή
της και η προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις δια-
τάξεις της 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου.
Το παρόν κεφάλαιο καθιερώνει την αρχή της ανοικτής

διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληρο-
φοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα (open by
default), αντικαθιστώντας την ισχύουσα ρύθµιση σύµφω-
να µε την οποία η πρόσβαση στη δηµόσια πληροφορία
προϋποθέτει αίτηµα του ενδιαφερόµενου. Οίκοθεν νοεί-
ται ότι η ως άνω θεσµική µεταβολή τελεί υπό την επιφύ-
λαξη της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και
της ιδιωτικότητας των πολιτών.
Η ανοικτή διάθεση των δηµοσίων δεδοµένων ενισχύει

σηµαντικά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στο δηµόσιο,
στο πλαίσιο της αρχής της φανερής δράσης της διοίκη-
σης. Παράλληλα, µπορεί να οδηγήσει σε οικονοµικά ο-
φέλη τόσο ευθέως από υπηρεσίες που αναπτύσσονται
µε τα ανοικτά δεδοµένα όσο και από το εισόδηµα που
δηµιουργούν οι νέες θέσεις απασχόλησης που δηµιουρ-
γούνται. Όπως έχει προσφυώς διατυπωθεί η πληροφο-
ρία είναι για τον ψηφιακό κόσµο, ό,τι το πετρέλαιο για
τον αναλογικό.
Πράγµατι, τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµέ-

να που παράγονται από φορείς του δηµόσιου τοµέα απο-
τελούν µια ευρεία, ποικίλη και πολύτιµη δεξαµενή πόρων
που µπορεί να ωφελήσει σηµαντικά την οικονοµία της
γνώσης. Οι πολιτικές ανοιχτών δεδοµένων οι οποίες εν-
θαρρύνουν την ευρεία διαθεσιµότητα και την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα για προσωπι-
κούς ή εµπορικούς σκοπούς, µε ελάχιστους ή καθόλου
νοµικούς, τεχνικούς ή οικονοµικούς περιορισµούς, και οι
οποίες προωθούν την κυκλοφορία των πληροφοριών όχι
µόνο για τους οικονοµικούς φορείς αλλά και για το κοι-
νό, µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην
ταχεία ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που βασίζονται σε νέ-
ους τρόπους συνδυασµού και χρησιµοποίησης αυτών
των πληροφοριών, τόνωσης της οικονοµικής ανάπτυξης

και προώθησης της κοινωνικής δέσµευσης.
Διαφορετικά σύνολα δεδοµένων ενεργοποιούν διαφο-

ρετικούς τοµείς της οικονοµίας. Για παράδειγµα, η διά-
θεση στοιχείων προσβασιµότητας µειώνει τα εµπόδια
για εργασία, ταξίδια και τουρισµό για ανθρώπους µε κι-
νητικά προβλήµατα. Η διάθεση δεδοµένων σχετικά µε
τις δηµόσιες µεταφορές, ιδίως δεδοµένων πραγµατικού
χρόνου, αυξάνει τόσο τον αριθµό των επιβατών όσο και
το διαθέσιµο χρόνο τους.
Σηµαντική είναι και η µείωση κόστους από την αποδο-

τικότερη λειτουργία του συνόλου του δηµοσίων υπηρε-
σιών. Σήµερα, αρκετοί δηµόσιοι φορείς δεν έχουν πρό-
σβαση στα δεδοµένα που παράγουν ή συλλέγουν άλλοι
φορείς του δηµοσίου. Για παράδειγµα η πρόσβαση σε
γεωχωρικά δεδοµένα του κτηµατολογίου θα µπορούσε
να διευκολύνει τη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων ή
των πολεοδοµιών, οδηγώντας σε σηµαντικές µειώσεις
τόσο στο κόστος λειτουργίας τους όσο και στο κόστος
διεκπεραίωσης των συναλλαγών από την πλευρά του
πολίτη. Υπενθυµίζεται συναφώς ότι ο ν. 3882/2010 (Α΄
166) για τα γεωχωρικά δεδοµένα περιέχει επιφύλαξη υ-
πέρ του ν. 3448/2006 (άρθρο 2 του ν. 3882/2010), και ε-
ποµένως εξακολουθεί να εφαρµόζεται καθ’ ο µέτρο ει-
σάγει ειδικότερες διατάξεις για τα γεωχωρικά δεδοµέ-
να, που δεν έρχονται σε σύγκρουση µε εκείνες του ν.
3448/2006. Παράλληλα, η ελεύθερη διάθεση δηµοσίων
δεδοµένων µειώνει το κόστος συναλλαγής των πολιτών,
µε το κράτος καθώς περισσότερα και καλύτερης ποιότη-
τας δεδοµένα έχουν ως αποτέλεσµα πιο πληροφορηµέ-
νους πολίτες, και εποµένως οδηγούν σε µείωση του αριθ-
µού των άκαρπων επισκέψεων σε δηµόσιες υπηρεσίες.
Σηµαντική είναι επίσης η ενίσχυση του ανταγωνισµού και
η µείωση του κόστους των υπηρεσιών που προσέφεραν ι-
διωτικές επιχειρήσεις που προηγουµένως έπρεπε να προ-
βούν σε χρονοβόρες διαδικασίες ή/και να καταβάλουν α-
ντίτιµο για να αποκτήσουν δηµόσια δεδοµένα.
Τα Ανοικτά Δεδοµένα εκτιµάται πως θα οδηγήσουν σε

οικονοµικά οφέλη πλέον των 40 δις ευρώ για την Ε.Ε.
(βλ. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-data-0),
καθώς και σε αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας
που θα ξεπερνά τα $ 3 τρις, σε επτά (7) διαφορετικούς
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας (εκπαίδευση, µετα-
φορές, καταναλωτικά προϊόντα, ηλεκτρική ενέργεια, πε-
τρέλαιο και φυσικό αέριο, υγεία και καταναλωτική πίστη)
σε παγκόσµιο επίπεδο, µε µία κατανοµή µεταξύ Η.Π.Α. ($
1.1 τρις), Ευρώπης ($ 900 δις) και του υπόλοιπου κόσµου
($ 1.7 τρις) (McKinsey: http://bit.ly/Hv9OgH).
Με τις παρούσες διατάξεις σκοπείται επίσης η προ-

σαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις προβλέψεις της ο-
δηγίας 2013/37 E.E. η οποία τροποποιεί την Οδηγία
2003/98 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δη-
µόσιου τοµέα, µε βάση την οποία εκδόθηκε ο ν. 3448/
2006 (Α΄ 57) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότη-
τας Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Α-
ποκέντρωσης». Από την πρώτη θέσπιση δέσµης κανό-
νων για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσι-
ου τοµέα, το 2003, η ποσότητα των δεδοµένων συµπερι-
λαµβανοµένων των δηµόσιων δεδοµένων, έχει αυξηθεί
εκθετικά, ενώ παράγονται και συλλέγονται νέοι τύποι
δεδοµένων. Παράλληλα, είµαστε µάρτυρες της συνε-
χούς εξέλιξης στον τοµέα των τεχνολογιών για την ανά-
λυση, την εκµετάλλευση και την επεξεργασία των δεδο-
µένων. Η ταχεία αυτή τεχνολογική εξέλιξη καθιστά δυ-



νατή τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών και νέων εφαρµο-
γών, που βασίζονται στη χρήση, τη συσσώρευση ή τον
συνδυασµό δεδοµένων. Οι εισαγόµενες ρυθµίσεις καθί-
στανται επιβεβληµένες καθ’ όσον οι παλαιές διατάξεις
που θεσπίστηκαν το πρώτον σε κοινοτικό επίπεδο το
2003 δεν συµβαδίζουν µε τις γοργές αυτές αλλαγές, µε
αποτέλεσµα να κινδυνεύουν να χαθούν οι οικονοµικές
και κοινωνικές ευκαιρίες που προσφέρονται από την πε-
ραιτέρω χρήση δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα.
Πλην των ανωτέρω νοµοθετικών ρυθµίσεων το παρόν

κεφάλαιο του νοµοσχεδίου εναρµονίζεται και µε τις λοι-
πές πολιτικές που δροµολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προ-
κειµένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις σχετικές
ευκαιρίες και να είναι παγκοσµίως ανταγωνιστική στην
οικονοµία των δεδοµένων. Συγκεκριµένα, η Ε.Ε. εγκαι-
νιάζει την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την εδραί-
ωση της µελλοντικής οικονοµίας που βασίζεται στα δε-
δοµένα. Ταυτόχρονα σκοπεύει να επικεντρώσει τη δηµό-
σια Έρευνα και Καινοτοµία στους τεχνολογικούς, νοµι-
κούς και άλλους φραγµούς και να µεριµνήσει ώστε το
συναφές νοµικό πλαίσιο και οι σχετικές πολιτικές , οι ο-
ποίες αφορούν, για παράδειγµα, τη διαλειτουργικότητα,
την προστασία των δεδοµένων, την ασφάλεια και τα δι-
καιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), να ευνοούν τον
τοµέα των δεδοµένων και να κάνει χρήση των δηµόσιων
συµβάσεων µε σκοπό τη µεταφορά των αποτελεσµάτων
των τεχνολογιών δεδοµένων στην αγορά (COM 2014/
442). 
Τέλος, οι διατάξεις απηχούν την παγκόσµια τάση α-

νοίγµατος των δηµόσιων δεδοµένων όπως ο «Χάρτης
των ανοιχτών δεδοµένων» που εξέδωσε η οµάδα G8 το
2013 ο οποίος ενσωµατώνει την αρχή των κατ’ αρχήν α-
νοιχτών δεδοµένων (open by default) και τονίζει την ανά-
γκη καθιέρωσης της δυνατότητας για ελεύθερη και α-
πρόσκοπτη περαιτέρω χρήση των δεδοµένων τόσο από
τους ανθρώπους όσο και από µηχανήµατα (COM 2014/
442).
Σηµειώνεται ότι κατά την κατάρτιση του νοµοσχεδίου

τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδη-
γία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προτύπων και κανονισµών (EE L 204 της 21/07/1998, σ.
37), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2006/96/ΕΚ
της 20ής Νοεµβρίου 2006 (ΕΕ L263 της 20/12/2006, σ.
81).

Ειδικότερα, επί των επιµέρους άρθρων:
Επί των άρθρων 1 και 2: ανοικτή διάθεση των εγγρά-

φων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµοσίου.
Η Οδηγία 2003/98/ΕΚ και αντίστοιχα και ο ν. 3448/

2006 δεν περιέχει υποχρέωση που αφορά στην παροχή
πρόσβασης σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα ή υ-
ποχρέωση παροχής άδειας για την περαιτέρω χρήση
τους. Με τη διάταξη του άρθρου 1, όπως προαναφέρθη-
κε, θεσπίζεται σαφής υποχρέωση των φορέων του δηµό-
σιου τοµέα να προσφέρουν τα έγγραφα, τις πληροφο-
ρίες και τα δεδοµένα τους ανοικτά για περαιτέρω χρήση,
εκτός εάν η πρόσβαση περιορίζεται ή απαγορεύεται βά-
σει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο νόµο και αι-
τιολογούνται ειδικώς (αρχή της ανοικτής διάθεσης και
περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας – open by
default).
Ο όρος « ανοιχτά δεδοµένα » αναφέρεται σε ένα υπο-

σύνολο δεδοµένων, δηλαδή σε δεδοµένα τα οποία τίθε-
νται δωρεάν στη διάθεση όλων για περαιτέρω χρήση τό-
σο για εµπορικούς όσο και για µη εµπορικούς σκοπούς
(COM 2014/ 442).
Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.

3448/2006, όπως τροποποιείται, τα σύνολα εγγράφων, οι
πληροφοριών και δεδοµένων κατατάσσονται σε τέσσε-
ρις κατηγορίες:
α) όσα διατίθενται στο διαδίκτυο σε ανοικτό µηχανα-

γνώσιµο µορφότυπο ο οποίος συµµορφώνεται σε ανοι-
κτά πρότυπα,
β) όσα διατίθενται ανοικτά για περαιτέρω χρήση, αλλά

δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεσή τους. Για την
πρόσβαση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληρο-
φοριών και δεδοµένων αυτών απαιτείται η υποβολή αίτη-
σης,
γ) εκείνα για τα οποία οι δηµόσιοι φορείς εξαιρετικώς

επιβάλλουν όρους για την πρόσβαση και περαιτέρω χρή-
ση τους µέσω αδειοδότησης ή µέσω της επιβολής τελών.
δ) εκείνα για τα οποία απαγορεύεται η πρόσβαση δυ-

νάµει άλλων νοµοθετικών προβλέψεων, ιδίως για λό-
γους προστασίας προσωπικών δεδοµένων, εθνικής α-
σφάλειας, άµυνας ή δηµόσιας τάξης, πνευµατικής ιδιο-
κτησίας, απορρήτου κ.ο.κ..
Επί της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τον ορισµό

της δηµόσιας αποστολής των οικείων φορέων.
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για τα έγγραφα,

τις πληροφορίες και τα δεδοµένα η διάθεση των οποίων
εµπίπτει στο πεδίο της δηµόσιας αποστολής των οικείων
φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτή ορίζεται από τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Επί των παραγράφων 2, 3 και 5 άρθρου 3 για την εξαί-

ρεση ορισµένων εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµέ-
νων του δηµόσιου τοµέα από το πεδίο εφαρµογής του
νόµου, ιδίως για λόγους προστασίας δεδοµένων προσω-
πικού χαρακτήρα.
Κατά την υλοποίηση και εφαρµογή των προβλέψεων

του νόµου θα πρέπει να τηρούνται πλήρως οι αρχές της
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικές
προβλέψεις υπάρχουν τόσο στην παράγραφο 3 σύµφω-
να µε την οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής
του παρόντος νόµου έγγραφα, τµήµατα εγγράφων, πλη-
ροφορίες και δεδοµένα στα οποία είτε η πρόσβαση απα-
γορεύεται ή περιορίζεται για λόγους προστασίας δεδο-
µένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε στα οποία επιτρέπε-
ται µεν η πρόσβαση, η περαιτέρω χρήση τους όµως είναι
ασυµβίβαστη µε τη νοµοθεσία για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα, όσο και στην παράγραφο 5
σύµφωνα µε την οποία η ανοικτή διάθεση, περαιτέρω
χρήση και εν γένει επεξεργασία εγγράφων πληροφο-
ριών και δεδοµένων γίνεται πάντοτε µε την επιφύλαξη
τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόµου
από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτή-
ρα (ν. 2472/1997, Α΄ 50), όπως αυτές κάθε φορά ισχύ-
ουν.
Η ως άνω νοµοθετική πρόβλεψη στοιχεί µε το άρθρο 1

παρ. 4 της Οδηγίας 2003/98 που ορίζει ότι «αφήνει ανέ-
παφο και ουδόλως θίγει το επίπεδο προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων και ιδίως δεν µεταβάλλει τις υ-
ποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που καθορίζονται από την
Οδηγία 95/46/ΕΚ». Συνεπώς, η διάταξη της παραγράφου
5 καταλαµβάνει περιπτώσεις εγγράφων που περιέχουν
προσωπικά δεδοµένα, τα οποία δεν εξαιρούνται δυνάµει
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των κανόνων για την πρόσβαση λόγω προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων ούτε εξαιρείται δυνάµει νόµου
η περαιτέρω χρήση τους, για τα οποία η τυχόν περαιτέ-
ρω χρήση υπόκειται επιπλέον στους κανόνες για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Η Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των προσωπι-

κών δεδοµένων και ο ν. 2472/1997, καθιερώνουν τη βα-
σική αρχή του προκαθορισµένου και ειδικού σκοπού.
Τούτο σηµαίνει ότι κάθε επεξεργασία, όπως η διάθεση
και περαιτέρω επεξεργασία, πρέπει να πραγµατοποιείται
για συγκεκριµένο σκοπό και επίσης ο σκοπός της πρώ-
της συλλογής και επεξεργασίας στο πλαίσιο των αρµο-
διοτήτων του δηµόσιου φορέα, δεν πρέπει να είναι α-
συµβίβαστος µε κάθε περαιτέρω σκοπό. Κατ’ αρχήν λοι-
πόν, αν η περαιτέρω χρήση προσωπικών δεδοµένων α-
ποφασισθεί για κάθε σκοπό, για να είναι συµβατή µε τη
νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµέ-
νων πρέπει να πραγµατοποιείται µε ανωνυµοποιηµένα
δεδοµένα, και αφού ελεγχθεί ότι η ανωνυµοποίηση είναι
αποτελεσµατική, ότι δηλαδή δεν επιτρέπει σε συνδυα-
σµό µε άλλα δεδοµένα που τυχόν ευρίσκονται ελεύθερα
στο διαδίκτυο ή αλλού την ταυτοποίηση των ατόµων.
Στην περίπτωση που αποφασιστεί η περαιτέρω χρήση

προσωπικών δεδοµένων, θα πρέπει να προηγείται της α-
πόφασης περί περαιτέρω χρήσης µελέτη επιπτώσεων
στην ιδιωτικότητα, από την οποία να προκύπτουν οι συµ-
βατοί σκοποί και περιορισµοί χρήσης και χρηστών, καθώς
και τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων. Και τούτο εν όψει του ότι η
Οδηγία 95/46/ΕΚ και ο ν. 2472/1997 επιτρέπουν την επε-
ξεργασία προσωπικών δεδοµένων µόνο για συµβατούς
µε τον αρχικό σκοπούς. Συνεπώς, για την περαιτέρω
χρήση πρέπει να συγκεκριµενοποιείται ο σκοπός και να
είναι συµβατός µε τον αρχικό σκοπό συλλογής και επε-
ξεργασίας. Μόνο σε τυχόν θετικό για «περιορισµένη»
περαιτέρω χρήση αποτέλεσµα της µελέτης επιπτώσεων,
τα δεδοµένα µπορούν να διατίθενται χωρίς αποτελεσµα-
τική ανωνυµοποίηση προς περαιτέρω χρήση. Στην περί-
πτωση αυτή, τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αφορούν τα
δεδοµένα, πρέπει να ενηµερώνονται µε πρόσφορο τρό-
πο για την ειδικότερη περαιτέρω χρήση, πριν αυτή πραγ-
µατοποιηθεί.
Περαιτέρω, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του

νόµου έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα που αφο-
ρούν την εθνική ασφάλεια, άµυνα ή δηµόσια τάξη, το φο-
ρολογικό και το στατιστικό απόρρητο, το εµπορικό, βιο-
µηχανικό, επιχειρηµατικό, επαγγελµατικό ή εταιρικό α-
πόρρητο, έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα για τα ο-
ποία απαιτείται από ειδικές διατάξεις η απόδειξη ειδικού
εννόµου συµφέροντος από τους πολίτες ή τις επιχειρή-
σεις και τµήµατα εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων
που περιέχουν µόνο λογότυπα, εµβλήµατα και σήµατα.
Ειδική εξαίρεση προβλέπεται για την προστασία της πο-
λιτιστικής κληρονοµιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλι-
σµό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία, και γενικά την απο-
φυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακινήτων µνηµεί-
ων και χώρων που προστατεύονται βάσει του ν. 3028/
2002. Επισηµαίνεται ότι αντίστοιχη πρόβλεψη υφίσταται
στο ν. 3882/2010 για τα γεωχωρικά δεδοµένα.
Επί της παραγράφου 4 του άρθρου 3 για την επέκταση

του πεδίου εφαρµογής σε βιβλιοθήκες, µουσεία και αρ-
χεία.
Το πεδίο εφαρµογής του νόµου επεκτείνεται σε βι-

βλιοθήκες, συµπεριλαµβανοµένων των βιβλιοθηκών Α-

νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µουσεία και αρχεία.
Οι βιβλιοθήκες, τα µουσεία και τα αρχεία κατέχουν ση-
µαντικό αριθµό πολύτιµων πόρων και πληροφοριών του
δηµόσιου τοµέα, δεδοµένου ότι τα προγράµµατα ψηφιο-
ποίησης έχουν πολλαπλασιάσει την ποσότητα του κοινό-
χρηστου ψηφιακού υλικού. Αυτές οι συλλογές πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς και τα συναφή µεταδεδοµένα αποτε-
λούν δυνητική βάση για προϊόντα και υπηρεσίες ψηφια-
κού περιεχοµένου και διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες
καινοτόµου περαιτέρω χρήσης σε τοµείς όπως η εκπαί-
δευση και ο τουρισµός. Οι ευρύτερες δυνατότητες πε-
ραιτέρω χρήσης πολιτιστικού υλικού του δηµόσιου το-
µέα, µεταξύ άλλων, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εκ-
µεταλλεύονται το δυναµικό του και να συµβάλουν στην
οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχό-
λησης.
Η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του νόµου περιο-

ρίζεται, σύµφωνα και µε την Οδηγία 2013/37, σε τρεις
τύπους πολιτιστικών ιδρυµάτων – βιβλιοθήκες, µουσεία
και αρχεία - επειδή οι συλλογές τους αποτελούν και θα
αποτελούν ολοένα και περισσότερο πολύτιµο υλικό για
περαιτέρω χρήση σε πολλά προϊόντα όπως εφαρµογές
κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά ειδικά τα Αρχεία του
Κράτους, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικότερες δια-
τάξεις που τα διέπουν, µε την αυτονόητη επιφύλαξη της
νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων. Το αυτό ισχύει
και για τις ειδικότερες διατάξεις της νοµοθεσίας για την
προστασία των αρχαιοτήτων.
Άλλοι τύποι πολιτιστικών ιδρυµάτων (όπως ορχή-

στρες, λυρικές σκηνές, µπαλέτα και θέατρα), συµπερι-
λαµβανοµένων των αρχείων που ανήκουν στα ιδρύµατα
αυτά, εξαιρούνται, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους ως
«τέχνες του θεάµατος». Δεδοµένου ότι σχεδόν όλο το
υλικό τους καλύπτεται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιο-
κτησίας τρίτων και θα εξαιρείτο, συνεπώς, από το πεδίο
εφαρµογής του νόµου, η υπαγωγή τους στο πεδίο εφαρ-
µογής θα είχε περιορισµένα αποτελέσµατα.
Επί της παραγράφου 1 άρθρου 4.
Με τη νέα διάταξη προστίθενται στους υπόχρεους φο-

ρείς ρητώς οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, τόσο οι
συνταγµατικά κατοχυρωµένες, όσο και οι νοµοθετικά θε-
σπισµένες.
Επί της παραγράφου 2 άρθρου 4.
Η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 ν. 3448/2006

έχει διττό σκοπό: Κατ’ αρχάς διευκρινίζεται ότι ως έγ-
γραφο εν τη εννοία του νόµου, νοείται όχι µόνο το καθ’
εαυτό έγγραφο, αλλά και τµήµα εγγράφου, πληροφορία
ή δεδοµένο. Το κέντρο βάρους στρέφεται πλέον από την
έννοια του εγγράφου σε εκείνη του δεδοµένου, και κατά
λογική µετεξέλιξη σε εκείνη της πληροφορίας, δηλ. του
δεδοµένου που αποκτά ορισµένη σηµασία.
Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 2382-1, τα δεδοµένα

αποτελούν «επανερµηνεύσιµη παρουσίαση πληροφο-
ρίας κατά τυποποιηµένο τρόπο κατάλληλο για επικοινω-
νία , διερµηνεία ή επεξεργασία». Τα δεδοµένα µπορούν
είτε να δηµιουργούνται από ανθρώπους είτε να παράγο-
νται από µηχανήµατα /αισθητήρες , συχνά ως «υποπροϊ-
όντα». Παραδείγµατα: γεωχωρικές πληροφορίες, στατι-
στικά στοιχεία, µετεωρολογικά δεδοµένα, ερευνητικά
δεδοµένα κ.λ.π . (COM 2014/ 442).
Το έγγραφο µπορεί να περιέχει µία ή περισσότερες

πληροφορίες, ενώ πληροφορίες µπορεί να ανευρίσκο-
νται και εκτός των εγγράφων. Ιδίως, τα εξαγόµενα από
έγγραφα ή άλλες πηγές δεδοµένα µπορούν να διαρθρώ-

3



νονται σε σύνολα (datasets), τα οποία αποκτούν προστι-
θέµενη αξία, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την α-
νάπτυξη νέων καινοτόµων, «έξυπνων», υπηρεσιών.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι η υποχρέωση χορήγησης

προς περαιτέρω χρήση, βαρύνει τον φορέα που εκδίδει ή
στον οποίο έχουν ανατεθεί προς διαχείριση (π.χ. διότι ε-
ξέλιπε ο αρχικός εκδότης) τα έγγραφα, πληροφορίες και
δεδοµένα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Αποσα-
φηνίζεται, έτσι, ότι υπόχρεος είναι ο φορέας που εξέδω-
σε ή διαχειρίζεται τα έγγραφα, όχι όµως και εκείνος
στον οποίο έγινε απλή κοινοποίηση ή ο οποίος απλώς τα
χρησιµοποιεί ως στοιχείο του φακέλου, χωρίς να έχει
άλλη αρµοδιότητα σχετικά µε το έγγραφο. Τούτο έχει
σηµασία διότι µόνο τότε ο φορέας µπορεί, ως αρµόδιος,
να κρίνει αν τα έγγραφα εµπίπτουν σε αυτά που επιτρέ-
πεται και οφείλει να διαθέσει προς περαιτέρω χρήση.
Διαφορετικά η κατηγοριοποίηση των εγγράφων κινδυ-
νεύει να είναι αποσπασµατική, ανάλογα µε τον φορέα
που τα κατέχει. Οµοίως, ελλοχεύει ο κίνδυνος το ίδιο
σύνολο δεδοµένων να παρέχεται µε διαφορετικούς ό-
ρους από πλείονες φορείς που τυχαίνει να το κατέχουν.
Έτσι, στο µέτρο που περιέχονται προσωπικά δεδοµένα,
οι ίδιες κατηγορίες δεδοµένων θα υπόκεινται σε ενιαία
µεταχείριση.
Επί της παραγράφου 3 άρθρου 4 και του άρθρου 6.
Με την παράγραφο 3 άρθρου 4 δίνονται οι ορισµοί

τριών νέων εννοιών που εισάγονται µε την Οδηγία
2013/37 και έχουν ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο της α-
νοικτής διάθεσης των δεδοµένων, ήτοι του ανοικτού µη-
χαναγνώσιµου µορφότυπου, του ανοικτού µορφότυπου
και του ανοικτού επίσηµου προτύπου.

«Έγγραφο, πληροφορία ή δεδοµένα σε µηχαναγνώσι-
µο µορφότυπο», θεωρείται το ψηφιακό έγγραφο, η πλη-
ροφορία ή τα δεδοµένα που είναι διαρθρωµένα κατά τέ-
τοιον τρόπο ώστε οι εφαρµογές λογισµικού να µπορούν
να εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν και να εξαγάγουν από
αυτό συγκεκριµένα δεδοµένα. Τα δεδοµένα που έχουν
κωδικοποιηθεί σε αρχεία που είναι διαρθρωµένα σε µη-
χαναγνώσιµο µορφότυπο είναι µηχαναγνώσιµα δεδοµέ-
να. Οι µηχαναγνώσιµοι µορφότυποι µπορούν να είναι α-
νοικτοί ή ιδιόκτητοι· µπορούν να υπάρχουν επίσηµα πρό-
τυπα ή όχι. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδοµέ-
να που έχουν κωδικοποιηθεί σε µορφή αρχείου που πε-
ριορίζει µια τέτοια αυτόµατη επεξεργασία, διότι τα δεδο-
µένα δεν µπορούν ή δεν µπορούν εύκολα να εξαχθούν
από, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως έγγραφα, πληρο-
φορίες και δεδοµένα σε µηχαναγνώσιµο µορφότυπο.
Με τον παρόντα νόµο ενθαρρύνεται η χρήση ανοικτών,

µηχαναγνώσιµων µορφότυπων και ανοικτών επίσηµων
προτύπων. Οι φορείς του δηµόσιου τοµέα οφείλουν,
σύµφωνα µε το άρθρο 6, να διαθέτουν τα δεδοµένα, τις
πληροφορίες και τα έγγραφά τους εφόσον είναι δυνα-
τόν, σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφότυπο µαζί µε
τα µεταδεδοµένα τους στο διαδικτυακό τόπο
www.data.gov.gr ή την ιστοσελίδα του φορέα. Στην τε-
λευταία περίπτωση στην ιστοσελίδα www.data.gov.gr τί-
θεται σχετικός σύνδεσµος που παραπέµπει στην ιστοσε-
λίδα του φορέα και περιγράφει το οικείο διαρθρωµένο
σύνολο δεδοµένων. Εφόσον είναι δυνατόν τα σύνολα
δεδοµένων καθίστανται προσβάσιµα µέσω διασυνδέσε-
ων προγραµµατισµού εφαρµογών (application
programming interface, API) ώστε να διευκολύνεται η αυ-
τόµατη επεξεργασία.

Κατ’ εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας, τίθεται
εύλογος περιορισµός στην υποχρέωση ανοικτής διάθε-
σης των δεδοµένων του δηµοσίου τοµέα στις περιπτώ-
σεις που η έκδοση ή προσαρµογή των εγγράφων, πληρο-
φοριών ή δεδοµένων προκειµένου να διατεθούν ανοι-
κτά, απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει έ-
ναν απλό χειρισµό. Τέτοια πρέπει να θεωρηθεί, ενδεικτι-
κά, η προσπάθεια που απαιτείται για την ψηφιοποίηση
έγχαρτων αρχείων, δεδοµένου ότι προϋποθέτει πρόσθε-
τους πόρους και χρηµατοδότηση, σε αντιδιαστολή µε
αρχεία που είναι ήδη ψηφιακά, και εποµένως ευχερώς ε-
πεξεργάσιµα.
Στο πλαίσιο της αρχής της προστασίας της δικαιολο-

γηµένης εµπιστοσύνης του διοικούµενου, ο νόµος προ-
βλέπει ότι στην περίπτωση διακοπής της παραγωγής και
αποθήκευσης εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων,
προηγείται δηµόσια ανακοίνωση προ 30 εργασίµων ηµε-
ρών στο διαδικτυακό τόπο data.gov.gr και στην ιστοσελί-
δα του φορέα.
Επί του άρθρου 5 - απορριπτική απόφαση – διοικητική

προσφυγή – δικαστική προστασία.
Εάν κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την πρό-

σβαση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων υπάρξει απορριπτική απόφαση, οι φορείς
του δηµόσιου τοµέα οφείλουν να ανακοινώσουν στον αι-
τούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών δια-
τάξεων. Σε περιπτώσεις που η απορριπτική απόφαση α-
φορά έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα στα οποία
τρίτοι διαθέτουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ο
φορέας του δηµόσιου τοµέα συµπεριλαµβάνει αναφορά
στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, ό-
ταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειοδότη από
τον οποίο ο φορέας έχει λάβει το σχετικό υλικό, εκτός ε-
άν πρόκειται για βιβλιοθήκες, µουσεία και αρχεία.
Περαιτέρω, απλοποιείται η διαδικασία διοικητικής και

δικαστικής προστασίας σε περίπτωση έκδοσης απορρι-
πτικής απόφασης. Συγκεκριµένα, προβλέπεται απευθεί-
ας άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Γενι-
κού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης και εν συνεχεία αί-
τηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Η
αίτηση ακύρωσης µπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον, εποµένως όχι µόνο από τον αι-
τούντα διοικούµενο (σε περίπτωση απόρριψης της προ-
σφυγής του) αλλά και από τον δηµόσιο φορέα (σε περί-
πτωση αποδοχής της προσφυγής από τον Γενικό Επιθε-
ωρητή).
Για λόγους επιτάχυνσης των σχετικών δικών, στην πα-

ράγραφο 1 του άρθρου 1 ν. 702/1977 (Α΄ 268) προστίθε-
ται περίπτωση ιστ΄ ως εξής: «ιστ) την εφαρµογή του
ν. 3448/2006 για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρή-
ση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσι-
ου τοµέα».
Επί του άρθρου 7 για τις άδειες και λοιπούς όρους για

την περαιτέρω χρήση.
Σε σχέση µε κάθε περαιτέρω χρήση εγγράφων πληρο-

φοριών ή δεδοµένων, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα
µπορούν, οσάκις ενδείκνυται, να επιβάλουν όρους στην
περαιτέρω χρήστη µέσω άδειας, όπως είναι η αναφορά
της πηγής και η δήλωση περί της καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τροποποίησης του εγγράφου, των δεδοµένων ή της πλη-
ροφορίας από τον περαιτέρω χρήστη. Τυχόν άδειες για
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα θα
πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να θέτουν τους λιγότερους
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δυνατούς περιορισµούς στην περαιτέρω χρήση, παρα-
δείγµατος χάριν περιορίζοντάς τους στην ένδειξη της
πηγής. Οι ανοιχτές άδειες που διατίθενται διαδικτυακά,
παρέχουν ευρύτερα δικαιώµατα περαιτέρω χρήσης χω-
ρίς τεχνολογικούς, οικονοµικούς ή γεωγραφικούς περιο-
ρισµούς, και οι οποίες στηρίζονται σε µορφότυπους α-
νοικτών δεδοµένων έχουν σηµαντικό ρόλο στο θέµα αυ-
τό, γι’ αυτό και ο νόµος προβλέπει την εξασφάλιση της
διάθεσής ανοικτών αδειών από τους δηµόσιους φορείς.
Στην περίπτωση που παρέχονται προσωπικά δεδοµένα

προς περαιτέρω χρήση πρέπει να συµπεριλαµβάνεται
ρήτρα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Ο όρος
αυτός επιβάλλεται λόγω της διάταξης του άρθρου 2 παρ.
4 της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ. Έτσι, όταν διατίθενται προ-
σωπικά δεδοµένα πρέπει να αναφέρεται ο αρχικός σκο-
πός της δηµοσίευσης καθώς και οι σκοποί που θεωρού-
νται συµβατοί και τυχόν µέτρα που οφείλει να λαµβάνει
ο χρήστης. Εξάλλου, όταν τα δεδοµένα διατίθενται ανω-
νυµοποιηµένα, µπορεί να περιλαµβάνονται όροι για τη
διασφάλιση της ανωνυµοποίησης εκ µέρους του χρήστη,
δεδοµένου ότι ο τελευταίος πρέπει να απέχει από την
προσπάθεια ταυτοποίησης των προσώπων, και εφόσον
διαπιστώσει ότι είναι δυνατή η επαναταυτοποίηση να ε-
νηµερώσει αµελλητί τον φορέα, ο οποίος στην τελευ-
ταία περίπτωση, όπως και σε περίπτωση παραβίασης των
όρων εκ µέρους του χρήστη, µπορεί να ανακαλέσει την
άδεια χρήσης.
Περαιτέρω, προς το σκοπό λελογισµένου περιορισµού

της αστικής ευθύνης των δηµοσίων φορέων, δίδεται η
δυνατότητα στον αδειοδότη να παρέχει τις πληροφορίες
«ως έχουν», χωρίς να αναλαµβάνει ευθύνη για την ορ-
θότητα ή την πληρότητά τους. Οµοίως, όταν ο φορέας
του δηµόσιου τοµέα δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί τη
διαρκή παροχή των εν λόγω πληροφοριών και την πρό-
σβαση σε αυτές, τούτο µπορεί επίσης να δηλώνεται
στην χορηγούµενη άδεια.
Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των όρων µέσω αδει-

οδότησης καθώς και για την επιβολή τελών, σύµφωνα µε
τις εξουδιοδοτικές διατάξεις, είναι ο οικείος υπουργός
στην περίπτωση των κεντρικών και περιφερειακών κρατι-
κών αρχών, και το αρµόδιο, σύµφωνα µε τις οικείες κα-
ταστατικές διατάξεις, όργανο διοίκησης στις ανεξάρτη-
τες διοικητικές αρχές και στα νοµικά πρόσωπα που συνι-
στούν δηµόσιους φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
µογής του νόµου. Με τον τρόπο αυτόν απλουστεύεται η
διαδικασία λήψης των σχετικών αποφάσεων και αίρονται
τα γραφειοκρατικά εµπόδια που προκαλούσαν µέχρι σή-
µερα καθυστερήσεις.
Σε ό,τι αφορά το επιτρεπτό της νοµοθετικής εξουσιο-

δότησης για τον καθορισµό τελών επισηµαίνεται ότι,
κατ’ εξαίρεση της απαγόρευσης του άρθρο 78 παρ. 4 του
Συντάγµατος (που αφορά σε φόρους), είναι επιτρεπτή η
εξουσιοδότηση νόµου για τη θέσπιση ανταποδοτικών ή
άλλου χαρακτήρα οικονοµικών βαρών µε κανονιστική
πράξη (Σ.τ.Ε. 3293/2005 Ολ., 3183/2008, 838/2008,
1855/2007 κ.ά.). Το ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται από
το φόρο κατά το ότι αποτελεί µεν και αυτό, όπως ο φό-
ρος, αναγκαστική παροχή, καταβάλλεται, όµως, έναντι
ειδικής αντιπαροχής, ήτοι έναντι ειδικώς παρεχόµενης
δηµόσιας υπηρεσίας, προς την οποία µάλιστα τελεί σε
εύλογη σχέση αντιστοιχίας, γιατί αποσκοπεί στην κάλυ-
ψη του κόστους της υπηρεσίας. Η δηµόσια δε αυτή υπη-
ρεσία, προς την οποία στοιχεί το ανταποδοτικό τέλος,
παρέχεται προεχόντως χάριν δηµοσίου σκοπού, εξυπη-

ρετούνται, όµως, µε αυτήν ταυτοχρόνως και όποιοι την
χρησιµοποιούν. Οι τελευταίοι φέρουν και το βάρος των
δαπανών αυτής της υπηρεσίας. Λόγω δε ακριβώς του
δηµόσιου χαρακτήρα της ειδικής αντιπαροχής, η υπο-
χρέωση για την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους ού-
τε την πραγµατική χρησιµοποίηση της υπηρεσίας προϋ-
ποθέτει ούτε την ακριβή αντιστοιχία µεταξύ, αφ’ ενός,
του ύψους του τέλους και, αφετέρου, του κόστους της
παρεχόµενης υπηρεσίας, αλλά αρκεί απλώς η δυνατότη-
τα (ετοιµότητα) για την παροχή της υπηρεσίας και η κατ’
αρχήν κάλυψη των δαπανών της από το τέλος που κατα-
βάλλουν όσοι τη χρησιµοποιούν (πρβλ. ΑΕΔ 5/1984, Oλ
Σ.τ.Ε. 875/2013, Σ.τ.Ε. 3182/2008 7µ, 2483/1999, 950,
649/1981). Κατά συνέπεια, κατά το µέρος που η εξουσιο-
δότηση αφορά την επιβολή τελών είναι συµβατή µε το
άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγµατος και δεν εγείρει ζήτηµα
νοµιµότητας.
Επί των άρθρων 8 και 9 - αρχές που διέπουν τη χρέω-

ση.
Σε περίπτωση επιβολής τέλους από φορείς του δηµό-

σιου τοµέα για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληρο-
φοριών ή δεδοµένων, το εν λόγω τέλος περιορίζεται στο
οριακό κόστος. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η α-
νάγκη να µην παρεµποδίζεται η κανονική λειτουργία των
φορέων του δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι υποχρεούνται να
παράγουν έσοδα για να καλύπτουν σηµαντικό µέρος του
κόστους τους όσον αφορά την εκτέλεση της δηµόσιας
αποστολής τους, ή του κόστους που συνδέεται µε τη
συλλογή, παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση ορισµέ-
νων εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων που διατίθε-
νται για περαιτέρω χρήση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι
φορείς του δηµόσιου τοµέα έχουν τη δυνατότητα να
χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κόστος. Τα τέλη
αυτά θα πρέπει να ορίζονται σύµφωνα µε αντικειµενικά,
διαφανή και επαληθεύσιµα κριτήρια και τα συνολικά έσο-
δα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των
εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπα-
ραγωγής και διάδοσής τους, συµπεριλαµβανοµένης µιας
εύλογης απόδοσης της επένδυσης.
Οι βιβλιοθήκες, τα µουσεία και τα αρχεία έχουν τη δυ-

νατότητα να χρεώνουν περισσότερο από το οριακό κό-
στος προκειµένου, και στην περίπτωση αυτή, να µην πα-
ρεµποδίζεται η κανονική λειτουργία τους. Όσον αφορά
αυτούς τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, τα συνολικά έ-
σοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης
των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων εντός της ε-
κάστοτε λογιστικής περιόδου δεν θα υπερβαίνουν το κό-
στος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης
και συντήρησής τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιω-
µάτων, συµπεριλαµβανοµένης µιας εύλογης απόδοσης
της επένδυσης. Όσον αφορά τις βιβλιοθήκες, τα µουσεία
και τα αρχεία και λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές
τους, οι τιµές που χρεώνονται από τον ιδιωτικό τοµέα
για την περαιτέρω χρήση πανοµοιότυπων ή παρόµοιων
εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων θα µπορούσαν να
λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της εύλογης
απόδοσης της επένδυσης.
Και στις περιπτώσεις που είναι επιτρεπτή η επιβολή τε-

λών που συµπεριλαµβάνουν εύλογη απόδοση της επέν-
δυσης επιδιώκεται λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-
κών των οικείων φορέων η διασφάλιση της συνέχισης,
και η διεύρυνση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχό-
µενων υπηρεσιών. Κατά τούτο καθίσταται σαφές ότι και
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στην περίπτωση αυτή το επιβαλλόµενο τέλος παραµένει
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Οι όροι, το συνολικό ύψος των τελών, η βάση υπολογι-

σµού τους καθώς και οι απαιτήσεις που αναφέρονται σε
έγγραφα, πληροφορίες και δεδοµένα για τα οποία τρίτοι
διαθέτουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, προκα-
θορίζονται και δηµοσιεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα στο
διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. και την ιστοσελίδα
του φορέα. Τέλος, οι φορείς του δηµοσίου τοµέα µερι-
µνούν ώστε οι πολίτες να ενηµερώνονται σχετικά µε τις
διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα µέσα που µπορούν
να ασκήσουν.
Επί του άρθρου 10 - πρακτικές ρυθµίσεις.
Συγκροτείται το «Μητρώο Ανοικτών Δεδοµένων του

Δηµοσίου» το οποίο τηρείται στην αρµόδια υπηρεσία -ή-
δη µε βάση το νέο οργανισµό στην Διεύθυνση Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης- του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και είναι
διαθέσιµο στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr. Σκο-
πός του Μητρώου είναι η συγκέντρωση σε ένα µοναδικό
σηµείο των «Διαρθρωµένων Συνόλων Δεδοµένων»
(datasets) των δηµοσίων φορέων, είτε συνδέσµων προς
τους διαδικτυακούς τόπους, όπου τηρούνται.
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου

και την άµεση και αποτελεσµατική υλοποίηση της αρχής
της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγ-
γράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων του δηµόσιου το-
µέα, προβλέπεται συγκεκριµένη διαδικασία, η τήρηση
της οποίας ελέγχεται από το Σώµα Επιθεωρητών Ελε-
γκτών Δηµόσιας Διοίκησης. Η διαδικασία, όπως καθορί-
ζεται σε συνδυασµό και µε τις µεταβατικές διατάξεις, έ-
χει ως εξής:
α. Μέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του πα-

ρόντος, οι ΟΔΕ του Προγράµµατος Διαύγεια, κάθε φο-
ρέα του δηµόσιου τοµέα, προβαίνουν στην καταγραφή
και αξιολόγηση των συνόλων πληροφοριών, εγγράφων
και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή του, προς το
σκοπό της ανοικτής τους διάθεσης.

β. Μέσα σε τρεις µήνες από την ολοκλήρωση της κα-
ταγραφής, εκδίδεται αναρτητέα στο διαδίκτυο (στον δια-
δικτυακό τόπο του Προγράµµατος Διαύγεια, στον διαδι-
κτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα του
φορέα) απόφαση στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνο-
λα δεδοµένων που κατέχει, β) τα σύνολα δεδοµένων
που θα διαθέσει σε ανοικτό και µηχαναγνώσιµο µορφό-
τυπο, εφαρµόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης
της δηµόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα δεδοµένων
που θα διαθέσει µε επιβολή όρων µέσω αδειοδότησης ή
τελών σύµφωνα µε τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, δ)
τα σύνολα δεδοµένων που υπόκεινται στους περιορι-
σµούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του
νόµου και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και
χρήση.
Η έκδοση της απόφασης αυτής επαναλαµβάνεται του-

λάχιστον ετησίως, καθόσον οι φορείς του δηµόσιου το-
µέα οφείλουν να επικαιροποιούν τη δηµόσια πληροφο-
ρία που έχουν στην κατοχή τους όποτε είναι αναγκαίο
και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση ά-
πρακτης παρέλευσης των προθεσµιών αυτών, τα σύνολα
δεδοµένων διατίθενται ελεύθερα προς περαιτέρω χρήση
και αξιοποίηση, µε την επιφύλαξη της τήρησης της νοµο-
θεσίας περί προσωπικών δεδοµένων. Η κατά τα ανωτέρω
ελεύθερη διάθεση στην περίπτωση αυτή, αυτονοήτως,

δεν καταλαµβάνει περιπτώσεις εγγράφων, πληροφοριών
και δεδοµένων που εκφεύγουν του πεδίου εφαρµογής
του νόµου.
Την ευθύνη για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώ-

σεων της παραγράφου αυτής από τους δηµόσιους φο-
ρείς έχει το Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Δι-
οίκησης.
Επί του άρθρου 11 για τις αποκλειστικές συµφωνίες.
Οι κανόνες του ανταγωνισµού θα πρέπει να τηρούνται

και να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι αποκλειστικές
συµφωνίες των φορέων του δηµόσιου τοµέα µε ιδιώτες
εταίρους. Εν τούτοις, για λόγους παροχής υπηρεσίας
προς το δηµόσιο συµφέρον, ενδέχεται ενίοτε να χρεια-
σθεί αποκλειστικό δικαίωµα για περαιτέρω χρήση συγκε-
κριµένων εγγράφων, πληροφοριών ή δεδοµένων του δη-
µόσιου τοµέα. Αυτό είναι δυνατόν να συµβεί, µεταξύ άλ-
λων, σε περίπτωση που κανένας εµπορικός εκδότης δεν
θα δηµοσίευε τις πληροφορίες χωρίς ανάλογο αποκλει-
στικό δικαίωµα. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ενδε-
χόµενο αυτό, ο νόµος επιτρέπει τις αποκλειστικές συµ-
φωνίες στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο ένα απο-
κλειστικό δικαίωµα για την παροχή υπηρεσίας προς το
δηµόσιο συµφέρον.
Κατόπιν της επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του νό-

µου στις βιβλιοθήκες, συµπεριλαµβανοµένων των βιβλιο-
θηκών των Ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, στα
µουσεία και στα αρχεία, προβλέπονται ειδικές διατάξεις
σχετικά µε τις αποκλειστικές συµφωνίες καθώς υφίστα-
νται πολυάριθµες συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ βι-
βλιοθηκών (συµπεριλαµβανοµένων των βιβλιοθηκών των
Α.Ε.Ι.), µουσείων, αρχείων και ιδιωτών εταίρων, που αφο-
ρούν την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και τη
χορήγηση αποκλειστικών δικαιωµάτων σε ιδιώτες εταί-
ρους. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι οι εν λόγω συ-
µπράξεις µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα µπορούν
να καταστήσουν δυνατή µια ουσιαστική χρήση των πολι-
τιστικών πόρων και ταυτόχρονα να επισπεύσουν την
πρόσβαση των πολιτών στην πολιτιστική κληρονοµιά. Σε
περίπτωση που ένα αποκλειστικό δικαίωµα σχετίζεται µε
την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, είναι απαραίτητη
η πρόβλεψη ορισµένης χρονικής διάρκειας αποκλειστι-
κότητας προκειµένου ο ιδιώτης εταίρος να έχει τη δυνα-
τότητα να αποσβέσει την επένδυσή του. Η περίοδος αυ-
τή είναι περιορισµένη χρονικά και δεν υπερβαίνει τα 10
έτη προκειµένου να τηρείται η αρχή ότι το κοινόχρηστο
υλικό θα πρέπει να παραµένει δηµόσιο κτήµα, αφού ψη-
φιοποιηθεί. Εφόσον η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα
έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώµατος υπόκει-
ται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο έτος και, τουλάχι-
στον, κάθε επτά έτη, εν συνεχεία. Σε κάθε περίπτωση
παρέχεται στον οικείο φορέα του δηµόσιου τοµέα του-
λάχιστον ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιηµένων
πολιτιστικών πόρων ως µέρος της εν λόγω συµφωνίας.
Το αντίγραφο αυτό διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο
τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.
Προκειµένου να ληφθούν δεόντως υπόψη συµβάσεις

και άλλες συµφωνίες που χορηγούν αποκλειστικά δικαι-
ώµατα και που συνάφθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ
του παρόντος νόµου, θεσπίζονται µεταβατικά µέτρα για
την προστασία των συµφερόντων των µερών στις περι-
πτώσεις που τα αποκλειστικά τους δικαιώµατα δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρµογή των εξαιρέσε-
ων που επιτρέπονται βάσει του παρόντος νόµου. Τα εν
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λόγω µεταβατικά µέτρα προβλέπουν τη διατήρηση των
αποκλειστικών δικαιωµάτων των µερών έως τη λήξη της
σύµβασης ή, για τις συµβάσεις αορίστου χρόνου ή τις
συµβάσεις ιδιαίτερα µεγάλης διάρκειας, τη διατήρησή
τους για ένα χρονικό διάστηµα που να επιτρέπει στα µέ-
ρη να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα. Τα εν λόγω µετα-
βατικά µέτρα δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις ή άλλες
συµφωνίες που συνάφθηκαν µετά τη θέση σε ισχύ της ο-
δηγίας 2013/37 αλλά πριν από την εφαρµογή του παρό-
ντος νόµου.
Επί του άρθρου 12: Ετήσιος διαγωνισµός, βραβεία αρι-

στείας και ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω
χρήση των ανοικτών δεδοµένων.
Με το άρθρο 12 προστίθενται νέα άρθρα 12Α-12Γ στο

ν. 3448/2006, τα οποία καθιερώνουν σηµαντικά εργαλεία
που θα ενθαρρύνουν και θα ενισχύσουν την εφαρµογή
των προβλέψεων του παρόντος νόµου τόσο από το δη-
µόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα καθώς και τον έ-
λεγχο της σχετικής δράσης των δηµόσιων φορέων εκ
µέρους του Κοινοβουλίου.
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 12α καθιερώνεται ετήσιος

διαγωνισµός µε σκοπό την ανάπτυξη εφαρµογών για την
αποδοτική αξιοποίηση των ανοικτών δεδοµένων που δια-
θέτουν οι δηµόσιοι φορείς, τη βελτίωση της απόδοσης
του δηµόσιου τοµέα, την ενίσχυση της δηµόσιας λογο-
δοσίας, της διαφάνειας και της επιχειρηµατικότητας. Ο
διαγωνισµός θα απευθύνεται σε επιστήµονες, ερευνη-
τές, επιχειρηµατίες, δηµοσίους υπαλλήλους, φοιτητές,
µαθητές και γενικότερα σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής µε στόχο να προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή τους µε δράσεις
και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια, τη
συνεργασία και την ανάδειξη καινοτοµιών. Το Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης διοργάνωσε παρόµοια διαγωνιστική διαδικασία α-
ξιοποίησης δηµόσιων δεδοµένων το Μάιο του τρέχοντος
έτους µε την ονοµασία «Open Public Data Hackathon».
Οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν α-
νοικτά δηµόσια δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί και
διατίθενται διαδικτυακά στο data.gov.gr, προκειµένου να
αναπτύξουν καινοτόµες εφαρµογές και υπηρεσίες προ-
στιθέµενης αξίας, συµβάλλοντας στην παραγωγή και τη
µεταφορά γνώσης.
Παρόµοιους σκοπούς εξυπηρετεί και η καθιέρωση

Βραβείων Αριστείας για δηµόσιους φορείς που προβλέ-
πεται στο νέο άρθρο 12β, µε επιπλέον στόχο την ενθάρ-
ρυνση και επιβράβευση των δηµόσιων φορέων που έ-
χουν εφαρµόσει αποτελεσµατικές, καινοτόµες και πρω-
τοπόρες διαδικασίες ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω
χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας.
Με το άρθρο 12γ καθιερώνεται για πρώτη φορά η υπο-

χρέωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να υποβάλει στον Πρόε-
δρο της Βουλής ετήσια έκθεση σχετικά µε την ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφο-
ριών και δεδοµένων από τους δηµόσιους φορείς. Στόχος
της έκθεσης είναι η ετήσια απεικόνιση της πορείας ε-
φαρµογής των διατάξεων του παρόντος και η ανάδειξη
τόσο των πλεονεκτηµάτων της ανοικτής διάθεσης των
εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων, όσο και των
φορέων ή συνόλων δεδοµένων για τα οποία εµφανίζο-
νται δυσκολίες ή προβλήµατα. Η έκθεση υποβάλλεται

στον Πρόεδρο της Βουλής εντός των δύο πρώτων µη-
νών κάθε ηµερολογιακού έτους και συζητείται σε κοινή
συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας Διοίκη-
σης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των Ειδικών
Μόνιµων Επιτροπών Θεσµών και Διαφάνειας και Έρευ-
νας και Τεχνολογίας της Βουλής ως κατεξοχήν αρµο-
δίων στο αντικείµενο των ρυθµίσεων του παρόντος νό-
µου. Ταυτόχρονα, για λόγους περαιτέρω ενίσχυσης της
διαφάνειας και διάχυσης των πορισµάτων στο ευρύ κοι-
νό, η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης και στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr.
Επί των άρθρων 13 και 14.
Με τα άρθρα 13 και 14 εισάγονται εξουσιοδοτικές και

µεταβατικές διατάξεις.
Επί των άρθρων 15 και 16 για την περαιτέρω ενίσχυση

της διαφάνειας στο δηµόσιο τοµέα.
Με τα άρθρα 15 και 16 του νοµοσχεδίου επιχειρείται η

περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά στη
διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος, µε την πρόβλεψη
της ανάρτησης στο πρόγραµµα Διαύγεια στοιχείων εκτέ-
λεσης των προϋπολογισµών των δηµόσιων φορέων και
απολογιστικών στοιχείων δαπανών µη κερδοσκοπικών
φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης µε ποσό άνω των
τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως. Το πλέγµα αυτό
των διατάξεων έρχεται να συµπληρώσει και να ενισχύ-
σει περαιτέρω τις ρυθµίσεις που εισήχθησαν µε το άρθρο
23 του ν. 4210/2013 µε το οποίο τροποποιήθηκε ο
ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Με τις δια-
τάξεις του ν. 4210/2013 υλοποιήθηκε η θεσµική ενίσχυση
της ισχύος των αναρτηµένων εγγράφων και η αντιµετώ-
πιση των ερµηνευτικών και διαχειριστικών ζητηµάτων
που είχαν προκύψει κατά την υλοποίηση του προγράµ-
µατος Διαύγεια από τους φορείς που υπάγονται στο πε-
δίο εφαρµογής του νόµου.
Η υποχρέωση δηµοσίευσης της εκτέλεσης των προϋ-

πολογισµών που εισάγεται µε το παρόν νοµοσχέδιο κα-
ταλαµβάνει το Δηµόσιο (ανά υπουργείο), τα Νοµικά Πρό-
σωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθµού
(ΟΤΑ), και τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) αυτών. Οι ανωτέρω δηµόσιοι φορείς σύµφωνα
µε τις προβλέψεις του νοµοσχεδίου δηµοσιεύουν στοι-
χεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού τους στην ι-
στοσελίδα τους και στο Πρόγραµµα Διαύγεια, περιγρά-
φοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπο-
λογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά
Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα
προϋπολογισθέντα, τα ενταλµατοποιηθέντα και πληρω-
θέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις

στο Πρόγραµµα Διαύγεια αναρτώνται οι προϋπολογι-
σµοί, απολογισµοί, ισολογισµοί των φορέων που υπάγο-
νται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3861/2010 (άρθρο 2 πα-
ράγραφος 4, περίπτωση 6) και οι πράξεις της ανάληψης
υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης
και της οριστικοποίησης της πληρωµής που περιέχει το
ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιµέρους δα-
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πάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του ιδίου νόµου (ν. 3861/2010) (άρθρο 2 παράγραφος 4,
περίπτωση 6). Η διάταξη του άρθρου 15 συµπληρώνει
την εικόνα που εµφανίζεται ήδη στο Πρόγραµµα Διαύ-
γεια για τα οικονοµικά στοιχεία κάθε υπόχρεου φορέα,
προσθέτοντας την περιοδική απεικόνιση της εκτέλεσης
του προϋπολογισµού του.
Η υποχρέωση δηµοσίευσης απολογιστικών στοιχείων

δαπανών µη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγού-
νται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης που εισάγεται µε το άρθρο 16 αποτελεί µια
ακόµη καινοτοµία του παρόντος νοµοσχεδίου προς την
κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογο-
δοσίας. Η διάταξη καταλαµβάνει Αστικές Μη Κερδοσκο-
πικές Εταιρείες, Σωµατεία, Ιδρύµατα, Κοινωνικές Συνε-
ταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς µη κερδοσκοπικούς
φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε
ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως α-
πό τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως αναλύ-
θηκε παραπάνω.
Η διάταξη αυτή δρα συµπληρωµατικά µε τη διάταξη

της περίπτωσης 18 παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010
σύµφωνα µε την οποία στο διαδίκτυο αναρτώνται «πρά-
ξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης πε-
ριουσιακών στοιχείων από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους
φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δι-
καίου και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου». Η διαφά-
νεια που επιτυγχάνεται µε την ανάρτηση της πράξης επι-
χορήγησης ενισχύεται περαιτέρω µε τη δηµοσιοποίηση
των στοιχείων που εµφανίζουν τον τρόπο µε τον οποίο
αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση.
Αµφότερες οι διατάξεις των άρθρων 15 και 16 επιφέ-

ρουν επιχειρησιακές, διαδικαστικές και τεχνικές µεταβο-
λές τόσο στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Προγράµµατος
Διαύγεια όσο και στη διοικητική και επιχειρησιακή δοµή
που υποστηρίζει τη λειτουργία του, θέµατα τα οποία θα
ρυθµιστούν µε διακριτές υπουργικές αποφάσεις όπως
προβλέπεται στα οικεία άρθρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ρυθµίσεις Θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού

Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Στοχεύοντας στην απλούστευση της διαγωνιστικής
διαδικασίας και την ενοποίηση των σταδίων της σε ένα,
που καθίστανται χρονοβόρα και επιβαρυντικά τόσο για
τους υποψηφίους όσο και για τη Διοίκηση, χωρίς, ωστό-
σο, να θίγεται η αξιολογική διαδικασία επιλογής των ικα-
νότερων και καταλληλότερων υποψηφίων, κρίνεται σκό-
πιµη η τροποποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη
διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). Η νέα αυτή διαδικασία θα εφαρµοστεί από
τον 24ο Εισαγωγικό Διαγωνισµό της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και
εφεξής.
Επί του άρθρου 17: Εισαγωγικός Διαγωνισµός.
Στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι ο συνολικός αριθ-

µός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ο οποίος δεν µπορεί
να υπερβεί τους διακόσιους (200), όπως και ο αριθµός
των εισακτέων που θα ενταχθεί σε κάθε Τµήµα, ορίζεται

κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Επιπλέον, προβλέπεται ότι µε απόφαση του ίδιου Υ-

πουργού καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών, στις ο-
ποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τµηµάτων.
Επίσης, προβλέπεται ότι µε απόφαση του ίδιου Υπουρ-

γού καθορίζεται κάθε φορά η θέση των υπηρεσιών του
Δηµοσίου, όπου διορίζεται κάθε απόφοιτος της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) σε θέση διοικητικού υπαλλήλου σύµφωνα
µε τη δήλωση προτίµησής του και τη σειρά κατάταξης µε
βάση τον τελικό βαθµό αποφοίτησής του.
Εν προκειµένω, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις

των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 η από-
φαση του Υπουργού εκδίδεται χωρίς τη γνώµη του Δ.Σ
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Στη συνέχεια, επιχειρείται η ανασυγκρότηση της Κε-

ντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, που αποτελεί το υπεύθυ-
νο όργανο για την διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνι-
σµού. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) είναι σκό-
πιµο να ανασυγκροτηθεί, προκειµένου να καταστεί πιο
ευέλικτη. Προς τούτο θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθ-
µός των µελών της στον απολύτως αναγκαίο, χωρίς να
θίγεται στο ελάχιστο ο πλουραλισµός και η εγγύηση της
αντικειµενικότητάς της.
Ειδικότερα, η µείωση του αριθµού των λειτουργών του

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που µετέχουν στην
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) από τρεις (3) σε
δύο (2), καθώς η εκπροσώπηση από έναν (1) Αντιπρόε-
δρο και δύο (2) Νοµικούς Συµβούλους αποδείχθηκε πλη-
θωρική και η µείωση του αριθµού τους από τα µέλη της
Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) δεν αφαιρεί από
το κύρος και την αξιοπιστία αυτής.
Η συµµετοχή του Διευθυντή του ΙΝΕΠ στην Κεντρική

Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) δεν κρίνεται σκόπιµη, αφού
θεωρείται επαρκής η εκπροσώπηση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και
τους δύο (2) εισηγητές επί θεµάτων διαδικασίας, υπαλ-
λήλους του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Επιπρόσθετα, κρίνεται επιβεβληµένη η συµµετοχή

στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) εκπροσώπων
του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη, δύο καταξιω-
µένων ανεξάρτητων αρχών. Η µεν πρώτη λόγω της α-
διαµφισβήτητης εµπειρίας της στη διαδικασία προσλή-
ψεων σε φορείς του δηµοσίου, και η δε δεύτερη, ως η
συγγενέστερη προς τη λειτουργία και τους σκοπούς της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). Η εκπροσώπηση των ανωτέρω ανεξάρτη-
των αρχών στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ)
διασφαλίζει την καθολικότατη αντιπροσώπευση των πο-
λιτών – υποψηφίων, λόγος για τον οποίο δεν κρίνεται
σκόπιµη και η συµµετοχή εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ και
της ΚΕΔΕ.
Οµοίως, η συµµετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Εξετά-

σεων (ΚΕΕ) του εκπροσώπου του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
του εκπροσώπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κρίνεται πλε-
ονασµατική, καθώς αντιπροσωπεύουν τον ίδιο φορέα και
ως εκ τούτου προτείνεται να παραµείνει µόνο η εκπρο-
σώπηση του Υπουργείου.
Η συµµετοχή εκπροσώπων των πολιτικών κοµµάτων

στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) ήταν ένα από
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τα µέτρα που αποσκοπούσαν στη διασφάλιση του αδιά-
βλητου χαρακτήρα των εξετάσεων εισόδου στην Σχολή.
Ήταν ένα από τα αντίδοτα στην δυσπιστία της κοινωνίας
ως προς το αν οι εξετάσεις γενικώς στο δηµόσιο είναι α-
ξιοκρατικές.
Αυτά, όµως, ίσχυαν, όταν ιδρύθηκε η Σχολή. Έκτοτε τα

πράγµατα έχουν µεταβληθεί ριζικά. Η Σχολή λειτουργεί
επί δεκαετίες και έχει δώσει µε επιτυχία τις δικές της ε-
ξετάσεις στον τοµέα αυτόν. Ο αδιάβλητος, αξιοκρατικός
και ιδιαίτερα απαιτητικός χαρακτήρας του εισαγωγικού
διαγωνισµού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., η δοµή του οποίου διαφο-
ροποιείται έναντι των άλλων διαγωνισµών, δεδοµένου ό-
τι αποκλειστική του στόχευση αποτελεί η εισαγωγή υπο-
ψηφίων που θα αποτελέσουν τα αυριανά στελέχη υψη-
λού επιπέδου της δηµόσιας διοίκησης, δεν αµφισβητεί-
ται σοβαρά.
Εξάλλου, ο πολυµελής χαρακτήρας της Κεντρικής Επι-

τροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) και η συµµετοχή σε αυτήν
προσώπων καταξιωµένων από ένα ευρύ φάσµα τοµέων
της κοινωνικής και δηµόσιας ζωής (µετέχει στην ΚΕΕ ο
εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη)
αποτελούν εγγυήσεις, που εξασφαλίζουν το αδιάβλητο
του διαγωνισµού, ώστε η παρουσία εκπροσώπων των
κοµµάτων να µην είναι, πλέον, αναγκαία.
Φαίνεται, µάλιστα, ότι τούτο το ενστερνίζονται τα κόµ-

µατα αλλά και οι κοινωνικές οργανώσεις, αφού τα τελευ-
ταία χρόνια, πολλές φορές, ή δεν ορίζονταν εκπρόσωποι
ή η συµµετοχή αυτών στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσε-
ων (ΚΕΕ) ήταν ασυνεχής.
Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωριστεί ότι στα χρόνια

της βαθιάς οικονοµικής κρίσης το πολιτικό σκηνικό έχει
γίνει ρευστό, η ρευστότητα δε αυτή αντανακλάται και
στο Κοινοβούλιο, όπου εκπροσωπούνται πολλά κόµµατα
και οι κοινοβουλευτικές οµάδες ανασυντίθενται συχνά –
πράγµα που θα επέβαλλε αντίστοιχες ανασυνθέσεις της
Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ) (καθόσον αφορά
τους εκπροσώπους των κοµµάτων) µε κίνδυνο εµπλοκών
και καθυστερήσεων στις εργασίες της Κεντρικής Επιτρο-
πής Εξετάσεων (ΚΕΕ) και στην έγκαιρη και οµαλή διεξα-
γωγή του διαγωνισµού.
Εν κατακλείδι: η συµµετοχή εκπροσώπων των κοµµά-

των στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) είναι, ε-
νόψει των παραπάνω, µια περιττή πολυτέλεια, που ούτε
τα ίδια τα κόµµατα εξυπηρετεί ούτε προσθέτει κάτι ου-
σιαστικό στον αδιάβλητο χαρακτήρα του εισαγωγικού
διαγωνισµού.
Οι ειδικοί επιστήµονες από δώδεκα (12) προτείνεται

να µειωθούν σε έξι (6). Επιπλέον, κρίνεται σκόπιµο τα
γνωστικά αντικείµενα των ειδικών επιστηµόνων να εξει-
δικεύονται µε την υπουργική απόφαση της παρ. 12 του ε-
πόµενου άρθρου του παρόντος νόµου, έτσι ώστε να εξα-
σφαλιστεί µεγαλύτερη ευελιξία, επικαιροποιώντας τα εν
λόγω γνωστικά πεδία προσαρµοζόµενα στις εκάστοτε α-
παιτήσεις των εισαγωγικών διαγωνισµών (προφίλ θέσε-
ων, υποψηφίων κ.λπ.).

Ειδικότερα για την Επιτροπή Επιλογής Θεµάτων (Ε-
ΕΘ), η οποία αναφέρεται στο επόµενο άρθρο το παρό-
ντος νόµου, προτείνεται πέραν του ενός ειδικού επιστή-
µονα που µετέχει και στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσε-
ων (ΚΕΕ) να καλούνται ειδικοί επιστήµονες την ηµέρα
της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε µοναδικό σκοπό την
επιλογή θεµάτων της εξεταζόµενης ενότητας. Για αυτό
και η Επιτροπή Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ) από επτά (7)
µέλη που την απαρτίζουν σήµερα προτείνεται να έχει

πέντε (5) για τις δύο εκ των τριών υποχρεωτικών ενοτή-
των και συγκεκριµένα για τις ενότητες «Οργάνωση και
Λειτουργία του Κράτους» και «Μικροοικονοµική – Μα-
κροοικονοµική και Δηµόσια Οικονοµική», ενώ για την τρί-
τη ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» λόγω της ειδικής
εξέτασής της, προτείνεται η διατήρηση της επταµελούς
Επιτροπής Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ).
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, προτείνεται να συγκροτεί-

ται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) από δεκαπέντε
(15) µέλη έναντι των τριάντα έξι (36) που την απαρτί-
ζουν σήµερα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το συλλογικό αυτό
όργανο θα λειτουργεί πιο ευέλικτα, χωρίς να επηρεάζε-
ται το αρχικό πνεύµα του νοµοθέτη για πλουραλιστική
εκπροσώπηση.
Πέραν των παραπάνω, λαµβανοµένης υπόψη της δη-

µοσιονοµικής πολιτικής, υπολογίστηκε ότι πετυχαίνεται
τεράστιο δηµοσιονοµικό κέρδος λόγω µείωσης του λει-
τουργικού κόστους της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων
(ΚΕΕ) και της Επιτροπής Επιλογής Θεµάτων (ΕΕΘ), ό-
πως εµφανίζεται αναλυτικά παρακάτω:

Προϋπολογισµός κόστους ΚΕΕ µε 36 άτοµα και 8 συ-
νεδριάσεις: 43.600,00 ευρώ
Προϋπολογισµός κόστους ΚΕΕ µε 17 άτοµα και 5 συ-

νεδριάσεις: 12.868,00 ευρώ
Μείωση: 72%

Προϋπολογισµός κόστους ΕΕΘ µε 7 άτοµα: 8.400,00
ευρώ
Προϋπολογισµός κόστους ΕΕΘ µε 5 άτοµα και µία συ-

νεδρίαση µε 7 άτοµα: 7.560,00 ευρώ
Μείωση: 10,7%

Επί του άρθρου 18: Μαθήµατα Εισαγωγικού Διαγωνι-
σµού και Διαδικαστικά Θέµατα.
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του εισαγωγι-

κού διαγωνισµού είναι η µεγάλη διάρκεια. Σε αυτό συ-
ντελούν τα δύο στάδια (προκαταρτικό και τελικό), η προ-
φορική εξέταση ενώπιον επιτροπής και η βαθµολογία
γραπτής και προφορικής εξέτασης των ξένων γλωσσών.
Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη συγκρότηση ενός ατελεί-

ωτου σώµατος βαθµολογητών και επιτηρητών. Για το λό-
γο αυτόν προτείνεται η διενέργεια του εισαγωγικού δια-
γωνισµού σε ένα στάδιο, από το οποίο θα προκύπτει ο
τελικός κατάλογος των επιτυχόντων, η κατάργηση της
προφορικής εξέτασης, καθώς και η κατάργηση της εξέ-
τασης σε ξένη γλώσσα και να αποτελέσει η πιστοποιηµέ-
νη γνώση ξένης γλώσσας προϋπόθεση για την συµµετο-
χή των υποψηφίων στο διαγωνισµό.
Τονίζεται ότι, από τα αρχεία που τηρεί η Εθνική Σχολή

Δηµόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), οι περισσότερες παρα-
τηρήσεις και ενστάσεις των υποψηφίων σηµειώθηκαν
τόσο στον τρόπο εξέτασης των ξένων γλωσσών όσο και
στη βαθµολογία τους, όπου υπήρχε αναντιστοιχία µετα-
ξύ προφορικού λόγου και γραπτού δοκιµίου. Η διαδικα-
σία αντιµετώπισης αυτών των ενστάσεων παρατηρήθηκε
ότι επιβάρυνε τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η κατάργηση της εξέτασης
στην ξένη γλώσσα και η αντικατάστασή της από πιστο-
ποιητικό άριστης γνώσης ξένης γλώσσας.
Το σύγχρονο προφίλ των σπουδαστών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

και κατά συνέπεια της ίδιας της Δηµόσιας Διοίκησης σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο διαµορφώνεται µέσα από
τους βασικούς θεµατικούς πυλώνες της Δηµόσιας Διοί-
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κησης, όπως το Δηµόσιο Δίκαιο, την Πολιτική Επιστήµη,
την Μικροοικονοµία, την Μακροοικονοµία και τα Δηµό-
σια Οικονοµικά. Οι εν λόγω πυλώνες συµπυκνώνονται
στις ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»
και «Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια
Οικονοµική».
Η ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» είναι ένας σύγ-

χρονος και ταχύς τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων,
αντίστοιχος µε αυτούς που ισχύουν για την πρόσληψη
στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως,
δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους που προέρχονται α-
πό θετικές επιστήµες να ισοσκελίσουν πιθανές αδυνα-
µίες στις ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κρά-
τους» και «Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δη-
µόσια Οικονοµική».
Περαιτέρω, η υιοθέτηση της εξεταζόµενης ενότητας

«Γνώσεις και Δεξιότητες» µε τη µέθοδο των πολλαπλών
επιλογών αποτελεί καινοτοµία του συστήµατος εισαγω-
γικών εξετάσεων. Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και
της αποτελεσµατικότητας της εξεταστικής διαδικασίας
καθορίζεται στο παρόν άρθρο το γενικό πλαίσιο θεµατο-
λογίας που καλύπτει η συγκεκριµένη ενότητα και ο τρό-
πος εξέτασης της.
Επιπλέον, καθορίζεται ο τρόπος βαθµολόγησης και

των τριών εξεταζόµενων ενοτήτων. Εν προκειµένω, προ-
τείνεται όπως ρητά οριστεί ότι οι βαθµολογητές των δύο
ενοτήτων «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» και
«Μικροοικονοµική – Μακροοικονοµική και Δηµόσια Οικο-
νοµική» να είναι µέλη του διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ.
Αντίθετα, οι βαθµολογητές για την ενότητα «Γνώσεις
Δεξιότητες» µπορεί να είναι έµπειρα στελέχη της δηµό-
σιας διοίκησης και φυσικά δεν απαιτείται δεύτερος βαθ-
µολογητής ανά γραπτό.
Επίσης, στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου κα-

θορίζονται η κλίµακα της βαθµολογίας καθώς και οι συ-
ντελεστές βαρύτητας των τριών εξεταζόµενων ενοτή-
των, µε σκοπό να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η αποτε-
λεσµατικότητα της εξεταστικής διαδικασίας.
Σκοπός της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. είναι οι υποψήφιοι, που θα εξε-

ταστούν σε αυτές τις εξεταζόµενες ενότητες, είτε να
προέρχονται από αντίστοιχες πανεπιστηµιακές σχολές
είτε να κατέχουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων για να
µπορέσουν να παρακολουθήσουν το εξειδικευµένο πρό-
γραµµα της Σχολής σε αντίστοιχους τοµείς.
Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα είναι αναγκαίο να ε-

πανακαθοριστούν τα προσόντα του στελέχους της δηµό-
σιας διοίκησης και κατά συνέπεια χρειάζεται να αναπρο-
σαρµοστούν ανάλογα οι διαδικασίες επιλογής τους.
Προτείνεται, έτσι, οι υποψήφιοι να έχουν συµπληρώσει
το 25ο έτος ηλικίας προκειµένου να εισαχθούν στη Σχο-
λή, ώστε το επίπεδο των σπουδών να είναι το δυνατότε-
ρο υψηλό, καθότι οι υποψήφιοι θα έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή /και τυχόν τις µετα-
πτυχιακές τους σπουδές. Επιπροσθέτως, λόγοι ίσης µε-
ταχείρισης µεταξύ των δύο φύλων επιβάλλουν το µέτρο
αυτό να ισχύσει και για τις γυναίκες.
Επί του άρθρου 19.
Σκοπός της προτεινόµενης τροποποίησης είναι να ενι-

σχυθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνι-
κού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης µε
τη συµµετοχή περισσότερων εµπειρογνωµόνων εξειδι-
κευµένων στα γνωστικά αντικείµενα του Κέντρου, προ-
κειµένου να υποστηριχθεί αποτελεσµατικότερα ο στρα-

τηγικός χαρακτήρας του φορέα, να εντατικοποιηθεί η
προσπάθεια εκσυγχρονισµού του και να αναβαθµιστεί ο
ρόλος του στην επιµόρφωση και την ανάπτυξη του αν-
θρώπινου δυναµικού στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση. Η συµµετοχή επιπλέον δύο εξειδικευ-
µένων εµπειρογνωµόνων στο Διοικητικό Συµβούλιο του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα ενισχύσει το κύρος και το νέο ρόλο που
καλείται να διαδραµατίσει το Κέντρο στην υποστήριξη
της εν εξελίξει διοικητικής µεταρρύθµισης στη χώρα. Ε-
πιπλέον, θα ενισχύσει την αντικειµενική και αµερόληπτη
λήψη των αποφάσεων, συµβάλλοντας έτσι στην αποδο-
τικότερη λειτουργία και στο απαιτούµενο εκσυγχρονι-
σµό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται να καταργη-

θεί η µέχρι πρότινος πρόβλεψη της συµµετοχής του υ-
πεύθυνου συντονιστή της Μονάδας Τεκµηρίωσης και
Καινοτοµιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., µε δεδοµένο ότι η ανάγκη
διασφάλισης της αποτελεσµατικής εφαρµογής και συνέ-
χειας των πολιτικών και των αποφάσεων του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καλύπτεται επαρκώς µε τη
συµµετοχή των δύο Διευθυντών των Εκπαιδευτικών Μο-
νάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και ΙΝ.ΕΠ.).  
Με την παρούσα ρύθµιση ενισχύεται, περαιτέρω, ση-

µαντικά η εξωστρέφεια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς θεσµοθε-
τείται η δυνατότητα συνεργασίας µε ξένους ακαδηµαϊ-
κούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς για την ε-
κτέλεση προγραµµάτων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών
προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµά-
των µεταπτυχιακών σπουδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Λοιπές Διατάξεις

Επί του άρθρου 20: Αποκλειστική προθεσµία για τη σύ-
ναψη συµβάσεων έκτακτου προσωπικού.
Με την εν λόγω ρύθµιση καθιερώνεται χρονική δέ-

σµευση πέντε (5) µηνών για την υλοποίηση των χορη-
γούµενων εγκριτικών αποφάσεων της επιτροπής της
Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, για τον καλύτερο προγραµ-
µατισµό των προσλήψεων του προσωπικού ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου και των αναδόχων σύµβασης
µίσθωσης έργου.
Επί του άρθρου 21: Άρση του καθεστώτος διαθεσιµό-

τητας.
Η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς αφ’

ενός δεν αναφέρεται ρητώς ο φορέας που θα επιβαρυν-
θεί µε την καταβολή του 25% των αποδοχών των υπαλ-
λήλων κατά το χρονικό διάστηµα από την έκδοση της
πράξης µετάταξης / µεταφοράς του/της υπαλλήλου και
έως την ανάληψη καθηκόντων στο νέο φορέα και αφ’ ε-
τέρου προκειµένου να εξασφαλιστεί η ίση µεταχείριση
των υπαλλήλων.
Επί του άρθρου 22: Τροποποίηση του άρθρου 90 του

ν. 4172/2013.
1. Η παρούσα διόρθωση κρίνεται άκρως απαραίτητη,

καθώς η προηγούµενη µορφή του εδαφίου (και ειδικότε-
ρα η λέξη «προηγούµενου» παρέπεµπε ευθέως στο 3ο ε-
δάφιο: «Σε περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς σε κενή
θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρµόδι-
ου οργάνου διοίκησης» και δηµιουργούνταν εύλογη σύγ-
χυση στις υπηρεσίες.)

(Ειδικότερα σε περιπτώσεις υπαλλήλων που ενέπιπταν
στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν. 4172/
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2013, οι Υπηρεσίες προέβαιναν στην έκδοση κ.υ.α. για
τη µεταφορά ή µετάταξή τους, αντί για την έκδοση (α-
πλής) απόφασης του αρµόδιου κατά περίπτωση οργάνου
διοίκησης).

2. To ζήτηµα της αναπλήρωσης, εδράζεται ήδη νοµικά
στη διάταξη του άρθρου 90 του ν.4172/2013 σύµφωνα µε
την οποία επιτρέπεται η κατάργηση συγκεκριµένου αριθ-
µού θέσεων «ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε
Υπουργεία, αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες …. σε υλο-
ποίηση των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού
Συµβουλίου Μεταρρύθµισης µετά από τεκµηρίωση που
στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δοµών και σχέδια
στελέχωσης». Ο νοµοθέτης, στη συνέχεια, ορίζει τις συ-
νέπειες της θέσης σε καθεστώς διαθεσιµότητας, καθώς
και της εξαίρεσης από αυτό (ένταξη στο πρόγραµµα Κι-
νητικότητας, επαναφορά εξαιρούµενου υπαλλήλου), ε-
νώ σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των καταργούµενων
θέσεων, όπως έχει αποτυπωθεί στις σχετικές εκθέσεις
αξιολόγησης, παραµένει αµετάβλητος. Η διατήρηση επι-
πρόσθετων θέσεων, λόγω της µη αναπλήρωσης των ε-
ξαιρούµενων για οποιονδήποτε λόγο υπαλλήλων, µετα-
βάλλει τον αριθµό του πλεονάζοντος προσωπικού σε συ-
γκεκριµένους κλάδους/ειδικότητες. Σηµειώνεται ότι ο
τελευταίος έχει αποτυπωθεί στις σχετικές εκθέσεις α-
ξιολόγησης και έχει επικυρωθεί στις συνεδριάσεις του
Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης στο πλαίσιο
της αναδιαρθρωτικής δράσης και λειτουργίας της Δηµό-
σιας Διοίκησης, µε γνώµονα το συµφέρον της υπηρε-
σίας, όπως αυτό διαπιστώθηκε και κρίθηκε από τα ίδια τα
όργανα της Διοίκησης.
Επιπροσθέτως, επισηµαίνεται ότι, η αναγκαιότητα της

ως άνω ρύθµισης εξυπηρετεί βασικές αρχές Διοικητικού
Δικαίου, όπως αυτές της χρηστής διοίκησης και της ισό-
τητας, καθώς η µη επίλυση του θέµατος ενέχει τον κίν-
δυνο να πράττουν οι Υπηρεσίες κατά βούληση.
Με τις παραγράφους 3 και επόµενες της προτεινόµε-

νης διάταξης καθορίζεται η αρµοδιότητα του ΑΣΕΠ να
κρίνει επί των ενστάσεων επί των προσωρινών και τελι-
κών πινάκων κατάταξης για λόγους ενότητας της κρίσης
και αντικειµενικότητας, που διασφαλίζεται από την ανε-
ξάρτητη αρχή.
Επί του άρθρου 23: Δηµιουργία δικτύου Προϊσταµένων

Γενικών Διευθύνσεων / Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυνα-
µικού.
Η θέσπιση της εν λόγω διάταξης κρίνεται αναγκαία για

τον ορθολογικό σχεδιασµό και τον αποτελεσµατικό συ-
ντονισµό της πολιτικής για το ανθρώπινο δυναµικό της
δηµόσιας διοίκησης.
Επί του άρθρου 24: Αναγνώριση προϋπηρεσίας στους

υπαλλήλους των ΚΕΠ.
Με την εν λόγω διάταξη αποσαφηνίζεται ότι η προϋπη-

ρεσία των υπαλλήλων του Κλάδου Διεκπεραίωσης Πολι-
τών των ΚΕΠ, η οποία διανύθηκε στα ΚΕΠ µε σύµβασης
µίσθωσης έργου αναγνωρίζεται για τη βαθµολογική και
τη µισθολογική τους ένταξη υπό τις προϋποθέσεις ότι η
προϋπηρεσία διανύθηκε µε τα τυπικά προσόντα της κα-
τηγορίας, στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της έντα-
ξης, ότι η απασχόληση διανύθηκε κατά το σύνηθες δηµο-
σιοϋπαλληλικό ωράριο, ότι η απασχόληση παρείχετο στο
χώρο των ΚΕΠ και υπό την άµεση εποπτεία των προϊ-
σταµένων αυτών και ότι η αµοιβή ήταν ανάλογη των
προσλαµβανοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου. Δεδοµένου ότι οι υπάλληλοι αυτοί διορίσθηκαν µε
προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και απαραίτητο προσόν την
προηγούµενη εµπειρία στη διεκπεραίωση διοικητικών υ-
ποθέσεων µέσω διαδικασιών των ΚΕΠ κρίνεται επιβε-
βληµένη η νοµοθετική ρύθµιση για την αναγνώριση µε
την επισήµανση ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας που ανα-
γνωρίζεται προστίθεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθ-
µό που κατέχει ο υπάλληλος κατά το χρόνο έκδοσης της
απόφασης του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου. 
Επί του άρθρου 25: Κατάργηση θέσεων Βοηθών του

Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης.
Με την εν λόγω διάταξη καταργούνται οι θέσεις Βοη-

θών του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης. Η κα-
τάργηση αυτή κρίνεται σκόπιµη για την εύρυθµη λει-
τουργία του ελεγκτικού έργου.
Επί του άρθρου 26: Άδειες νοσηλείας και ανατροφής

ανήλικων τέκνων.
Με τις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 ενσωµατώ-

νεται στον Υπαλληλικό Κώδικα και στον Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για λό-
γους ασφάλειας δικαίου η διάταξη της παρ. 2 του άρ-
θρου 51 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 4075/2012, η οποία α-
ποτελεί ενσωµάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ.
Με τις ρυθµίσεις των παραγράφων 3 και 4 εναρµονίζο-

νται οι οικογενειακές διευκολύνσεις που δικαιούνται οι
υπάλληλοι του Δηµοσίου και ιδίως η γονική άδεια άνευ
αποδοχών µε τις επιταγές των διατάξεων των άρθρων
50 και 51 του ν. 4075/2012 για την ενσωµάτωση της Ο-
δηγίας 2010/18/ΕΕ.
Επί του άρθρου 27: Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕΑ.
Στο πλαίσιο της προστασίας και υποστήριξης των ευ-

παθών κοινωνικά υπαλλήλων και των οικείων τους, προ-
τείνεται η αντικατάσταση της διάταξης της παρ. 4 του
άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει. Με την προτει-
νόµενη τροποποίηση επεκτείνεται το δικαίωµα µειωµέ-
νου ωραρίου χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών και
στους υπαλλήλους των οποίων οι σύζυγοι είναι άτοµα µε
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, αντί του προβλεποµέ-
νου ποσοστού 100% αναπηρίας όπως προβλέπεται µε
την ισχύουσα διάταξη. Επίσης το εν λόγω δικαίωµα επε-
κτείνεται και στους υπαλλήλους γονείς παιδιών έως 15
ετών τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσου-
λινοεξαρτώµενο ή τύπου 1 µε ποσοστό αναπηρίας 50%
και άνω, καθώς τα εν λόγω εξαρτώµενα άτοµα χρήζουν
ιδιαίτερης φροντίδας σε καθηµερινή βάση (ιδίως µέτρη-
ση σακχάρου, χορήγηση ινσουλίνης και ειδική διατρο-
φή).
Επί του άρθρου 28: Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογη-

τικών.
Ο έλεγχος της γνησιότητας πτυχίων, πιστοποιητικών

και λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία ελήφθησαν υπόψη
για την επιλογή και την πρόσληψη υπαλλήλου µέσα από
διαγωνιστικές και άλλες διαδικασίες στο παρελθόν αλλά
και για την κατάταξη και τη βαθµολογική και µισθολογική
τους εξέλιξη, κατέδειξε ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα
στοιχεία που είχαν υποβληθεί δεν ήσαν γνήσια. Τα απο-
τελέσµατα του ελέγχου αυτού έδειξαν ότι µια απατηλή
συµπεριφορά, µε έντονη ηθική απαξία, είχε πολύ µεγα-
λύτερη διάδοση από αυτήν που αναµενόταν και ότι αρκε-
τοί υπάλληλοι ασκούσαν καθήκοντα που δεν αντιστοι-
χούσαν στα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, αλλά
και ότι παραµέρισαν άλλους συναδέλφους τους, των ο-
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ποίων προηγήθησαν κατ' επίκληση των αναληθών στοι-
χείων. Κατεφάνη από τα παραπάνω η ανάγκη να αποκα-
τασταθεί η βεβαιότητα της υπηρεσίας ότι γίνεται ορθή α-
ντιστοίχηση προσόντων και καθηκόντων, ακόµη περισ-
σότερο όµως να αποκατασταθεί και η αξιοκρατία κατά
την επιλογή, την τοποθέτηση, την προαγωγή και τις εν
γένει υπηρεσιακές µεταβολές των υπαλλήλων. Για το
λόγο αυτόν καθιερώνεται ως ουσιώδης τύπος της διαδι-
κασίας που προηγείται του διορισµού ή της προσλήψεως
ενός υπαλλήλου στο Δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα ο έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών
που έχει υποβάλει. Νοµοτεχνικά αυτό επιλέγεται να γί-
νει µε τροποποιήσεις στο βασικό νόµο που διέπει τις
προσλήψεις µονίµου προσωπικού και προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(ν. 2190/1994), αλλά και µε την προσθήκη γενικής διατά-
ξεως, η οποία καλύπτει το σύνολο των προσλήψεων στο
Δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ανεξαρτήτως
της διαδικασίας που ακολουθείται.
Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους καθιερώνεται

ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιο-
λογητικών µε αφορµή συγκεκριµένη σοβαρή υπηρεσιακή
µεταβολή (µετάταξη ή µεταφορά) ή µε την παραίτηση α-
πό την υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι
ο έλεγχος για κάθε υπηρετούντα υπάλληλο θα γίνει ο-
πωσδήποτε τουλάχιστον µία φορά, αφού καθιερώνεται
ως απαραίτητη προϋπόθεση και για την αποχώρηση του
υπαλλήλου από την υπηρεσία. Με τη ρύθµιση αυτή δια-
σφαλίζεται ότι θα αποφευχθεί η ατιµωρησία όσων υπη-
ρετούν στο Δηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και
προτίθενται να παραιτηθούν, προκειµένου να αποφύ-
γουν πιθανό έλεγχο και τις συνέπειές του και αποκαθί-
σταται ένα αίσθηµα δικαιοσύνης ειδικά απέναντι στη µε-
γάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων και µάλιστα σε όσους
αδικούνταν µέχρι τώρα από την µη-διαπίστωση των πα-
ρανοµιών των συναδέλφων τους. Επίσης, ανορθώνεται
το κύρος της δηµόσιας διοίκησης στο βαθµό που οι περι-
πτώσεις παρανοµίας στους κόλπους τους εξατοµικεύο-
νται και ξεχωρίζουν οι ευσυνείδητοι δηµόσιοι υπάλληλοι
από τους συναδέλφους τους που παρανόµησαν.
Επί του άρθρου 29: Προσθήκη ειδικού πειθαρχικού πα-

ραπτώµατος.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις για πρώτη φορά προ-

βλέπεται ειδικώς ως πειθαρχικό παράπτωµα η κατάθεση,
η χρήση, η συµπερίληψη και η διατήρηση στον ατοµικό υ-
πηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου πλαστού, νοθευµένου ή
παραποιηµένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως.
Ειδικά µε τη διαπίστωση ότι ανευρίσκεται στο προσωπι-
κό µητρώο του υπαλλήλου πλαστό, νοθευµένο ή παρα-
ποιηµένο έγγραφο στοιχειοθετείται πειθαρχικό παρά-
πτωµα διαρκούς χαρακτήρα, διατηρουµένης της παράνο-
µης καταστάσεως η οποία δηµιουργήθηκε µε την κατά-
θεση του εγγράφου. Λόγω δε της σοβαρότητας του πει-
θαρχικού παραπτώµατος προτείνεται η τυχόν παραπο-
µπή του υπαλλήλου στο πειθαρχικό συµβούλιο µε την ως
άνω κατηγορία να αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης θέσης σε
αργία.
Επί του άρθρου 30: Τροποποίηση άρθρου 54 του ν. 4178/

2013.
Με την προτεινόµενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο

54 του ν. 4178/2013, το οποίο αποτελεί την εξουσιοδοτι-
κή διάταξη για την έκδοση των κ.υ.α. ειδικών προσόντων
των θέσεων ευθύνης των νέων Οργανισµών, ώστε να συ-

µπεριλάβει στις κ.υ.α. και τις υπηρεσιακές µονάδες επι-
πέδου Τµήµατος οι οποίες είναι επιφορτισµένες µε πα-
ρεµφερείς ή υποστηρικτικές αρµοδιότητες και εργασίες.

Επί του άρθρου 31: Τροποποιήσεις Προεδρικών Δια-
ταγµάτων Οργανισµών Υπουργείων.
Με την προτεινόµενη διάταξη επέρχεται µια σειρά

τροποποιήσεων στα προεδρικά διατάγµατα Οργανισµών
Υπουργείων. Η βασική τροποποίηση αφορά στην αφαίρε-
ση από τα προεδρικά διατάγµατα της καταγραφής των
Ειδικών Υπηρεσιών που χειρίζονται συγχρηµατοδοτού-
µενα προγράµµατα. Οι Υπηρεσίες αυτές, οι οποίες έχουν
αποτελέσει αντικείµενο συζητήσεων στο Κυβερνητικό
Συµβούλιο Μεταρρύθµισης, είναι προσωρινές δοµές της
Διοίκησης, συνδεδεµένες µε τις επταετείς προγραµµατι-
κές περιόδους των ΕΣΠΑ, και προσαρµόζονται οργανω-
τικά, ανάλογα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει την
κάθε περίοδο. Πιο συγκεκριµένα, ο ν. 3614/2007 αναφο-
ρικά µε την τέταρτη προγραµµατική περίοδο ορίζει πως
αυτές οι υπηρεσίες µπορούν να συγχωνεύονται, να κα-
ταργούνται και λοιπά µε κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Οι νέες ειδικές Υπηρεσίες θα καθοριστούν µε το νοµοθε-
τικό πλαίσιο της 5ης προγραµµατικής περιόδου, µε απο-
τέλεσµα να υπάρχουν τροποποιήσεις, οι οποίες δεν θα
περιλαµβάνονται στα νέα προεδρικά διατάγµατα. Κατά
τα λοιπά επισηµαίνεται ότι δεν επηρεάζεται το υπηρε-
σιακό καθεστώς του προσωπικού που υπηρετεί στα Υ-
πουργεία. Είναι αυτονόητο ότι οι ρυθµίσεις του παρό-
ντος δεν αφορούν θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία και
τις αρµοδιότητες των ήδη υφιστάµενων ή µελλοντικών
Ειδικών Υπηρεσιών, θέµατα τα οποία ρυθµίζονται από το
νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει κάθε φορά τα συγχρηµα-
τοδοτούµενα προγράµµατα. 
Στο π.δ. 104/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτι-

σµού και Αθλητισµού» από παραδροµή δεν ρυθµίστηκαν
ορισµένα ζητήµατα ενώ διαπιστώθηκαν και ορισµένες
παραλείψεις. Με την προτεινόµενη τροποποίηση επιχει-
ρούνται ήσσονος σηµασίας αλλαγές µε σκοπό τη διόρ-
θωση λαθών και παραλείψεων του Προεδρικού Διατάγ-
µατος και ειδικότερα: α) στη χωρική αρµοδιότητα των Ε-
φορειών Αρχαιοτήτων και των Περιφερειακών Υπηρε-
σιών Νεώτερων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων, β) στην
κατανοµή των οργανικών θέσεων µονίµου προσωπικού
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, γ) στην κατάταξη
του προσωπικού, και δ) στους κλάδους Προϊσταµένων
Οργανικών Μονάδων.
Στο π.δ. 106/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγεί-

ας» διαγράφονται οι περιπτώσεις που αφορούν στις Ει-
δικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.
Στο π.δ. 107/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» διαγράφονται οι περι-
πτώσεις που αφορούν στις ειδικές υπηρεσίες.
Στο π.δ. 109/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Υπο-

δοµών Μεταφορών και Δικτύων» διαγράφονται οι περι-
πτώσεις που αφορούν στις Ειδικές Υπηρεσίες του Υ-
πουργείου.
Στο π.δ. 112/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Τουρι-

σµού» από παραδροµή δεν ρυθµίστηκαν ορισµένα ζητή-
µατα ενώ διαπιστώθηκαν και ορισµένα τυπογραφικά λά-
θη. Για την αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών προτείνε-
ται:

(α) Με την διάταξη της παραγράφου 1 προστίθενται
στο Τµήµα Οργάνωσης, Απλούστευσης, Ποιότητας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αρµοδιότητες που αφο-
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ρούν σε θέµατα πληροφορικής οι οποίες από παραδροµή
δεν συµπεριελήφθησαν στο κείµενο του προεδρικού δια-
τάγµατος.

(β) Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αναριθµούνται
στο ορθό οι παράγραφοι του άρθρου 7 του π.δ. 112/2014
ενώ

(γ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προστίθεται
Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού Κορίνθου στην Περιφε-
ρειακή Υπηρεσία Τουρισµού Πελοποννήσου του άρθρου
19 του π.δ. 112/2014 προκειµένου να καλύψει τις ανά-
γκες του ήδη λειτουργούντος στον ΕΟΤ Γραφείου Υπο-
στήριξης το οποίο από παραδροµή δεν συµπεριελήφθη
στο π.δ. 112/2014.

(δ) Με το καταργούµενο στοιχείο ε΄ της τέταρτης πα-
ραγράφου του άρθρου 15 του π.δ.112/2014 εισάγεται ως
µία από τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Ειδικών Μορ-
φών Τουρισµού «η έγκριση και η διαδικασία για την ανέ-
γερση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής».
Όµως η πιο πάνω αρµοδιότητα προβλέπεται µε παρεµ-
φερή τρόπο και στο άρθρο 18 του ίδιου Προεδρικού Δια-
τάγµατος, που ρυθµίζει τις αρµοδιότητες της Ειδικής Υ-
πηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Ε-
πενδύσεων. Με την εισαγόµενη διάταξη αίρεται η αλλη-
λοεπικάλυψη και η διπλή ρύθµιση της υπό συζήτηση αρ-
µοδιότητας και εξαλείφεται ο κίνδυνος ενδεχόµενης
σύγχυσης.

(ε) Στην καταργούµενη υποπερίπτωση γβ΄ του στοιχεί-
ου γ΄ (αρµοδιότητες Πολεοδοµικού Γραφείου) του άρ-
θρου 18 του π.δ. 112/201 περιγράφεται µία από τις αρµο-
διότητες του Πολεοδοµικού Γραφείου της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επεν-
δύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) και ειδικότερα ή «έγκριση αρχιτεκτο-
νικών µελετών». Όµως η πιο πάνω αρµοδιότητα έρχεται
σε αντίθεση µε το πνεύµα και την ουσία των διατάξεων
του πρόσφατα δηµοσιευθέντος ν. 4276/2014, που αντι-
µετωπίζουν το ίδιο θέµα διαφορετικά. Έτσι - και προς α-
ποφυγή σύγχυσης - µε την εισαγόµενη διάταξη προσαρ-
µόζονται οι περιγραφόµενες αρµοδιότητες στην πραγ-
µατική βούληση του νοµοθέτη, που είναι η οριζόµενη
στην σχετική ρύθµιση του ως άνω ν. 4276/2014.

(στ) Η απαλοιφή ορισµένων λέξεων και η αναδιατύπω-
ση του κειµένου της υποπερίπτωσης βγ΄ του στοιχείου
β΄ του άρθρου 18 του π.δ. 112/2014 «Οργανισµός Υ-
πουργείου Τουρισµού», που περιγράφει συγκεκριµένη
αρµοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Α-
δειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (δηλ. την αδειο-
δότηση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής)
είναι απαραίτητη για να συµπληρωθεί η ρύθµιση της πα-
ραγράφου και να αποφευχθεί ενδεχόµενο κενό.
Στο π.δ. 113/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργα-

σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» διαγράφο-
νται οι περιπτώσεις που αφορούν στις Ειδικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου και ρυθµίζονται θέµατα στα οποία εκ πα-
ραδροµής διαπιστώθηκαν κάποιες παραλείψεις.
Στο π.δ. 114/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Παι-

δείας και Θρησκευµάτων» διαγράφονται οι περιπτώσεις
που αφορούν στις Ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.
Στο π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισµός του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», πέραν των
θεµάτων των Ειδικών Υπηρεσιών, γίνεται αναδιατύπωση
του στρατηγικού στόχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-

νοµικών Υπηρεσιών και του επιχειρησιακού σκοπού της
Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης, καθώς, εκ παρα-
δροµής, έχουν παραµείνει οι αναφορές στην εποπτεία
των κρατικών ενισχύσεων, ενώ οι αρµοδιότητες του
ν. 4152/2013 για τις αποκεντρωµένες µονάδες κρατικών
ενισχύσεων θα ασκούνται από Ειδική Υπηρεσία.

Επί του άρθρου 32: Προσαρµογή του ν. 3614/2007
στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφο-
ράς (ΕΣΠΑ).
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 32, το άρ-

θρο 2 του ν. 3614/2007 προσαρµόζεται στην κατάργηση
της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατι-
σµού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δηµοσίων Επενδύ-
σεων και της υπαγωγής των Ειδικών Υπηρεσιών µε αρ-
µοδιότητες συντονιστικές του ΕΣΠΑ στον Γενικό Γραµ-
µατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ώστε να είναι σαφές ότι
την Εθνική Αρχή Συντονισµού αποτελεί πλέον η Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατη-
γικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σε εναρµόνιση προς
την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του π.δ. 116/2014 (Α΄
185) ) «Οργανισµός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Α-
νταγωνιστικότητας». 

Επί του άρθρο 33: Κατάργηση προσωποπαγών θέσε-
ων.
Η θέσπιση της εν λόγω ρύθµισης κρίνεται αναγκαία

προκειµένου να µην παρατηρούνται υπερβάσεις στον α-
νώτατο αριθµό προσωπικού σύµφωνα µε τα σχέδια στε-
λέχωσης του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης
και να επιτυγχάνεται η ορθολογική κατανοµή του ανθρώ-
πινου δυναµικού του Δηµοσίου.

Επί των άρθρων 34-35: Ρύθµιση θεµάτων αναδιάρθρω-
σης υπηρεσιών Υπουργείου Τουρισµού.
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΔ.2. της παρα-

γράφου ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 µεταφέ-
ρονται στο Υπουργείο Τουρισµού αρµοδιότητες και προ-
σωπικό του ΕΟΤ. Οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες αφο-
ρούν κατά κύριο λόγο την εκτέλεση έργων τουριστικής
υποδοµής και ανάπτυξης χρηµατοδοτούµενα από ευρω-
παϊκούς πόρους και αρµοδιότητες που αφορούν σε αδει-
οδότηση και έλεγχο τουριστικών επιχειρήσεων. Για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών µεταφέρεται στο Υ-
πουργείο Τουρισµού προσωπικό της Κεντρικής Υπηρε-
σίας που υπηρετεί στους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών
και το προσωπικό που σήµερα υπηρετεί στις Περιφερεια-
κές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) του ΕΟΤ.
Για την άσκηση των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων

συστήθηκαν µε το π.δ. 112/2014 στο Υπουργείο Τουρι-
σµού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο οι αναγκαίες
οργανικές µονάδες η λειτουργία των οποίων θα ενεργο-
ποιηθεί στις 29.10.2014, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
π.δ. 112/2014.
Ειδικότερα σε περιφερειακό επίπεδο έχουν συσταθεί

14 Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) οι οποί-
ες θα λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις των αντίστοι-
χων Π.Υ.Τ. ΕΟΤ που καταργούνται και µε το προσωπικό
που υπηρετεί σε αυτές.
Με τις προτεινόµενες µε τις παραγράφους 1, 2, 3, 4

και 5 ρυθµίσεις επιχειρείται η επίλυση ζητηµάτων που
προκύπτουν από την αλλαγή της νοµικής µορφής των
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Π.Υ.Τ. από Περιφερειακές υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. σε υπηρε-
σίες Υπουργείου. Ειδικότερα:

(α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προβλέπεται
διαδικασία παραχώρησης της χρήσης ακινήτων ιδιοκτη-
σίας ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισµού για την στέγαση
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισµού. Η διαδικασία
αυτή αφορά µόνο σε κτίρια που πριν από την έναρξη ι-
σχύος του π.δ. 112/2014 στεγάζουν Π.Υ.Τ. του ΕΟΤ. Η
παραχώρηση αυτή κρίνεται αναγκαία αφού σε διαφορε-
τική περίπτωση το Υπουργείο Τουρισµού δεν θα µπορεί
να καταβάλλει νοµίµως δαπάνες για συντήρηση αυτών
των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση θα ισχύει
για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζεται στις εγκαταστά-
σεις αυτές η λειτουργία των Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Του-
ρισµού. 

(β) Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται ό-
τι δαπάνες µέχρι 31.12.2014 για εν ισχύ συµβάσεις προ-
µηθειών, υπηρεσιών, µισθώσεων και δαπάνες για υπηρε-
σίες κοινής ωφέλειας που αφορούν τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες ΕΟΤ οι οποίες µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο
Τουρισµού θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό οικονοµι-
κού έτους 2014 του ΕΟΤ. Η πρόβλεψη αυτή είναι ανα-
γκαία αφενός γιατί οι µεταβολές στη νοµική µορφή των
Π.Υ.Τ. από υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. σε υπηρεσίες Υπουργεί-
ου επιβάλλουν επέκταση του συστήµατος οικονοµικής
διαχείρισης του Υπουργείου σε Περιφερειακό επίπεδο ,
γεγονός που απαιτεί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δι-
µήνου, αφετέρου δε γιατί κρίνεται σκόπιµο, η νέα οικο-
νοµική διαχείριση από πλευράς Π.Υ.Τ. Υπουργείου να
συµπέσει µε την έναρξη του νέου οικονοµικού έτους. 

(γ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται
διαδικασία απογραφής του κινητού εξοπλισµού των κα-
ταργούµενων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ προ-
κειµένου στη συνέχεια να περάσει στην κυριότητα του
Υπουργείου Τουρισµού µε ταυτόχρονη αποδέσµευση
του ΕΟΤ από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

(δ) Σήµερα στις καταργούµενες Περιφερειακές Υπηρε-
σίες του ΕΟΤ υπηρετούν υπάλληλοι από άλλα Ν.Π.Δ.Δ.
και δηµόσιες υπηρεσίες αλλά και υπάλληλοι των υπηρε-
σιών αυτών έχουν αποσπασθεί και υπηρετούν σε άλλες
υπηρεσίες του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.. Με την προτεινόµε-
νη ρύθµιση προβλέπεται αυτοδίκαια άρση των αποσπά-
σεων αυτών και επαναφορά του προσωπικού στην οργα-
νική του θέση. Σε περίπτωση που οι αποσπασµένοι υπάλ-
ληλοι επιθυµούν την απόσπασή τους στις περιφερειακές
υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισµού ή και αντίστροφα
θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο ν. 3528/2007 όπως ισχύει.

(ε) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ στην πλειο-
ψηφία τους στεγάζονται σε µισθωµένα κτίρια µε συµβά-
σεις που έχει συνάψει ο ΕΟΤ. Μετά τη µεταφορά αυτών
των υπηρεσιών στο Υπουργείο Τουρισµού, αυτό υποχρε-
ούται, εφόσον θα συνεχίζει να στεγάζει τις δικές του

πλέον Περιφερειακές Υπηρεσίες στις κτιριακές αυτές ε-
γκαταστάσεις, να καταβάλλει τα µισθώµατα. Για τη νόµι-
µη καταβολή των µισθωµάτων από το Υπουργείο Τουρι-
σµού, πρέπει αυτό να υπεισέλθει στις υποχρεώσεις του
µισθωτή. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η διάταξη της
παραγράφου 5.

Επί του άρθρο 36: Συµβάσεις µίσθωσης έργου σχολι-
κών καθαριστριών. 
Η προτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία αφενός

µεν για την άµεση κάλυψη των αναγκών των σχολείων
της χώρας αφετέρου εν όψει της µεταβίβασης των σχε-
τικών πόρων (άρθρο 50 του ν. 4186/2013) από το επόµε-
νο σχολικό έτος στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2014
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