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Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 1
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών

Απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης απεργών

1. Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών μπορεί να επιβλη−
θεί αποκλειστικά σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευ−
σης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της 
χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης που προκλή−
θηκε από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 

2. Σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται πολιτική επι−
στράτευση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επίταξη προ−
σωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης απεργίας 
ή ανάλογης μορφής κινητοποιήσεις ελεύθερων επαγ−
γελματιών ή αυτοαπασχολούμενων, πριν ή μετά την 
κήρυξή τους.

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, ύστερα από αιτι−
ολογημένη εισήγηση του Υπουργού στην αρμοδιότητα 
του οποίου ανήκει η αντιμετώπιση της αιτίας που προ−
κάλεσε ανάγκη από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 
1, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί ή οι Περιφερειάρχες 
να προβαίνουν, με απόφασή τους, σε επίταξη προσωπι−
κών υπηρεσιών. Η επίταξη πραγματοποιείται με «Φύλλα 
Επίταξης» που εκδίδονται από τις οικείες αστυνομικές, 
λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές και επιδίδονται 
από όργανά τους, καθώς και από υπαλλήλους του Δη−
μοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

4. Όποιος καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού και είτε αρνείται 
να παραλάβει το σχετικό φύλλο επίταξης είτε αρνείται 
ή παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορ−
ρέουν από την επίταξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλά−
χιστον τριών (3) μηνών. Από την επίταξη απαλλάσσονται 
πρόσωπα που έχουν σωματική ή πνευματική αναπηρία 
ή άλλους λόγους υγείας, εφόσον αυτοί πιστοποιούνται 
με σχετική γνωμάτευση κλινικής δημόσιου νοσοκομείου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό 
θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 και η 
παράγραφος 4 του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 (Α΄ 42) 
και του άρθρου 23 του Ν.Δ.17/1974 (Α΄236), όπως ισχύουν, 
καταργούνται.

Άρθρο 2
Συμμετοχή της κοινωνίας στη διαδικασία

στελέχωσης Α.Σ.Ε.Π. και Συνήγορου του Πολίτη 

1. Για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου, των 
Αντιπροέδρων, των μελών του Α.Σ.Ε.Π. και του Συνήγο−
ρου του Πολίτη υποβάλλουν εισήγηση οι Ενώσεις των 
Δικαστικών Λειτουργών, η Ένωση Μελών του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, οι Σύγκλητοι των Πανεπιστη−
μίων και οι Συνελεύσεις των ΤΕΙ, η Ολομέλεια των Δι−
κηγορικών Συλλόγων, επιπλέον δε ως προς το Α.Σ.Ε.Π. 
η Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Π. και η ΑΔΕΔΥ. Οι εισηγήσεις 
αυτές υποβάλλονται μέσα σε ένα μήνα από την ανακοί−
νωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στον 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
και στη συνέχεια γνωστοποιούνται από αυτόν στον Πρό−
εδρο της Βουλής, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη για 
την άσκηση της, κατά το άρθρο 101Α, του Συντάγματος, 
αρμοδιότητάς της και, σύμφωνα με τον Κανονισμό της.

2. Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. ή ο Συνήγορος του Πολίτη, 
με δημόσια ανακοίνωσή τους γνωστοποιεί την ημερο−
μηνία λήξης της θητείας του ίδιου ή οιουδήποτε εκ των 
μελών του Α.Σ.Ε.Π. ή του Συνηγόρου του Πολίτη αντί−
στοιχα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη 
της ή αμελλητί σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, συ−
μπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή της έκπτωσης μέλους. 

3. α) Ο Συνήγορος του Πολίτη, οι Βοηθοί του, ο Πρό−
εδρος και οι Αντιπρόεδροι του Α.Σ.Ε.Π. αποχωρούν αυ−
τοδικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού τρίτου 
έτους της ηλικίας τους και τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. με τη 
συμπλήρωση του εβδομηκοστού έτους της ηλικίας τους.

β) Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. και ο Συνήγορος του Πολίτη 
αποχωρούν αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση των ως 
άνω ορίων ηλικίας, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του 
Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ή του Συνηγόρου του Πολίτη ή 
με την κατά το νόμο λήξη της θητείας τους. Για τα ήδη 
υπηρετούντα μέλη των ως άνω Ανεξάρτητων Αρχών δεν 
εφαρμόζεται η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου μέχρι τη 
λήξη της θητείας του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ − ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ − ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 7
Επέκταση των δικαιωμάτων πολιτών

και υπαλλήλων

1. Στο άρθρο 1 του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας Δι−
οικητικής Διαδικασίας» προστίθεται δεύτερο εδάφιο 
ως εξής:

«Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 και του 
άρθρου 12 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως στα 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν 
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% 
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, στα 
Ν.Π.Ι.Δ. και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 
(ΔΕΚΟ) του Κεφαλαίου Α΄ του Ν.3429/2005, καθώς και 
στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, 
εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.»

2. Στο τέλος του άρθρου 4 του Ν.2690/1999 προστί−
θεται παράγραφος 3 ως εξής:

«Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των υπηρεσιών της πα−
ραγράφου 1 έχουν υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης 
των αιτούντων υπαλλήλων για την πρόοδο υποθέσεων 
σχετικών με θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης 
που εκκρεμούν ενώπιόν τους εντός της προθεσμίας 
της παραγράφου 1, εφόσον δεν έχει διεκπεραιωθεί η 
υπόθεσή τους εντός της ως άνω προθεσμίας.»

Άρθρο 8
Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών

προσλήψεων εποχικού προσωπικού
και συμβάσεων μίσθωσης έργου

1. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, έως την 31η Ιανου−
αρίου κάθε έτους και μετά από αίτηση του αρμόδιου 
φορέα εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του 
οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται 
στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία 
καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων 
για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά 
υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω 
προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρ−
θρου 37 του Ν.3986/2011.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 
33/28.12.2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως 
ισχύει, προστίθεται περίπτωση κγ΄, ως εξής:

«κγ) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντι−
μετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και 
πρόσκαιρων αναγκών.»

3. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτουν οι 
φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προ−
γραμμάτων, αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα 
«Διαύγεια». Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων κατά 
παράβαση των ως άνω διατάξεων, το συμβατικό ποσό 
της αμοιβής καταλογίζεται αλληλεγγύως και εις ολό−
κληρον στον λαβόντα και στο φυσικό πρόσωπο που 
υπογράφει τη σύμβαση για λογαριασμό της διοίκησης, 
κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 15 του 
άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 
χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, 
όπως ισχύει, αποστέλλονται υποχρεωτικά εντός ενός 
(1) μηνός, από τη δημοσίευση του παρόντος στη Διεύ−
θυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 9
Συμμετοχή προσωπικού ΙΔΑΧ
σε διαδικασίες κινητικότητας

1. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού 
μπορεί να συμμετέχει με τους ίδιους όρους και προϋ−
ποθέσεις με τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους σε 
διαδικασίες κινητικότητας και να καταλαμβάνει κενές 
ή συνιστώμενες οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων 
όμοιου κλάδου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότη−
τας, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα γενικά και ειδικά 
προσόντα. 

2. α) Οι μετακινούμενοι κατά τα ανωτέρω συνεχίζουν 
να διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό κα−
θεστώς από το οποίο διέπονταν.

β) Για το προσωπικό αυτό και μέχρι την καθ’ οιονδή−
ποτε τρόπο αποχώρησή του εξακολουθούν να ισχύουν 
οι διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.3996/2011 (Α΄ 170).

3. Δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
το παρακάτω προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου:

α. το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με εξαίρεση την 
περίπτωση μετακίνησης σε θέσεις υφιστάμενων κλάδων,

β. οι νομικοί συνεργάτες και οι δικηγόροι που απασχο−
λούνται στο δημόσιο και εκείνοι των οποίων η σχέση 
εργασίας προσομοιάζει με αυτή της εντολής,

γ. οι δημοσιογράφοι,
δ. το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Άρθρο 10
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν.3979/2011 
(Α΄ 138) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής δια−
κυβέρνησης μπορεί να χρησιμοποιούνται διαπιστευτήρια 
που έχουν εκδοθεί για την επιβεβαίωση της ταυτότη−
τας του χρήστη από άλλους φορείς του δημόσιου ή 
ιδιωτικού τομέα και είναι διασυνδεμένα με ένα ή πε−
ρισσότερα αναγνωριστικά που σχετίζονται με βασικά 
μητρώα, όπως ιδίως: α) το μητρώο ταυτοτήτων, β) το 
μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, γ) το φορολογικό μη−
τρώο, και δ) το δημοτολόγιο. Οι φορείς που παρέχουν 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιβεβαίωσης της ταυτότητας 
σε άλλους φορείς και συστήματα του δημόσιου τομέα 
λειτουργούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό 910/2014 της 
23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση 
της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ. Με κοινή απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των 
κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του 
κατά περίπτωση αρμoδίου Υπουργού καθορίζονται τα 
ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα που 
αναφέρονται στη διασύνδεση των διαπιστευτηρίων και 
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Άρθρο 30

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
Ν.3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) χορηγείται ισόπο−
σα στους υπό τα στοιχεία στβ΄ και στδ’ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους. Στην κατανομή του 
ποσοστού αυτού μετέχουν και οι υπό τα στοιχεία στα΄ 
και στγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχοι. 
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται το πρώτο τρίμηνο κάθε 
έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, καθορίζονται οι δικαιούχοι που εμπίπτουν σε 
καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες και το ποσό τα−
κτικής χρηματοδότησης που καταβάλλεται σε αυτούς.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3023/2002, όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4304/2014, αντικα−
θίσταται ως εξής: 

«Το ποσό κρατικής χρηματοδότησης, το οποίο δικαι−
ούται συνασπισμός, κατανέμεται μεταξύ των κομμάτων 
που τον απαρτίζουν με βάση τη μεταξύ τους συμφωνία, 
η οποία, γνωστοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά τη διεξαγωγή των 
εκλογών. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης γνωστοποιείται επίσης και κάθε τρο−
ποποίηση της ανωτέρω συμφωνίας.

Σε περίπτωση αποχώρησης πολιτικού κόμματος από 
συνασπισμό, το ποσό της κρατικής χρηματοδότησης, το 
οποίο δικαιούται, κατανέμεται με βάση τη συμφωνία των 
κομμάτων που τον είχαν συγκροτήσει. Αν δεν υπάρχει 
ή δεν γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με την παρούσα παρά−
γραφο, η συμφωνία, κατανέμεται, ισόποσα, μεταξύ των 
κομμάτων που απαρτίζουν το συνασπισμό, στα οποία 
συνυπολογίζεται και εκείνο που αποχώρησε.»

2. Για το τρέχον έτος, η απόφαση της παρ. 5 του άρ−
θρου 1 του Ν.3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν.4304/2014, θα εκδοθεί εντός των πρώτων 
πέντε μηνών.

3. Για το τρέχον έτος, η απόφαση της παρ. 1 του άρ−
θρου 2 του Ν.3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν.4304/2014, θα εκδοθεί εντός των πρώτων 
πέντε μηνών.

Άρθρο 31

1. Ανάρτηση πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρε−
ώσεων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

α. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανα−
κλητικές πράξεις) που εκδίδονται με ημερομηνία την 31η 
Δεκεμβρίου εκάστου έτους ισχύουν από την ημερομηνία 
αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το 
αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 
Ειδικά για το τρέχον έτος, η προθεσμία ανάρτησης 
στο πρόγραμμα «Διαύγεια» παρατείνεται έως δέκα (10) 
ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.

β. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παρα−
γράφου ανατρέχει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

2. Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 79, 104, 161 
163, 165, καθώς και του άρθρου 167 του Ν.4270/2014 (Α΄ 
143).

Οι προθεσμίες για την: α) έκδοση συμψηφιστικών 
Χρηματικών Ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) 
δημοσίων επενδύσεων [άρθρα 79, παρ.3, περίπτωση ι΄ 
και 104 παρ. 1 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143)] και διενέργεια 
των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνι−
ση των πληρωμών του Π.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το οικονομικό έτος 2014, στη δημόσια ληψοδοσία 
(άρθρο 161, παρ. 1 του Ν.4270/2014) και β) απόδοση λο−

γαριασμού των ΧΕΠ, που θα εκδοθούν (άρθρο 104 παρ. 
2 του Ν.4270/2014) παρατείνονται κατά δύο (2) μήνες. 
Παρατείνονται επίσης, για το τρέχον έτος και κατά 
ένα (1) μήνα οι προθεσμίες των άρθρων 163 παρ. 2, 165 
παρ. 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 
167 του Ν.4270/2014, που αναφέρονται στην κατάρτι−
ση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους και 
την αποστολή τους από τον Υπουργό Οικονομικών στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 32

1. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
Ν.4320/2015 (Α΄ 29) το εδάφιο «Τα Γραφεία Συντονισμού» 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Δι−
αφθοράς.»

2. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
Ν.4320/2015 (Α΄ 29):

Διαγράφονται οι περιπτώσεις:
Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου 

Οικονομικών και Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου του Υπουργείου Οικονομικών εξυπηρετεί και 
τη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της Δια−
φθοράς, ενώ αναριθμείται η περίπτωση ε΄ σε γ΄. 

3. Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
Ν.4320/2015 (Α΄ 29) προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώ−
νται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς βαρύνει τον φορέα προέλευσης, σε κάθε δε 
περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώ−
νται δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και 
των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που τους καταβάλλο−
νταν από τον φορέα προέλευσης, με τις προϋποθέσεις 
χορήγησής τους. Ο Γενικός Γραμματέας ορίζεται κύριος 
διατάκτης των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος 
σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομικών, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του 
τις σχετικές υποχρεώσεις.»

4. Μετά το άρθρο 17 του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
Ν.4320/2015 (Α΄ 29) προστίθεται άρθρο 17Α ως ακολού−
θως:

«Το σύνολο των μετατασσόμενων, αποσπώμενων και 
προσλαμβανόμενων υπαλλήλων στην αναφερόμενη 
στον παρόντα νόμο Γενική Γραμματεία για την Κατα−
πολέμηση της Διαφθοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους τριάντα (30), εκ των οποίων ο αριθμός των ειδικών 
συμβούλων και συνεργατών που προσλαμβάνονται κατά 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 55 
του Π.δ.63/2005, όπως ισχύει, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους δεκαπέντε (15).»

Άρθρο 33

1. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 
(Α΄ 270) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Η υπ’ αριθμ. Α2α/Γ.Π.92221/23.12.2014 (Β΄ 3501) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση, με την οποία έχουν προσδιο−
ριστεί τα ποσά για εφημερίες ιατρικού προσωπικού 
των νοσοκομείων, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, και οι υπ’ 
αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 109740/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/
Γ.Π.οικ. 109735/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π.οικ. 109739/ 
16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π. 107787/16.12.2014 (Β΄ 3485), 
Α2β/Γ.Π.113375/31.12.2014, Α2β/Γ.Π. 113378/ 31.12.2014, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και Α2β/ Γ.Π.113381/31.12.2014 
υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες έχουν προσδιορι−
στεί τα ποσά για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσι−
μων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακή απασχό−



514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

«Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων 
υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών των Ν.Π.Δ.Δ., των 
Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπη−
ρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., μπορούν να παρατεί−
νονται μέχρι την 31.12.2015 οι υπάρχουσες συμβάσεις 
ή να επανασυνάπτονται με την ίδια ημερομηνία λήξης 
ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που 
απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των 
εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης διάταξης.»

Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος

Κατάργηση διατάξεων

1. Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του, εκτός 
εάν υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη σε ειδικότερες 
διατάξεις του. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταρ−
γούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
Ν.1943/1991 (Α΄ 50), καθώς και κάθε γενική ή ειδική δι−
άταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα 
ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

O ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2015
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