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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜA΄,10 Ιουνίου 2021,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Θεσµικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό 
του δηµοσίου τοµέα και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η ρύθµιση του πλαισίου ορ-
γάνωσης και αποτελεσµατικής εφαρµογής της τηλεργα-
σίας στον δηµόσιο τοµέα, τόσο σε κανονικές όσο και σε
έκτακτες συνθήκες, µέσω της αξιοποίησης των τεχνολο-
γιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Άρθρο 2
Αντικείµενο 

Αντικείµενο του παρόντος είναι ο προσδιορισµός της
έννοιας και των βασικών αρχών της τηλεργασίας, ο κα-
θορισµός του χρονικού πλαισίου και του τόπου παροχής
της, καθώς και της διαδικασίας υποβολής του αιτήµατος
για τηλεργασία εκ µέρους των υπαλλήλων και της έκδο-
σης της σχετικής απόφασης και του περιεχοµένου της.

Άρθρο 3
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος οι κάτωθι όροι έχουν
την ακόλουθη έννοια:
α) Τηλεργασία: Μορφή οργάνωσης και εκτέλεσης ερ-

γασίας στο πλαίσιο της οποίας ο µόνιµος δηµόσιος υ-
πάλληλος ή ο υπάλληλος που απασχολείται µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρό-
νου στον δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των α-
πασχολούµενων µε σύµβαση έµµισθης εντολής, εκτελεί
τα καθήκοντά του χρησιµοποιώντας τις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνίας, εξ αποστάσεως.
β) Τηλεργαζόµενος: Ο παρέχων εξ αποστάσεως εργα-

σία µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρό-
νου, συµπεριλαµβανοµένων των απασχολούµενων µε
σύµβαση έµµισθης εντολής, χρησιµοποιώντας τις τεχνο-
λογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.
γ) Φορέας: Περιλαµβάνει τη Γενική Κυβέρνηση όπως

ορίζεται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), τα εκτός αυτής νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, καθώς και τις εκτός αυτής δηµόσιες ε-
πιχειρήσεις και οργανισµούς του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής

Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι µόνιµοι δη-
µόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, συµπε-
ριλαµβανοµένων των απασχολούµενων µε σύµβαση έµ-
µισθης εντολής, καθώς και οι αποσπασµένοι εκπαιδευτι-
κοί που ασκούν διοικητικό έργο, εφόσον η φύση των κα-

θηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους µέσω
τηλεργασίας. Εξαιρούνται  του πεδίου εφαρµογής: α) οι
ασκούντες καθήκοντα προϊσταµένου και β) το υπόλοιπο
εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές σε όλες τις
δοµές κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 5
Αρχές τηλεργασίας

Οι αρχές που διέπουν τον θεσµό της τηλεργασίας εί-
ναι:
α) Οικειοθελής χαρακτήρας: Η τηλεργασία έχει οικειο-

θελή χαρακτήρα για τον τηλεργαζόµενο και δεν συνιστά
υπηρεσιακή µεταβολή.
β) Αρχή της ίσης µεταχείρισης: Οι τηλεργαζόµενοι α-

πολαύουν τα ίδια δικαιώµατα και υπέχουν τις ίδιες υπο-
χρεώσεις µε τους εργαζόµενους µε φυσική παρουσία υ-
παλλήλους, όπως ειδικότερα ορίζονται από τις κείµενες
γενικές ή ειδικές διατάξεις και τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας, όπου αυτές εφαρµόζονται. 
γ) Προστασία προσωπικών δεδοµένων: Ο φορέας πρέ-

πει να λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
µέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδοµέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιµοποιούνται και
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον τηλεργαζόµενο
στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων του. 
δ) Σεβασµός της ιδιωτικής ζωής: Ο φορέας σέβεται

την ιδιωτική ζωή και το απόρρητο των επικοινωνιών του
τηλεργαζόµενου. Σε περίπτωση, που τεθεί οποιοδήποτε
είδος συστήµατος παρακολούθησης του χρόνου εργα-
σίας, αυτό πρέπει να επιβάλλεται από τις λειτουργικές
ανάγκες του φορέα, να είναι ανάλογο του στόχου που υ-
πηρετεί και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόµε-
νου σκοπού.

Άρθρο 6
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Ο φορέας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, προκειµένου να διασφαλίζεται
το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων
για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφαρµόζει τα
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, όπως ορίζο-
νται από τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδο-
µένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016
(L 119) και την εθνική νοµοθεσία και ιδίως, τον
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

2. Ο φορέας, µε τη συνδροµή του Υπεύθυνου Προστα-
σίας Δεδοµένων, είναι υπεύθυνος να ενηµερώνει επαρ-
κώς, να εκπαιδεύει και να συνδράµει τους τηλεργαζόµε-
νους στην εφαρµογή των διαδικασιών για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων. 

3. Για την πρόσβαση στο δίκτυο, ο φορέας, ως υπεύθυ-
νος επεξεργασίας δεδοµένων: α) διασφαλίζει ότι υπάρ-
χει δυνατότητα ασφαλούς αποµακρυσµένης πρόσβασης
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σε πόρους πληροφοριακών συστηµάτων του φορέα, β)
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε
τις οποίες επιτρέπεται η αποµακρυσµένη πρόσβαση, γ)
διασφαλίζει τη σύνδεση σε υπολογιστικά συστήµατα του
φορέα µέσω υπηρεσίας «αποµακρυσµένης επιφάνειας
εργασίας» µόνο µέσω σύνδεσης εικονικού ιδιωτικού δι-
κτύου µε κρυπτογραφηµένη και προστατευµένη δροµο-
λόγηση δεδοµένων, δ) εγκαθιστά ασφαλές πρωτόκολλο
ασύρµατης σύνδεσης µε ισχυρό κωδικό στη συσκευή τη-
λεργασίας που χρησιµοποιεί ο τηλεργαζόµενος, όταν ο
τελευταίος συνδέεται στο διαδίκτυο µέσω ασύρµατου
δικτύου και ε) διασφαλίζει ότι αποφεύγεται η χρήση αρ-
χείων µε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σε υπηρε-
σίες προσωπικής διαδικτυακής αποθήκευσης των τηλερ-
γαζόµενων. 

4. Ο τηλεργαζόµενος υποχρεούται να κάνει αποκλει-
στική χρήση του επίσηµου ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
του φορέα κατά την εκτέλεση της τηλεργασίας. 

5. Για τη χρήση τερµατικής συσκευής και αποθηκευτι-
κών µέσων, µε επιµέλεια του φορέα εγκαθίσταται στην
τεχνολογική συσκευή της τηλεργασίας σύστηµα ενα-
ντίον των ιών (antivirus) και «τείχος προστασίας»
(firewall). Ο φορέας επιµελείται: α) την τακτική ενηµέρω-
ση των προαναφερόµενων συστηµάτων, β) την εγκατά-
σταση των πλέον πρόσφατων ενηµερώσεων του λογι-
σµικού εφαρµογών και του λειτουργικού συστήµατος
στη συσκευή της τηλεργασίας, γ) τη χρήση των πλέον
πρόσφατων εκδόσεων προγραµµάτων πλοήγησης στο
διαδίκτυο από τον τηλεργαζόµενο µε τη µη τήρηση ιστο-
ρικού ή τη διαγραφή του µετά το πέρας της τηλεργα-
σίας, δ) τον διαχωρισµό των δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα τα οποία αφορούν την τηλεργασία στη συσκευή
της τηλεργασίας, και ε) τη χρήση διαδικασιών κατάλλη-
λης κρυπτογράφησης και διαδικασιών λήψης αντιγρά-
φων αρχείων που περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χα-
ρακτήρα. 

6. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, δεν επι-
τρέπεται η χρήση συστηµάτων λήψης και εγγραφής κι-
νούµενων εικόνων του τηλεργαζόµενου (κάµερα) που εί-
ναι ενσωµατωµένα στη συσκευή τηλεργασίας, κατά τη
διενέργεια τηλεδιασκέψεων και για τον έλεγχο της από-
δοσης του τηλεργαζόµενου. Αν τεθεί σε λειτουργία ο-
ποιοδήποτε σύστηµα, αυτό πρέπει να επιβάλλεται από
τις λειτουργικές ανάγκες της εργασίας που παρέχει ο
φορέας και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόµε-
νου σκοπού.

7. Για την πραγµατοποίηση τηλεδιασκέψεων, ο φορέ-
ας χρησιµοποιεί πλατφόρµες που υποστηρίζουν υπηρε-
σίες ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση και προστασία
του συνδέσµου της προγραµµατισµένης τηλεδιάσκεψης. 

8. Σε περίπτωση που ο φορέας, ως υπεύθυνος επεξερ-
γασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν διασφα-
λίζει κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές των ως άνω πα-
ραγράφων, η τηλεργασία δεν αρχίζει ή διακόπτεται. 

9. Πριν την έναρξη της τηλεργασίας, µε ευθύνη του
φορέα, διενεργείται εκτίµηση αντικτύπου σχετικά µε την
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 7
Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας

1. Ο χαρακτήρας της τηλεργασίας είναι οικειοθελής
για τον τηλεργαζόµενο. 

2. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υ-
παλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων µε µό-
νιµα ή πρόσκαιρα προβλήµατα υγείας, εφόσον η φύση
των καθηκόντων του καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους
µέσω τηλεργασίας, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµε-
να στην απόφαση του άρθρου 13, ο φορέας οφείλει να
αποδεχθεί το αίτηµα του υπαλλήλου για τηλεργασία, ε-
κτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την
απόρριψή του, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει
και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο.

3. Σε περίπτωση κινδύνου της δηµόσιας υγείας και ε-
κτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει
να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία
για τον απαιτούµενο χρόνο µέχρι την άρση των εν λόγω
συνθηκών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 8
Χρονικά όρια τηλεργασίας

1. Η τηλεργασία παρέχεται σε καθορισµένες ηµέρες
ανά εβδοµάδα και µήνα εκάστου ηµερολογιακού έτους,
οι οποίες καθορίζονται ειδικότερα στην απόφαση του
άρθρου 13.

2. Η τηλεργασία δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά
τις σαράντα τέσσερις (44) εργάσιµες ηµέρες ανά ηµερο-
λογιακό έτος. Οι εν λόγω ηµέρες λαµβάνονται υποχρεω-
τικά εντός του χρονικού διαστήµατος των τριών (3) µη-
νών, για το οποίο εκδίδεται η απόφαση του άρθρου 13.

3. Δεν επιτρέπεται η παροχή τηλεργασίας κατά το
χρονικό διάστηµα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου ε-
κάστου ηµερολογιακού έτους. 

4. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 7.

Άρθρο 9
Ποσοτικός περιορισµός τηλεργασίας

1. Το µέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση
του φορέα που δύναται να απασχολείται µέσω τηλεργα-
σίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των υπαλλήλων της
εν λόγω Διεύθυνσης των οποίων η φύση των καθηκό-
ντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους µέσω τηλεργα-
σίας. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται αναλόγως
στην περίπτωση Αυτοτελών Τµηµάτων για το χρονικό
διάστηµα για το οποίο εκδίδεται η απόφαση του άρθρου
13.

2. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση της παρ.
3 του άρθρου 7.
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Άρθρο 10
Ωράριο τηλεργασίας

Ο τηλεργαζόµενος εκτελεί τα καθήκοντά του µέσα
στον χρόνο που ορίζεται από τις κείµενες γενικές ή ειδι-
κές διατάξεις εντός του ωραρίου λειτουργίας του φορέα
όπου υπηρετεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 11
Τόπος παροχής τηλεργασίας

1. Η τηλεργασία µπορεί να παρασχεθεί από την οικία
του τηλεργαζόµενου ή από οποιονδήποτε άλλο σταθερό
χώρο εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα όπου υπηρε-
τεί και εντός των συνόρων των κρατών µελών του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης α-
πό το αρµόδιο όργανο της Διεύθυνσης του φορέα σύµ-
φωνα µε το άρθρο 14.

2. Ο υπάλληλος οφείλει να διασφαλίσει, ότι ο επιλεγό-
µενος χώρος πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες προ-
διαγραφές που καθιστούν εφικτή την απρόσκοπτη και α-
ποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων του µέσω τη-
λεργασίας και συνάδει µε τους γενικούς κανόνες πρόλη-
ψης, υγιεινής και ασφάλειας. Με την παροχή τηλεργα-
σίας τεκµαίρεται, ότι ο τηλεργαζόµενος τηρεί όλους
τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας και ότι, ο χώ-
ρος τηλεργασίας πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές.

Άρθρο 12
Σταθµός Τηλεργασίας

1. Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρµόδια για την
παροχή εξοπλισµού και την πληροφοριακή υποστήριξη,
προµηθεύει τον υπάλληλο µε τον απαραίτητο και κατάλ-
ληλο για την αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων
του µέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και
τεχνολογική συσκευή (εφεξής «Σταθµός Τηλεργασίας»)
και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφό-
σον τούτο είναι επιθυµητό από τον υπάλληλο. Εφόσον, ο
φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει Σταθµό Τη-
λεργασίας, ο υπάλληλος δύναται, εφόσον το επιθυµεί,
να κάνει χρήση του προσωπικού του τεχνολογικού εξο-
πλισµού.

2. Ο φορέας επιβαρύνεται µε το κόστος συντήρησης
και τυχόν αναβάθµισης του Σταθµού Τηλεργασίας και
ευθύνεται για την αντικατάστασή του σε περίπτωση βλά-
βης ή καταστροφής του, εφόσον διαπιστωθεί ότι η βλάβη
ή η καταστροφή δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια
του τηλεργαζόµενου.

3. Ο Σταθµός Τηλεργασίας που παρέχει ο φορέας χρη-
σιµοποιείται από τον υπάλληλο αποκλειστικά και µόνο
στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

4. O φορέας παρέχει στον τηλεργαζόµενο οδηγίες για
τη χωροθέτηση και κατάλληλη διαµόρφωση του Σταθµού
Τηλεργασίας, ώστε να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτω-
ση οι ελάχιστες προϋποθέσεις εργονοµίας και ασφάλει-
ας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 13
Καθορισµός θέσεων τηλεργασίας

Στην αρχή κάθε ηµερολογιακού τριµήνου ή σε συντο-
µότερα χρονικά διαστήµατα σε περιπτώσεις εκτάκτων
συνθηκών και αναγκών, ο Προϊστάµενος της κάθε Διεύ-
θυνσης ή του κάθε Αυτοτελούς Τµήµατος του φορέα,
λαµβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες και την
εύρυθµη λειτουργία του φορέα, καθώς και τη φύση των
καθηκόντων των υπαλλήλων του, η εκτέλεση των οποί-
ων δύναται να πραγµατοποιηθεί µέσω τηλεργασίας, µε
απόφασή του, καθορίζει τις θέσεις εργασίας που είναι ε-
πιλέξιµες για τηλεργασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή της. Η ως άνω απόφαση τελεί υ-
πό την έγκριση του οικείου Προϊσταµένου του οργάνου
του προηγούµενου εδαφίου, ο οποίος αποφαίνεται σχε-
τικώς εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την γνω-
στοποίησή της σε αυτόν. 

Άρθρο 14
Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας

1. Ο υπάλληλος που επιθυµεί να τηλεργαστεί, υποβάλ-
λει έγγραφο αίτηµα στον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης
του φορέα όπου υπηρετεί. Στο αίτηµα του υπαλλήλου α-
ναφέρονται: α) ο αριθµός των ηµερών και το συνολικό
χρονικό διάστηµα που επιθυµεί να τηλεργαστεί επί τη
βάσει των χρονικών ορίων που τίθενται στο άρθρο 8 και
στην απόφαση του άρθρου 13 και β) η διεύθυνση του τό-
που παροχής της τηλεργασίας. Στο αίτηµα ο υπάλληλος
δηλώνει αν επιθυµεί να λάβει Σταθµό Τηλεργασίας και
δύναται να προτείνει, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικές ώρες
έναρξης και λήξης του νόµιµου ωραρίου απασχόλησής
του εντός του ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης ό-
που υπηρετεί.

2. Ο Προϊστάµενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα,
λαµβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύ-
ρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας και τα καθήκοντα του υ-
παλλήλου, ύστερα από εισήγηση του οικείου Προϊσταµέ-
νου του εκάστοτε Τµήµατος, γνωστοποιεί, εγγράφως ή
µε ηλεκτρονικά µέσα, προς τον υπάλληλο την απόφασή
του επί του αιτήµατός του εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από την υποβολή του. Με την παρέλευση άπρα-
κτης της ως άνω προθεσµίας, το αίτηµα θεωρείται ότι έ-
χει απορριφθεί.

3. Ο Προϊστάµενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα
κοινοποιεί τις αποφάσεις επί των αιτηµάτων για τηλερ-
γασία στον άµεσα Προϊστάµενό του και στον Προϊστά-
µενο της αρµόδιας µονάδας για ζητήµατα ανθρωπίνου
δυναµικού που συντονίζει και ελέγχει την ορθή εφαρµο-
γή της διαδικασίας.

4. Για τα αυτοτελή Τµήµατα του φορέα που δεν ανή-
κουν σε Διευθύνσεις, τις αρµοδιότητες του Προϊσταµέ-
νου της Διεύθυνσης ασκεί ο Προϊστάµενος για τα θέµα-
τα προσωπικού.
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Άρθρο 15
Περιεχόµενο απόφασης τηλεργασίας

Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήµατος περί τηλεργα-
σίας, γνωστοποιείται εγγράφως στον τηλεργαζόµενο το
σύνολο των εξής πληροφοριών: 
α) ο τόπος παροχής της τηλεργασίας,
β) τα χρονικά όρια της τηλεργασίας δυνάµει των άρ-

θρων 10 και 14,
γ) ο αναγκαίος για την παροχή της τηλεργασίας εξο-

πλισµός (Σταθµός Τηλεργασίας), οι όροι χρήσης αυτού
και τα στοιχεία της αρµόδιας υπηρεσίας τεχνικής υπο-
στήριξης, οι περιορισµοί στη χρήση του και οι κυρώσεις
σε περίπτωση παραβίασης αυτών,
δ) ο τρόπος και τα µέσα ελέγχου και καταγραφής του

ηµερήσιου χρόνου εργασίας, εφόσον συντρέχει τέτοια
περίπτωση, 
ε) οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά

την ασφάλεια του συστήµατος πληροφοριών και την
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 16
Περάτωση τηλεργασίας

Η τηλεργασία δύναται να περατωθεί κατόπιν σχετικού
αιτήµατος του τηλεργαζόµενου και υπό την προϋπόθεση
αποδοχής του από το αρµόδιο όργανο του άρθρου 13 ή
από τον φορέα ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση πέ-
ντε (5) εργασίµων ηµερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 17
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις τηλεργαζόµενων

1. Οι τηλεργαζόµενοι απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµα-
τα και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τους υπαλλή-
λους που εκτελούν τα καθήκοντά τους µε φυσική παρου-
σία στις εγκαταστάσεις του φορέα.

2. Οι τηλεργαζόµενοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι
πληρούνται οι γενικοί κανόνες πρόληψης και ασφάλειας
των άρθρων 5 και 6 του Γενικού Κανονισµού για την Προ-
στασία Δεδοµένων [Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Α-
πριλίου 2016 (L 119)], ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση
στο φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο που διαχειρίζονται α-
πό µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. 

3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις
αναφορικά µε την υποχρέωση εχεµύθειας για γεγονότα
ή πληροφορίες των οποίων ο τηλεργαζόµενος λαµβάνει
γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευ-
καιρία αυτής.

4. Ο τηλεργαζόµενος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά
του µε γνώµονα τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέρο-
ντος και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τον πολί-
τη. 

Άρθρο 18
Αποσύνδεση τηλεργαζόµενου

Μετά το πέρας του ωραρίου του ο τηλεργαζόµενος α-
ποσυνδέεται από τα µέσα πληροφορικής και επικοινω-
νίας που χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων
του.

Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Δικαιοσύνης και κατόπιν γνώµης της Αρχής Προστα-
σίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέσα σε έξι
(6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, ρυθµίζονται
ειδικότερα τα θέµατα προστασίας των προσωπικών δε-
δοµένων όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο Β΄. Με το ίδιο
διάταγµα, δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω τα κα-
τάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ασφαλείας για
την προστασία των δεδοµένων των τηλεργαζοµένων και
τρίτων φυσικών προσώπων, οι υποχρεώσεις των υπευθύ-
νων επεξεργασίας δεδοµένων και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την προστασία των δεδοµένων κατά
την εκτέλεση της τηλεργασίας. Η Αρχή Προστασίας Δε-
δοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκδίδει τη γνώµη της
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών από την αποστολή σε αυτήν του σχεδίου προεδρι-
κού διατάγµατος από το επισπεύδον Υπουργείο. Η άπρα-
κτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν κωλύει την
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµοδί-
ου Υπουργού, δύναται να εξειδικεύονται οι κίνδυνοι για
τη δηµόσια υγεία και οι έκτακτες συνθήκες και ανάγκες
της παρ. 3 του άρθρου 7 που επιβάλλουν ως µέσο πρό-
ληψης και διασφάλισης της δηµόσιας υγείας και προστα-
σίας των πολιτών την εφαρµογή της τηλεργασίας και δύ-
ναται να καθορίζεται το χρονικό διάστηµα, καθώς και το
ποσοστό των υπαλλήλων του φορέα που θα κληθούν να
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς τηλεργα-
σίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Υγείας, εξειδικεύονται τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 7 προβλήµατα υγείας και δύναται να καθορίζο-
νται τα χρονικά όρια τηλεργασίας για τους έχοντες µόνι-
µα ή πρόσκαιρα προβλήµατα υγείας. Στην ίδια απόφαση
δύνανται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαι-
τείται να προσκοµίζονται ανά περίπτωση, καθώς και η τυ-
χόν διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των εν
λόγω προβληµάτων υγείας. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται,
σε περιόδους εκτάκτων συνθηκών, να τροποποιηθούν τα
χρονικά διαστήµατα έκδοσης των αποφάσεων του φο-
ρέα που σχετίζονται µε την επιλεξιµότητα των θέσεων
εργασίας που καθιστούν εφικτή την εκτέλεσή της υπό
καθεστώς τηλεργασίας.
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5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα α-
πό αιτιολογηµένο αίτηµα του φορέα ή µε απόφαση του
επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής δύναται να αυξάνεται
το αναφερόµενο στο άρθρο 9 ποσοτικό όριο των υπαλ-
λήλων ανά Διεύθυνση ή Αυτοτελές Τµήµα του εκάστοτε
φορέα που µπορούν να τηλεργαστούν και το οποίο, σε
κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να ξεπερνά ποσοστό πενή-
ντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των υπαλλήλων
της εν λόγω οργανικής µονάδας, των οποίων η φύση
των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους µέ-
σω τηλεργασίας.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κα-
τά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού ή µε απόφαση του ε-
πικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής ρυθµίζονται οι λεπτοµέ-
ρειες εφαρµογής και ιδίως, τα τεχνικά, οργανωτικά και
διαδικαστικά πρότυπα για τη διαχείριση της τηλεργασίας
από τις υπηρεσίες µε γνώµονα τη µείωση του σχετικού
διοικητικού βάρους.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟΜΕΑ, ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 20
Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού - Άσκηση 
ένστασης - Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 
του άρθρου 16 και της παρ. 3 του άρθρου 20 

του ν. 4369/2016 

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου
16 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίσταται µε δύο νέα ε-
δάφια και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής:

«α) Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού
πραγµατοποιείται κάθε έτος. Το χρονικό διάστηµα διε-
νέργειας της ετήσιας αξιολόγησης καθορίζεται µε από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η ηλεκτρονική διεξα-
γωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και
των Προϊσταµένων οργανικών µονάδων διενεργείται µέ-
σω ειδικής πλατφόρµας, που εντάσσεται στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναµικού του Ελληνικού Δηµοσίου.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4369/2016 αντικαθί-
σταται  ως εξής:

«3. Οι ενστάσεις ασκούνται µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δώδεκα (12) ηµερών από τη γνωστοποίηση
της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλο-
νται µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής αξιολόγησης.
Στην περίπτωση υποβολής της ένστασης εγγράφως
στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, αυτή
την προωθεί στην αρµόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγη-
σης.»

Άρθρο 21
Γραµµατειακή υποστήριξη Δευτεροβάθµιου Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου

146Α του ν. 3528/2007 

Το εδάφιο µετά την περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου
146Α του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται και µετα-
φέρεται µετά την περ. ζ) της παρ. 1, η οποία διαµορφώ-
νεται ως εξής: 

«1. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκρο-
τείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, λειτουρ-

γεί σε τρία τµήµατα και αποτελείται από:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του

Κράτους, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρό-
εδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,

β) έξι (6) Νοµικούς Συµβούλους του Κράτους µε ισά-
ριθµους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από
τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,

γ) δύο (2) εν ενεργεία ροϊσταµένους γενικών διευθύν-
σεων του Υπουργείου Εσωτερικών µε δύο (2) αναπληρω-
τές τους εν ενεργεία Προϊσταµένους Γενικών Διευθύν-
σεων ή Διευθύνσεων του ίδιου Υπουργείου,

δ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι
αρµόδια για θέµατα προσωπικού του Υπουργείου στο ο-
ποίο υπάγεται η υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει την υπη-
ρεσία ή το ν.π.δ.δ. όπου διαπράχθηκε το πειθαρχικό πα-
ράπτωµα, µε αναπληρωτή του άλλον Προϊστάµενο Γενι-
κής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του ίδιου ως άνω Υπουρ-
γείου, οριζόµενους πριν από την έναρξη της θητείας µε
απόφαση του οικείου Υπουργού. Όταν η πειθαρχική υπό-
θεση αφορά υπάλληλο Περιφέρειας, στο Συµβούλιο µε-
τέχει ο Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέ-
ρειας Αττικής, που είναι αρµόδιος για θέµατα προσωπι-
κού, οριζόµενος µε απόφαση του Περιφερειάρχη Αττι-
κής. Προκειµένου για υπαλλήλους Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης ή ν.π.δ.δ., που εποπτεύονται από τον Γενικό
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης στο Δευτερο-
βάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο µετέχει Προϊστάµενος Γε-
νικής Διεύθυνσης µε τον αναπληρωτή του Προϊστάµενο
Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσω-
τερικών και

ε) δύο (2) Προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων Δή-
µων από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας
Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, µε
τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από
τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβου-
λίου, ύστερα από κλήρωση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της
παρ. 9 του άρθρου 146Β,
στ) δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. µε τους ανα-

πληρωτές τους, οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι δηµο-
σίων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή
Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται µε απόφαση
της εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Αν η
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν υποδείξει µέσα σε προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτή-
µατος του Υπουργού Εσωτερικών, η συγκρότηση του ορ-
γάνου είναι νόµιµη και χωρίς τη συµµετοχή των µελών
αυτών,

ζ) δύο (2) εκπροσώπους της Π.Ο.Ε. -  Ο.Τ.Α. µε τους
αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι
Δήµων και οι οποίοι υποδεικνύονται µε απόφαση της ε-
κτελεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.. Αν η
Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. δεν υποδείξει µέσα σε προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ε-
ρωτήµατος του Υπουργού Εσωτερικών, η συγκρότηση
του οργάνου είναι νόµιµη και χωρίς τη συµµετοχή των
µελών αυτών.
Γραµµατέας των τριών τµηµάτων είναι υπάλληλος, κα-

τηγορίας ΠΕ της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυνα-
µικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που
ορίζεται µε τρεις αναπληρωτές υπαλλήλους, κατηγορίας
ΠΕ, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης µε την απόφαση ορι-
σµού µελών.»
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Άρθρο 22
Αποδοχές δηµοσιογράφων Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση 

της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στις περιπτώσεις που για τις θέσεις της παρ. 1 προ-
σλαµβάνονται δηµοσιογράφοι, αυτοί αµείβονται σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδο-
θείσες πράξεις περί αποδοχών δηµοσιογράφων, εφόσον
συνεχίζουν να απασχολούνται ως δηµοσιογράφοι. Το
παρόν καταλαµβάνει και όσους απασχολούνται ήδη στις
θέσεις αυτές.»

Άρθρο 23
Διορισµός στο Δηµόσιο συγγενούς αποβιώσαντος

υπαλλήλου - Τροποποίηση της παρ. 20 
του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 

Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«20. Όταν εργαζόµενος στο Δηµόσιο ή στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, µε τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), απο-
βιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του
καθήκοντος, τότε δύναται ένα (1) µέλος της οικογένειας
του θανόντος µέχρι πρώτου βαθµού συγγενείας µε αυ-
τόν ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του ή το πρόσωπο
µε το οποίο είχε συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, να διορί-
ζεται στο Δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε κενή
οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο
διοριζόµενος. Η αίτηση διορισµού πρέπει να υποβληθεί
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών από την
ηµεροµηνία του θανάτου ή από τη συµπλήρωση του νό-
µιµου ορίου ηλικίας για διορισµό ή από την εκπλήρωση
των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Για την άσκηση του δι-
καιώµατος αυτού προηγούνται κατά σειρά: α) ο/η σύζυ-
γος του θανόντος ή το πρόσωπο µε το οποίο ο θανών εί-
χε συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, β) τα τέκνα του θανό-
ντος, γ) οι γονείς του θανόντος, δ) τα αδέρφια του θανό-
ντος. Μεταξύ συγγενών που εµπίπτουν στην ίδια περί-
πτωση, προηγείται ο µεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της η-
µεροµηνίας γέννησης. Η αίτηση συνοδεύεται από αµετά-
κλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων που
τυχόν προηγούνται, από το δικαίωµα διορισµού και συ-
νεπάγεται, από την ηµεροµηνία διορισµού, την αυτοδί-
καιη και αµετάκλητη παραίτηση του διοριζοµένου από
τις οικονοµικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον
οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισµένος ο
θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού
του δικαιώµατος. Ο διορισµός ενεργείται µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου.»

Άρθρο 24
Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων 

1. Τα πειθαρχικά όργανα, µονοµελή ή συλλογικά, κα-
θώς και οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού υποχρε-
ούνται, κατά λόγο αρµοδιότητας, να ενηµερώνουν αµελ-
λητί την ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στην
Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) για την παρακολούθη-

ση εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης,
των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης
(Ε.Δ.Ε.), των πειθαρχικών διαδικασιών, καθώς και των
ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται µε τις πειθαρχικές
διαδικασίες. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού υ-
ποχρεούνται επιπλέον να ενηµερώνουν αµελλητί την η-
λεκτρονική βάση και για την εξέλιξη των πειθαρχικών υ-
ποθέσεων µετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσε-
ων σε περίπτωση άσκησης ένδικων µέσων. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
του Διοικητή της Ε.Α.Δ., που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τόσο για τις τυπι-
κές µορφές πειθαρχικής προδικασίας όσο και για τις πει-
θαρχικές υποθέσεις, όσοι έχουν υποχρέωση καταχώρι-
σης στοιχείων, οι έχοντες πρόσβαση στη βάση δεδοµέ-
νων, τα στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδοµένων, ο
τρόπος πρόσβασης σε αυτά, ο χρόνος τήρησής τους, τυ-
χόν στάδια έναρξης λειτουργίας της, οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις σχετικά µε τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών
δεδοµένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για τη λειτουργία αυτής.

Άρθρο 25
Μισθώµατα Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 

του Υπουργείου Εσωτερικών

Δαπάνες που αφορούν στην καταβολή των µισθωµά-
των για το οικονοµικό έτος 2020 που βαρύνουν τον Ειδι-
κό Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, οι οποίες δεν καταβλήθηκαν κατά το εν λόγω οικο-
νοµικό έτος, λόγω της αδυναµίας εφαρµογής των προ-
βλεπόµενων στην παρ. 2 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), καθώς και τις παρ. 1
και 8 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), θεωρού-
νται νόµιµες και κανονικές και εκκαθαρίζονται σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ειδικού Φορέα
1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 26
Κίνητρα σε εργαζοµένους Ο.Τ.Α. ορεινών 

και νησιωτικών περιοχών - Τροποποίηση της παρ. 1 
του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν. 4483/2017 (Α΄ 107), µετά τη φράση «µπορούν να πα-
ρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυµα διαµονής», προστί-
θεται η φράση «στους υπαλλήλους τους, µονίµους και
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορι-
σµένου χρόνου,» και µετά τη φράση «πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση
«και µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) » και η παρ.
1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Οι ορεινοί Δήµοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), οι δήµοι µε πληθυσµό έως 30.000 κατοίκους,
των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%)
των δηµοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται
ως ορεινές στο Μητρώο Δήµων, Κοινοτήτων και Οικι-
σµών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήµοι, τα νοµικά πρό-
σωπα αυτών, καθώς και οι Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού στην εδαφι-
κή περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόµενοι
δήµοι, µπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυ-
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µα διαµονής στους υπαλλήλους τους, µονίµους και µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισµέ-
νου χρόνου, στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό των κέντρων υγείας και των δηµόσιων νοσο-
κοµείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άµεσης
Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στο ένστολο προσωπικό της Ελλη-
νικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος και
στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µέλη Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις
περιοχές δικαιοδοσίας τους. Η διευκόλυνση του προη-
γούµενου εδαφίου µπορεί να χορηγείται και σε υπαλλή-
λους που αποσπώνται στους Δήµους αυτούς για τη στε-
λέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισµός του πλη-
θυσµού γίνεται σύµφωνα µε τα στοιχεία πραγµατικού
πληθυσµού της τελευταίας απογραφής.»

Άρθρο 27
Ρυθµίσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων 

του Δηµοσίου - Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 
και της παρ. 4 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 6
και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016

1. Το προσωπικό που ανήκει οργανικά στις Αποκε-
ντρωµένες Διοικήσεις εξαιρείται από τις διαδικασίες
συµµετοχής του στους κύκλους κινητικότητας που διε-
νεργούνται µε τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήµατος Κι-
νητικότητας (ν. 4440/2016, A΄ 224). Η εξαίρεση του πρώ-
του εδαφίου αίρεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών. 

2. α) Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 4440/2016 προστίθεται εδάφιο και η περ. α) δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«α) Η συµπλήρωση διετίας από τον διορισµό ή, εφό-
σον ο διορισµός έγινε µε µοριοδότηση λόγω εντοπιότη-
τας, η συµπλήρωση του προβλεπόµενου χρόνου παρα-
µονής. Αν η υποχρέωση παραµονής αφορά νοµό, νησί ή
παραµεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παράγραφος 8 περίπτω-
ση ιδ) του ν. 2190/1994) είναι δυνατή η συµµετοχή του υ-
παλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για µετάταξη ή από-
σπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής, ό-
που υφίσταται η δέσµευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει
συµπληρώσει το ήµισυ του υποχρεωτικού χρόνου παρα-
µονής. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύ-
γων, σύµφωνα µε το άρθρο 11, επιτρέπεται η µετάταξη ή
η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχής του άρθρου 8,
εφόσον ο υπάλληλος έχει συµπληρώσει το ήµισυ του υ-
ποχρεωτικού χρόνου παραµονής. Δεν απαιτείται η συ-
µπλήρωση διετίας από τον διορισµό για τους υπαλλή-
λους που αποσπώνται για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υ-
γείας σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 7, καθώς και
για λόγους συνυπηρέτησης σύµφωνα µε το άρθρο 11, µε
την επιφύλαξη ότι ο διορισµός δεν έγινε µε µοριοδότηση
λόγω εντοπιότητα.»
β) Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 αντικαθί-

σταται το πέµπτο εδάφιο και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως
εξής: 

«4. Για τη διενέργεια µετάταξης ή απόσπασης το πο-
σοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης
του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων για τη

διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά τον χρόνο έκδοσης
της απόφασης, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλά-
χιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου
των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο
ποσοστό δεν συµπεριλαµβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι
απουσιάζουν µε µακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως, άνευ α-
ποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασµέ-
νοι σε άλλον φορέα. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος
να µην είναι ο µοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλά-
δο τόσο κατά τη λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσε-
ων όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης από-
σπασης ή µετάταξης. Ειδικά για τη µετάταξη υπαλλήλου
από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού απαιτείται επιπλέον η γνώµη του
αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου. Ειδικά για τη µετά-
ταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού και των Υπηρεσιών Δόµησης των Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου
για τον διορισµό οργάνου. Ειδικά για υπηρεσίες που ε-
δρεύουν εν όλω ή εν µέρει σε νησιωτικές περιοχές ή ο-
ρεινές ή παραµεθόριες περιοχές,  καθώς και για τις υπη-
ρεσίες που έχουν αποκεντρωµένες ή περιφερειακές υ-
πηρεσίες σε άλλη περιφερειακή ενότητα από την έδρα
της Κεντρικής Υπηρεσίας, η κάλυψη του προβλεπόµενου
ποσοστού υπολογίζεται βάσει του πρώτου εδάφιου και
επιπλέον βάσει της οικείας απόφασης κατανοµής θέσε-
ων, εφόσον υπάρχει, ή της τοποθέτησης των υπαλλήλων
στην έδρα της υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος,
ο οποίος µετέχει στην κινητικότητα, για την κατηγορία
και κλάδο του οποίου πραγµατοποιείται ο υπολογισµός.
Για τον υπολογισµό του ποσοστού κάλυψης εξήντα πέ-
ντε τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης της από-
φασης απόσπασης ή µετάταξης, σε περίπτωση που συ-
γκρίνονται περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι
οποίοι έχουν επιλεγεί προς µετακίνηση στο πλαίσιο του
ίδιου κύκλου κινητικότητας, εφόσον δεν πληρούται η
προϋπόθεση αυτή για το σύνολο των συγκρινόµενων υ-
παλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδροµής
της προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι εκείνοι που έχουν
διανύσει εν τοις πράγµασι τον περισσότερο χρόνο υπη-
ρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης και, σε περίπτωση
που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η σχετική
βεβαίωση συνδροµής της προϋπόθεσης αυτής χορηγεί-
ται µόνο για όσους υπαλλήλους κατόπιν εκτίµησης των
υπηρεσιακών αναγκών, µπορούν να µετακινηθούν κατό-
πιν αιτιολογηµένης απόφασης του αρµόδιου προς διορι-
σµού οργάνου του φορέα προέλευσης.»

3. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 προστί-
θεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής: 

«5. Τα αιτήµατα αξιολογούνται από την Κεντρική Επι-
τροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δε-
δοµένων (Πίνακας) για τις προσφερόµενες - διαθέσιµες
θέσεις και ανάγκες στο Δηµόσιο. Ο Πίνακας για τον πρώ-
το κύκλο κινητικότητας εκάστου έτους δηµοσιοποιείται
έως τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, µε την ανάρτησή
του σε ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Εσωτερικών. Για την αξιολόγηση των αι-
τηµάτων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας λαµ-
βάνονται υπόψη κριτήρια, όπως το ποσοστό κάλυψης
του οικείου κλάδου βάσει των στοιχείων που παρατίθε-
νται στην παρ. 2, η έδρα της Υπηρεσίας, το εν τοις πράγ-
µασι υπηρετούν προσωπικό, οι προβλεπόµενες αποχω-
ρήσεις που δηλώνονται µε την έκθεση της παρ. 2 και οι
προτεραιότητες δηµόσιας πολιτικής.»
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4. H παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγη-
σης η υπηρεσία υποδοχής ενηµερώνει εντός τριών (3) η-
µερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρε-
σία προέλευσής του, καλώντας τους να υποβάλλουν τα
αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης µε-
τάταξης ή απόσπασης, εφόσον αυτά δεν έχουν υποβλη-
θεί σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας. Σε περίπτω-
ση που εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) ηµε-
ρών από την ανωτέρω ενηµέρωση ο υποψήφιος παραι-
τείται ή δεν προσκοµίζει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρε-
σία προέλευσης προσκοµίσει δικαιολογητικά, από τα ο-
ποία βεβαιώνεται η µη πλήρωση των νοµίµων προϋποθέ-
σεων για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδο-
χής ενηµερώνει αµελλητί το τριµελές όργανο του άρ-
θρου 7 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα
σύµφωνα µε το πρακτικό επιλογής της παρ. 3. Κατόπιν, η
πράξη µετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται αµελλητί από
το αρµόδιο προς διορισµό όργανο της υπηρεσίας υποδο-
χής και κοινοποιείται επίσης αµελλητί στην υπηρεσία
προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο ο-
ποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία εντός δέκα
(10) ηµερών από την ως άνω κοινοποίηση. Σε περίπτωση
απόσπασης ή µετάταξης υπαλλήλου από ΚΕΠ η προθε-
σµία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) µήνες από την
κοινοποίηση, διάστηµα εντός του οποίου ο οικείος Δή-
µαρχος µεριµνά για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης,
προκειµένου να µην µειωθεί ο αριθµός των υπηρετού-
ντων υπαλλήλων. Αν υπάλληλος παραβεί την υποχρέω-
ση ανάληψης υπηρεσίας εντός της ως άνω κατά περί-
πτωση προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας ή η α-
πόφαση µετακίνησης ανακληθεί, κατόπιν αιτήσεως του
υπαλλήλου, για λόγους  που δεν αφορούν τη νοµιµότητα
της πράξης, δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί ή να µετα-
ταχθεί µε γενικές ή ειδικές διατάξεις προ της παρόδου
δύο (2) ετών από το πέρας της αποκλειστικής προθε-
σµίας ανάληψης ή από την ηµεροµηνία υποβολής της αί-
τησης ανάκλησης, µε εξαίρεση τους λόγους υγείας της
παρ. 5 του άρθρου 7.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του
ν. 4440/2016 αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«5. Η πράξη απόσπασης ή µετάταξης υπαλλήλου για
αποδεδειγµένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας
του ιδίου, συζύγου ή συµβιούντος ή προσώπου µε α΄
βαθµό συγγένειας προς τον αιτούντα ή προσώπου του ο-
ποίου ο αιτών µετά τον διορισµό ή την πρόσληψη του,
διορίζεται δικαστικός συµπαραστάτης και του ανατίθεται
δικαστικώς και η επιµέλεια, εφόσον η καθηµερινή φρο-
ντίδα του προσώπου αυτού δεν παρέχεται από αρµόδια
ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής προστασίας, εκδίδεται
από το αρµόδιο για διορισµό όργανο της υπηρεσίας υπο-
δοχής, µετά από σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Επιτρο-
πής Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας α-
φορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρµόδιο
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πι-
στοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να
είναι ειδικώς αιτιολογηµένη και να προκύπτει αιτιώδης
σύνδεσµος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή µετάτα-
ξη και των λόγων υγείας. Στην περίπτωση υπαλλήλων µε

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ε-
φόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να µετα-
ταχθεί/µεταφερθεί σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µε παράλληλη δέ-
σµευση κενής οργανικής θέσης µόνιµου προσωπικού,
για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Το προ-
σωπικό, που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α΄  βαθµού δύναται να αιτηθεί
απόσπαση ή µετάταξη για λόγους υγείας µόνο σε υπη-
ρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθ-
µού. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υ-
γείας ανανεώνονται µε απόφαση του αρµόδιου για διορι-
σµό οργάνου του φορέα υποδοχής για µια ή και περισ-
σότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφί-
στανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποί-
οι αποδεικνύονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παρούσα παράγραφο.»

Άρθρο 28
Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις

1. Οι παρ. 1 , η περ. β) της παρ. 2 και η παρ. 4 του άρ-
θρου 27 εφαρµόζονται και για τον πρώτο κύκλο κινητικό-
τητας του έτους 2021.

2. Η  περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 27 εφαρµόζεται α-
ναδροµικά σε όλες τις αποσπάσεις δοκίµων υπαλλήλων
που έχουν διενεργηθεί ή εκκρεµούν προς υλοποίηση µέ-
χρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

3. Οι αποφάσεις απόσπασης των υπαλλήλων στο πλαί-
σιο του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 εκδίδονται απο-
κλειστικά µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου 2021. Εντός της ί-
διας προθεσµίας δηµοσιεύονται αντιστοίχως ή έχουν λά-
βει κωδικό αριθµό δηµοσίευσης οι αποφάσεις µετάταξης
στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου. 

Άρθρο 29
Θητεία αιρετών µελών Υπηρεσιακών Συµβουλίων

Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020
(Α΄ 256), όπως παρατάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
489 του ν. 4781/2021 (Α΄ 231), παρατείνεται εκ νέου έως
την 31η Οκτωβρίου 2021.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Άρθρο 30
Εισαγωγικός διαγωνισµός της Εθνικής Σχολής 

Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - 
Αντικατάσταση των παρ. 2, 5, 10 και 12 του άρθρου 17

του π.δ. 57/2007 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγω-
γικού διαγωνισµού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσε-
ων (Κ.Ε.Ε.), που συγκροτείται ειδικώς και για κάθε νέο
εισαγωγικό διαγωνισµό µε απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών και αποτελείται από δύο (2) λειτουργούς του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, βαθµού τουλάχιστον
Νοµικού Συµβούλου, εκ των οποίων ο αρχαιότερος στην
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ιεραρχία ορίζεται Πρόεδρος, τον Πρόεδρο του Εθνικό
Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), τον Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δηµό-
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), έναν (1)
εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) εκ-
πρόσωπο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπι-
κού (Α.Σ.Ε.Π.), έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του
Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., επτά (7) ει-
δικούς επιστήµονες µε υψηλό κύρος στις ενότητες που
καθορίζονται στο άρθρο 18 και δύο (2) ειδικούς εισηγη-
τές επί θεµάτων διαδικασίας, µόνιµους ή µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους κα-
τηγορίας ΠΕ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως µέλη. Όλα τα µέλη,
πλην των εισηγητών, ορίζονται µε τους νόµιµους ανα-
πληρωτές τους.

β) Ως γραµµατείς της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσε-
ων (Κ.Ε.Ε.) ορίζονται δύο (2) µόνιµοι ή µε σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που
υπηρετούν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ισάριθµοι αναπληρωτές
τους.

γ) Οι δύο (2) λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, οι εκπρόσωποι του Α.Σ.Ε.Π., του Συνηγόρου
του Πολίτη και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καθώς και οι αναπληρω-
τές τους υποδεικνύονται από το αρµόδιο όργανο, ύστε-
ρα από ερώτηµα του Υπουργού Εσωτερικών.
Οι ειδικοί επιστήµονες, οι γραµµατείς της Κεντρικής Ε-

πιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.), οι αναπληρωτές αυτών,
καθώς και οι υπάλληλοι του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που συµµετέ-
χουν στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) ως ει-
δικοί εισηγητές επί θεµάτων διαδικασίας, ορίζονται µε α-
πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνωµο-
δότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Η παράλειψη ή η άρνηση υπόδειξης εκπροσώπου από

το Α.Σ.Ε.Π., από τον Συνήγορο του Πολίτη και την
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, που τάσ-
σει µε το ερώτηµά του ο Υπουργός Εσωτερικών, δεν α-
σκεί επιρροή στη νοµιµότητα της σύνθεσης της Επιτρο-
πής και στο κύρος των αποφάσεών της.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων
(Κ.Ε.Ε.) καθορίζονται οι διαδικασίες: α) για τη συγκρότη-
ση σώµατος βαθµολογητών από µέλη του διδακτικού
προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) αντίστοιχης ειδικότητας, στα οποία, ειδικά για τη
βαθµολόγηση των ξένων γλωσσών, περιλαµβάνονται και
τα µέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και β) για τον ορισµό επιτη-
ρητών από δηµοσίους υπαλλήλους.»

3. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«10. Δικαίωµα συµµετοχής στον εισαγωγικό διαγωνι-
σµό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), συµπεριλαµβανοµένων των πρώην
Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής,
οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προβλεπόµενες στον
ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως εκάστοτε ισχύει, προϋποθέ-
σεις διορισµού κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας δη-
µοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης, µε την επι-
φύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του ν. 3528/2007 ως
προς τον χρόνο συνδροµής κάποιας επί µέρους προϋπό-
θεσης, καθώς και οι υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών,
ν.π.δ.δ. και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι

κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.), συµπεριλαµβανοµένων των πρώην Τ.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι.
της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής. 
Σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και απόφοιτοι της Εθνικής

Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής
Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) ή της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής ως υποψήφι-
οι στον εισαγωγικό διαγωνισµό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

ή καθορίζουν ειδικές προσαυξήσεις της βαθµολογίας
δεν έχουν εφαρµογή στον Εισαγωγικό Διαγωνισµό της
Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).»

4. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«12. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συµµετο-
χής στο διαγωνισµό, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της
περίληψης της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλ-
λεται απαραιτήτως ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν:
α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β. την ηµεροµηνία
γέννησής τους, γ. τη συνδροµή των νόµιµων προσόντων
και την έλλειψη κωλύµατος για διορισµό τους σε δηµό-
σια θέση, σύµφωνα µε τον ν.  3528/2007. Οι δηµόσιοι υ-
πάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός της περ. γ)
και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα. 
Η αίτηση συµµετοχής και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλ-

λονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα του Εθνι-
κού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που είναι προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της δηµόσιας διοίκησης gov.gr. Οι λεπτοµέ-
ρειες υποβολής καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής  Διακυβέρνησης, κατ’
εφαρµογή της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184).»

Άρθρο 31
Στάδια εισαγωγικού διαγωνισµού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. - 
Αντικατάσταση του άρθρου 18 του π.δ. 57/2007 

Το άρθρο 18 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 18

α) Ο διαγωνισµός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διε-
νεργείται σε δύο στάδια. 
Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει γραπτή δοκιµασία των υ-

ποψηφίων στις ενότητες:
1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»,
2. «Μικροοικονοµική - Μακροοικονοµική και Δηµόσια

Οικονοµική», 
3. «Γνώσεις και Δεξιότητες», µε ερωτήσεις πολλαπλών

επιλογών. 
Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει:
1. γραπτή και προφορική δοκιµασία στην ενότητα «Δη-

µόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση», 
2. γραπτή δοκιµασία στην αγγλική γλώσσα, για όλους

τους υποψηφίους, και επιπλέον στη γαλλική ή γερµανική,
ως δεύτερη ξένη γλώσσα, για τους υποψηφίους που επι-
θυµούν να ενταχθούν στο Τµήµα Εµπορικών και Οικονοµι-
κών Υποθέσεων, σύµφωνα µε τις οργανικές διατάξεις του

11



Υπουργείου Εξωτερικών. Με την απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
β), µπορεί να προβλέπεται γραπτή δοκιµασία στη γαλλική
ή γερµανική, ως δεύτερη ξένη γλώσσα για την εισαγωγή
και σε άλλα Τµήµατα της Σχολής, 

3. γραπτή δοκιµασία σε Φάκελο επίκαιρου θέµατος σε
µία εκ των εξής θεµατικών ενοτήτων: 1) Διεθνείς Οικονο-
µικές Σχέσεις, 2) Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηµα-
τισµός, 3) Κοινωνική Πολιτική, 4) Περιφερειακή Πολιτική
και Ανάπτυξη.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκ-

δίδεται ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθο-
ρίζονται τα θέµατα οργάνωσης και διεξαγωγής του δια-
γωνισµού και ιδίως η σύσταση των Επιτροπών Επιλογής
Θεµάτων ανά ενότητα, η εξεταστέα ύλη και η διαδικασία
εξέτασης των εξεταζόµενων ενοτήτων, η κλίµακα και ο
τρόπος βαθµολόγησής τους, οι συντελεστές βαρύτητας
βαθµολογίας που καθορίζουν τη διαµόρφωση του τελικού
βαθµού, ο αριθµός των υποψηφίων που προκρίνονται στο
β΄ στάδιο, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυναµίας γραπτής
εξέτασης υποψηφίων και η διεξαγωγή προφορικής εξέτα-
σης, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος επιλογής και µετά-
δοσης των θεµάτων του Εισαγωγικού Διαγωνισµού, ο
τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνι-
σµού, το δικαίωµα πρόσβασης των υποψηφίων στα γρα-
πτά, ο ελάχιστος απαιτούµενος χρόνος τήρησής τους στο
αρχείο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η διαδικασία πλήρωσης τυχόν
κενών θέσεων που προκύπτουν µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας εγγραφής στη Σχολή των επιτυχόντων του ει-
σαγωγικού διαγωνισµού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. Με την ίδια απόφαση µπορούν να αντιστοι-
χίζονται βάσει της συνάφειας του γνωστικού αντικειµέ-
νου, οι θεµατικές ενότητες του φακέλου επίκαιρου θέµα-
τος µε το Τµήµα ή τα Τµήµατα στα οποία δύνανται να ει-
σαχθούν οι υποψήφιοι.»

Άρθρο 32
Δήλωση προτίµησης - κατανοµή σε Τµήµατα - 
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 

του π.δ. 57/2007 

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του π.δ. 57/2007
(Α΄ 59) τροποποιούνται ως εξής:

«1. Οι δυνητικά εισαγόµενοι στη Σχολή οφείλουν µετά
την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων να υποβάλουν γρα-
πτή δήλωση στον Διευθυντή της Σχολής, µε την οποία
προσδιορίζουν τη σειρά προτεραιότητας των Τµηµάτων
στα οποία επιθυµούν να εισαχθούν.

2. Η δήλωση µπορεί να αφορά Τµήµα ή Τµήµατα για τα
οποία οι δυνητικά εισαγόµενοι πληρούν τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις εισαγωγής.» 

Άρθρο 33
Μεταβατική διάταξη

Ειδικά για τον ΚΗ΄ εισαγωγικό διαγωνισµό της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α, µε την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του π.δ.
57/2007 (Α΄59), όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 31 του
παρόντος, µπορεί να ορίζεται γραπτή δοκιµασία και στην
ιταλική ή ισπανική, ως δεύτερη ξένη γλώσσα, για την ει-
σαγωγή σε Τµήµατα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 34
Απογραφή ακίνητης περιουσίας δηµοτικών βρεφικών
και παιδικών σταθµών - Τροποποίηση του άρθρου 53 

του ν. 4735/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) ανα-
φορικά µε την καταληκτική προθεσµία διενέργειας απο-
γραφής της περιουσίας των δηµοτικών βρεφικών και παι-
δικών σταθµών και η παρ. 2 του ιδίου άρθρου, αναφορικά
µε την καταχώριση της εγκεκριµένης έκθεσης, τροποποι-
ούνται και το άρθρο 53 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 53
Απογραφή ακίνητης περιουσίας δηµοτικών 

βρεφικών και παιδικών σταθµών

1. Τα όργανα διοίκησης των νοµικών προσώπων του άρ-
θρου 26 του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231) ή, σε περίπτωση που
τέτοια όργανα ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, τριµε-
λής επιτροπή του οικείου δήµου υποχρεούνται µέχρι τις
31.12.2021 στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών
και ακινήτων που, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, πε-
ριέρχονται στην κυριότητα του νοµικού προσώπου.

2. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε πράξη του Συ-
ντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Από-
σπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης που περιγράφει τα α-
ποκτώµενα κατά κυριότητα από το νοµικό πρόσωπο ακί-
νητα, καθώς και λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακι-
νήτων, µε την περίληψη που προβλέπεται από το άρθρο
9 του β.δ. 533/1963 (Α΄ 147), καταχωρείται ατελώς στα
οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλα-
κείου ή κτηµατολογικού γραφείου, εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την έγκριση.»

Άρθρο 35
Έκτακτη ρύθµιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού - 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165
του ν. 4764/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 165 του
ν. 4764/2020 (Α΄ 256), σχετικά µε τις οφειλές προς τους
δήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα, τροποποιείται ως
προς τον χρόνο βεβαίωσης αυτών, το τρίτο εδάφιο της ί-
διας παραγράφου τροποποιείται αναφορικά µε τον χρό-
νο έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Εσωτερικών και το άρθρο 165 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήµους
και τα νοµικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή
πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 µέχρι 30.6.2021,
όπως και οφειλών προς τους δήµους και τα νοµικά τους
πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες, συµπεριλαµ-
βανοµένων των απωλειών ρυθµίσεων, από 15.2.2020 έ-
ως τη δηµοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του
οφειλέτη προς την αρµόδια για την είσπραξή τους υπη-
ρεσία του οικείου δήµου ή του νοµικού του προσώπου,
µπορεί να ρυθµίζονται και η καταβολή τους να πραγµα-
τοποιείται µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά
ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβο-
λής, καθώς και από τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υπο-
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βολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη
καταβολής τέλους. Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυ-
ξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής καθορίζεται
στις περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του
ν. 4611/2019 (Α΄ 73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέ-
ρω ρύθµιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νοµικά
πρόσωπα έχουν υποστεί οικονοµικές επιπτώσεις από
την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, η ο-
ποία εκδίδεται έως την 31η.3.2021, καθορίζονται οι κωδι-
κοί αριθµοί δραστηριότητας των δικαιούµενων της ρύθ-
µισης νοµικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των
φυσικών προσώπων. 

2. Στη ρύθµιση της παρ. 1 µπορεί, επίσης, να υπάγο-
νται και οφειλές, που κατά την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του
νόµου, β) έχουν υπαχθεί σε προηγούµενη ρύθµιση ή δι-
ευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ,
µε απώλεια των ευεργετηµάτων της προηγούµενης ρύθ-
µισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επι-
στροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί,
επειδή εκκρεµεί για αυτές δικαστική αµφισβήτηση σε ο-
ποιονδήποτε βαθµό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση,
ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθή-
µατα ή µέσα. Αν µε το ένδικο βοήθηµα είχε υποβληθεί
και αίτηµα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η α-
νωτέρω παραίτηση καταλαµβάνει και το αίτηµα αυτό.
Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση επισυνάπτεται βε-

βαίωση της γραµµατείας του δικαστηρίου, όπου εκκρε-
µούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.

3. Στη ρύθµιση της παρ. 1 µπορεί, επίσης να υπάγονται
και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλ-
λο καθεστώς ρύθµισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδή-
ποτε λόγο.

4. Από τη ρύθµιση της παρ. 1 εξαιρούνται µόνο οι ο-
φειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επι-
φάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο
51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), για τις οποίες εφαρµόζο-
νται τα ειδικώς οριζόµενα στο εν λόγω άρθρο.»

Άρθρο 36
Προθεσµία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθµισης 
οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού - Τροποποίηση της

παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020

Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020
(Α΄ 256) τροποποιείται αναφορικά µε την προθεσµία,
προστίθεται µεταβατική διάταξη ως προς τον τρόπο υπο-
βολής της αίτησης ρύθµισης οφειλών προς τους Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού και το άρθρο 166 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. α) Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη
ρύθµιση του άρθρου 165 υποβάλλεται µόνο ηλεκτρονικά,
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr - ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184) από 1η.3.2021 έως την 31η.10.2021 το αργότε-
ρο. Κατά το χρονικό διάστηµα µέχρις ότου τεθεί σε πλή-
ρη λειτουργία η ειδική εφαρµογή στην ενιαία Ψηφιακή
Πύλη της Δηµόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη
µπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήµο
είτε µέσω του δικτυακού τόπου του δήµου είτε µέσω η-
λεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) είτε µέσω ειδικής ε-

φαρµογής του δήµου. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου
δύναται να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6) µήνες, µε α-
πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύ-
στερα από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελ-
λάδος (ΚΕΔΕ).
β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώ-

σεων στην ψηφιακή πλατφόρµα τα νοµικά πρόσωπα δη-
µοσίου και ιδιωτικού δικαίου των δήµων πλην των ΔΕΥΑ.

2. Στη Διεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών δηµιουργείται µηχανισµός
παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσµά-
των της ρύθµισης, ο οποίος τροφοδοτείται µε στοιχεία
που αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου από τους δήµους και τα νοµικά πρόσωπα αυτών. Το
περιεχόµενο των στοιχείων, η διαδικασία και ο χρόνος υ-
ποβολής τους, η αρµόδια οργανική µονάδα για τη συλλο-
γή και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ε-
σωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του
µηχανισµού.»

Άρθρο 37
Παρατάσεις µισθώσεων δηµοτικών ακινήτων
και κυλικείων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3

του άρθρου 49 του ν. 4795/2021 

Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62)
περί παρατάσεων µισθώσεων δηµοτικών ακινήτων και
κυλικείων αντικαθίστανται και το άρθρο 49 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 49
Παρατάσεις µισθώσεων δηµοτικών 

ακινήτων και κυλικείων

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις µι-
σθώσεις τουριστικών καταλυµάτων, λοιπές µισθώσεις
δηµοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρή-
σεις µε εκµισθωτή δήµο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δι-
καίου αυτού ή επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. του άρθρου 252 του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114) που έχουν συσταθεί αποκλειστικά
από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, οι οποίες δεν έχουν λήξει στις
11.6.2021 ή έληγαν από 1.1.2021 έως και τις 11.6.2021,
παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο
λήξης τους κατόπιν µονοµερούς δήλωσης του µισθωτή,
η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 11.1.2022. Ο
καθορισµός του µισθώµατος του χρόνου παράτασης της
µίσθωσης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται από την Επιτρο-
πή της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 και από
το οικείο διοικητικό συµβούλιο για τα νοµικά πρόσωπα.

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται αναλόγως και για µισθώσεις
εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού.

3. Εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη νέου δια-
γωνισµού, συµβάσεις µίσθωσης κυλικείων δηµόσιων
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης οι οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 παρατείνονται
για δύο (2) έτη από τον χρόνο λήξης τους, κατόπιν αίτη-
σης του µισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έ-
ως την 30η.6.2021.»
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Άρθρο 38
Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού, Συνδέσµων

Δήµων και των νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - 
Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017

Στο άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) προστίθεται
παρ. 18 ως εξής:

«18. Τα έργα, οι προµήθειες, οι µελέτες και οι υπηρε-
σίες που εντάσσονται µε απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών στο πρόγραµµα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της
αυτοδιοίκησης για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, τους
Συνδέσµους Δήµων και τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α.
«Αντώνης Τρίτσης» που καταρτίστηκε δυνάµει της υπ’ α-
ριθµ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερι-
κών και του Υφυπουργού Οικονοµικών (Β΄ 1386) λογίζο-
νται ότι υπάγονται στους αναπτυξιακούς σκοπούς του
Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτοί προ-
κύπτουν από το π.δ. 95/1996 (Α΄ 76) σε συνδυασµό µε
τον ν. 3965/2011 (Α΄ 113) και την υπ’ αριθµ.
2/23510/0094/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών (Β΄1083) για τον δεσµευµένο τοµέα και οι αναγκαί-
οι πόροι µπορεί να προέρχονται από δανεισµό από ίδι-
ους πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε
όρους και διαδικασίες που ορίζονται µε απόφαση του Δι-
οικητικού Συµβουλίου αυτού.»

Άρθρο 39
Ρύθµιση θεµάτων επιχειρήσεων που συστήνονται 

για τη φιλοξενία του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης» - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου

107 του ν. 3852/2010

Στην παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
τροποποιούνται το όγδοο και το δέκατο πέµπτο εδάφιο
προκειµένου να αυξηθεί ο αριθµός των ατόµων που δύ-
νανται να απασχολούν οι επιχειρήσεις που συστήνονται
για τη φιλοξενία του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης» από είκοσι (20) σε είκοσι οκτώ (28) και να
επικαιροποιηθούν οι προβλέψεις ως προς την απαλλαγή
από την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συµµετοχής και
καλής εκτέλεσης και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 107
Επιχειρήσεις δήµων

1. Οι δήµοι µπορεί να έχουν µόνον:
α) µία κοινωφελή επιχείρηση,
β) µία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης

(Δ.Ε.Υ.Α.),
γ) µία επιχείρηση µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιο-

φωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, εφόσον λειτουργού-
σαν αντίστοιχες στους συνενουµένους δήµους, και
δ) µία δηµοτική ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 266 του

Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), ε-
φόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενου-
µένους δήµους.

2. Οι δήµοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συµµε-
τέχουν σε άλλες ανώνυµες εταιρείες, κατά τις διατάξεις

του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες
που είχαν συσταθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194
αυτού. Δήµοι των οποίων δηµοτική ανώνυµη εταιρεία
συµµετέχει ή θα αποκτήσει, εντός χρονικού διαστήµα-
τος ενός έτους από την έναρξη εφαρµογής της ισχύος,
των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, µετοχική ιδιότη-
τα σε τρίτη ανώνυµη εταιρεία, δύνανται να αποδέχονται
µετοχές της τρίτης ανώνυµης εταιρείας, µεταβιβαζόµε-
νες σε αυτούς µε χαριστική αιτία (εν ζωή ή αιτία θανά-
του), υπό την προϋπόθεση ότι η συµµετοχή τους στην
τρίτη ανώνυµη εταιρεία, συνυπολογιζοµένου του ποσο-
στού που κατέχει ή θα αποκτήσει σε αυτή η δηµοτική α-
νώνυµη εταιρεία, δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30%
του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της τρίτης ανώνυ-
µης εταιρείας. Κάθε δήµος που θέτει υποψηφιότητα για
τη φιλοξενία του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης» µπορεί να συστήσει ανώνυµη εταιρεία του άρ-
θρου 265 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, µε αποκλει-
στικό σκοπό την προώθηση της υποψηφιότητας αυτής
και την υλοποίηση των δράσεων που συνεπάγεται η φι-
λοξενία του θεσµού. Επιτρέπεται η επιχορήγηση της εν
λόγω εταιρείας από προγράµµατα του Υπουργείου Πολι-
τισµού και Αθλητισµού, του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, την κατά τόπον αρµόδια Περιφέρεια, ε-
πιµελητήρια και λοιπά ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., καθώς επίσης
και η σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε τους ανω-
τέρω φορείς, για την πραγµατοποίηση του σκοπού της.
Η ανώνυµη εταιρεία του δήµου που επιλέγεται να φιλο-
ξενήσει το θεσµό, επιτρέπεται επιπλέον να επιχορηγεί-
ται από το δήµο που την έχει συστήσει, κατά παρέκκλιση
της παρ. 3 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και Κοινο-
τήτων, µπορεί δε να συνάπτει προγραµµατικές συµβά-
σεις µε τους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά τους πρόσωπα, στη χω-
ρική περιφέρεια των οποίων θα αναπτυχθούν δράσεις,
στο πλαίσιο της φιλοξενίας του θεσµού. Η ανώνυµη ε-
ταιρεία του προηγούµενου εδαφίου λύεται υποχρεωτικά
και τίθεται σε εκκαθάριση, µε την ολοκλήρωση του σκο-
πού για τον οποίο συνεστήθη. Οι ανώνυµες εταιρείες
των δήµων που δεν επιλέγονται να φιλοξενήσουν το θε-
σµό λύονται υποχρεωτικά και τίθενται σε εκκαθάριση, α-
µέσως µετά την ανακήρυξη της πόλης που θα φέρει τον
τίτλο της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης». Οι
επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία του θε-
σµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» δύνανται
να απασχολούν εξειδικευµένο προσωπικό µέχρι είκοσι ο-
κτώ (28) ατόµων µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή/και µε σύµβαση παρο-
χής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή/και µε σύµβαση µίσθωσης
έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους σχετικούς κανονι-
σµούς λειτουργίας τους, κατ’ εξαίρεση των εφαρµοζόµε-
νων διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 20 του άρθρου ένατου
του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), των άρθρων 2, 7, 37 έως 42 του
ν. 4765/2021 (Α΄ 6), περί τρόπου πρόσληψης του προσωπι-
κού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) περί σύναψης συµβά-
σεων µίσθωσης έργου. Η διάρκεια των ως άνω συµβάσεων
επιτρέπεται να είναι µέχρι ένα (1) έτος µε δυνατότητα α-
νανέωσης ή παράτασής τους έως τη λήξη της διάρκειας
των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το Καταστατικό τους, απο-
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κλειόµενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως
συµβάσεων αορίστου χρόνου. Για την κάλυψη των ανα-
γκών των επιχειρήσεων, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κά-
θε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε κοινή απόφαση των αρ-
µοδίων για το διορισµό οργάνων, η απόσπαση υπαλλήλων
φορέων που υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ο-
ρίζεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η
διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε ένα (1) έτος µε δυνα-
τότητα ανανέωσης µέχρι τη λήξη της διάρκειας της οικείας
επιχείρησης. Οι αποδοχές των αποσπασµένων υπαλλήλων
καταβάλλονται από το φορέα υποδοχής. 
Οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε το τέ-

ταρτο εδάφιο της παρούσας δεν υπόκεινται σε φόρο εισο-
δήµατος. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το φορολογικό έ-
τος 2017.
Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία του

θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» απαλ-
λάσσονται από την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συµµε-
τοχής και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρ-
θρο 72 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά την ανάθεση δηµο-
σίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, στό-
χος των οποίων είναι οποιοσδήποτε από τους κατωτέρω
λόγους: α) δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού έργου τέ-
χνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπως ορίζεται στην υπο-
περ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.
4412/2016 ή β) προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιο-
κτησίας, όπως ορίζεται στην υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

3. Υφιστάµενες αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 267 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
και µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρ-
θρου 111 του παρόντος.»

Άρθρο 40
Κωδικοποίηση µε προεδρικό διάταγµα των διατάξεων για
τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των συ-

νασπισµών κοµµάτων, των συνασπισµών 
κοµµάτων και των υποψηφίων η/και αιρετών 

της Βουλής των Ελλήνων 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατή η κωδικοποίηση σε ε-
νιαίο κείµενο των διατάξεων για τη χρηµατοδότηση των
πολιτικών κοµµάτων και των συνασπισµών κοµµάτων από
το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικο-
νοµικών των πολιτικών κοµµάτων, των συνασπισµών κοµ-
µάτων και των υποψηφίων ή/και αιρετών της Βουλής των
Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά την κω-
δικοποίηση αυτή είναι δυνατή η µεταβολή της σειράς και
της αρίθµησης των κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και
εδαφίων, καθώς και η εναρµόνιση των διατάξεων µεταξύ
τους, µε τις αναγκαίες προσαρµογές στη διατύπωσή τους.

Άρθρο 41
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης  σωµατείων,  συλ-

λόγων γονέων µαθητών πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

και αθλητικών ενώσεων

Στο άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) παρατείνεται η
θητεία των αναφερόµενων οργάνων διοίκησης µέχρι και
την 30ή.9.2021, προστίθενται στο ρυθµιστικό πεδίο της
διάταξης οι αθλητικές ενώσεις, προβλέπεται ειδικώς για
τους συλλόγους γονέων των µαθητών της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που έχουν συγκροτηθεί
και λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο 53 του ν.
1566/1985 (Α΄ 167), η παράταση της θητείας µέχρι την
31η.10.2021 και το άρθρο 90 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 90 
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Η θητεία των διοικητικών συµβουλίων και των λοιπών
καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φι-
λανθρωπικών και άλλων σωµατείων και συλλόγων, που έ-
χουν συσταθεί και λειτουργούν, σύµφωνα µε τα άρθρα 78
και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώµατος Ελλήνων Προ-
σκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί µε τον ν. 1066/1917
(Α΄ 268),  των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν.
2725/1999 (Α΄121), καθώς και των επαγγελµατικών οργα-
νώσεων του ν. 1712/1987 (Α΄ 115), εφόσον έχει λήξει ή
λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα προστα-
σίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο µεταξύ
δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύµφωνα µε
τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α΄26),
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργά-
νων, παρατείνεται, από την ηµεροµηνία λήξης της, έως την
30ή.10.2021.»

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 42
Ανανέωση θητείας και τοποθέτηση σε υπηρεσίες
των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου - 
Τροποποίηση των περ. β΄ και ε΄ της παρ. 1 

του άρθρου 17 του ν. 4647/2019

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204),
περί των συνοριακών φυλάκων ορισµένου χρόνου, προστί-
θεται εδάφιο στο τέλος της περ. β΄, αντικαθίσταται το
πρώτο εδάφιο της περ. ε΄ και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως
εξής:

«1.α. Στην Ελληνική Αστυνοµία συνιστώνται οκτακό-
σιες (800) οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυ-
λάκων ορισµένου χρόνου. Ο αριθµός των ως άνω θέσε-
ων δύναται να αυξάνεται µε προεδρικό διάταγµα, που
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προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Προ-
στασίας του Πολίτη.
β. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισµένου χρόνου αποτελούν

ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού. Προσλαµβάνονται για
την αντιµετώπιση των αυξηµένων µεταναστευτικών ροών,
κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, µε
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου µε ετήσια θητεία, η ο-
ποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως και εντάσσονται
στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εφό-
σον η θητεία των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου
δεν ανανεωθεί, αυτοί απολύονται οριστικά από τις τάξεις
της Ελληνικής Αστυνοµίας, χωρίς άλλη διαδικασία. Συνο-
ριακός Φύλακας ορισµένου χρόνου, ο οποίος έχει ολο-
κληρώσει την προβλεπόµενη βασική εκπαίδευση, δεν
µπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας
θητείας. Συνοριακός Φύλακας ορισµένου χρόνου, του ο-
ποίου έχει ανανεωθεί η θητεία, δεν µπορεί να παραιτηθεί
πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας. Η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας των Συνορια-
κών Φυλάκων ορισµένου χρόνου καθορίζονται µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονο-
µικών και Εσωτερικών.
γ. Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου

χρόνου γίνεται µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων, βά-
σει της διαδικασίας και των προσόντων πρόσληψης που
προβλέπονται για τους Συνοριακούς Φύλακες, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 2622/1998 (Α΄138) και κατόπιν έ-
γκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών πράξεων. Κα-
τόπιν απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
προστίθενται πέντε (5) µονάδες, επιπλέον των καθοριζο-
µένων από τις κείµενες διατάξεις στη βαθµολογία των υ-
ποψηφίων, που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοι-
κούσαν από της γεννήσεώς τους και µέχρι τη συµπλήρω-
ση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην Περιφερειακή Ε-
νότητα ή νησί, που θα προκηρυχθούν θέσεις, ή σε ορισµέ-
νες περιοχές αυτών. Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων ισχύ-
ουν για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία κύρωσής τους.
δ. Για τους Συνοριακούς Φύλακες ορισµένου χρόνου

συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας ετησίως, σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσό-
ντων των αστυφυλάκων. Για την ανανέωση θητείας Συνο-
ριακού Φύλακα ορισµένου χρόνου, απαιτείται στην ετήσια
έκθεση ικανότητάς του να φέρει τουλάχιστον τον γενικό
χαρακτηρισµό «καλώς».
ε. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισµένου χρόνου τοποθε-

τούνται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης,
Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα
Κράτησης Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης των θε-
σµοθετηµένων σηµείων εισόδου - εξόδου της Επικράτει-
ας, ιδίως αεροδροµίων. Μετάταξη των Συνοριακών Φυλά-
κων ορισµένου χρόνου σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή
απόσπασή τους σε Υπηρεσία, πέραν των αναφεροµένων
στην παρούσα παράγραφο, δεν επιτρέπεται.
στ. Τα καθήκοντα των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου

χρόνου είναι ταυτόσηµα µε εκείνα των Συνοριακών Φυλά-
κων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στο-
λή και κατάλληλο οπλισµό.
ζ. Για τα θέµατα των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου

χρόνου, τα οποία δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις
που διέπουν τους Συνοριακούς Φύλακες, µε εξαίρεση τις
διατάξεις περί µονιµοποίησης και ένταξης στο αστυνοµικό
προσωπικό.

η. Ειδικότερα ζητήµατα και λεπτοµέρειες που δεν ρυθ-
µίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και για τα οποία
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους Συνο-
ριακούς Φύλακες, δύνανται να ρυθµιστούν µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υ-
πουργού Προστασίας του Πολίτη.»

Άρθρο 43
Μετονοµασία υπηρεσιών και αρµοδιότητες Συνοριακών

Φυλάκων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 2622/1998

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 2622/1998 (Α΄ 138), περί σύστασης υπηρεσιών συνο-
ριακής φύλαξης, αντικαθίστανται και η παρ. 1 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστώ-
νται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος,
κεντρική και περιφερειακές Αστυνοµικές Υπηρεσίες Συ-
νοριακής Φύλαξης και Διαχείρισης Μετανάστευσης, µε
αποστολή την αποτροπή παράνοµης εισόδου αλλοδα-
πών στη Χώρα, τον εντοπισµό και τη σύλληψη των παρα-
νόµως εργαζοµένων αλλοδαπών ανά την Επικράτεια και
την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη ή την επαναπροώ-
θησή τους, καθώς και τον εντοπισµό και τη σύλληψη
προσώπων που διευκολύνουν την παράνοµη είσοδο και
εργασία αλλοδαπών και την παραποµπή τους στη δικαιο-
σύνη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι Συνοριακοί
Φύλακες, που στελεχώνουν τις Υπηρεσίες Συνοριακής
Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή τα Προαναχω-
ρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και τις Υπηρεσίες
Φύλαξης των θεσµοθετηµένων σηµείων εισόδου - εξό-
δου της Επικράτειας, ιδίως αεροδροµίων, δύνανται να
διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και µε-
ταγωγής κρατουµένων, φρούρησης αστυνοµικών υπηρε-
σιών και των κρατητηρίων τους. Κατά την άσκηση των
προαναφεροµένων αρµοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξου-
σίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις µε το αστυνοµικό προ-
σωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση των
προανακριτικών καθηκόντων.»

Άρθρο 44
Προσόντα Συνοριακών Φυλάκων - Τροποποίηση 

του άρθρου 3 του ν. 2622/1998

Στο άρθρο 3 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138), περί των προσό-
ντων των συνοριακών φυλάκων, αντικαθίσταται η παρ. 1,
προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3
Προέλευση - Προσόντα Συνοριακών Φυλάκων

1. Για την εκπλήρωση της αποστολής των Υπηρεσιών
του άρθρου 1 προσλαµβάνονται ως συνοριακοί φύλακες
µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια) Έλληνες πο-
λίτες (άνδρες και γυναίκες) που δεν έχουν υπερβεί το 28ο
έτος της ηλικίας τους. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έ-
χουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα
απαιτούµενα σωµατικά προσόντα των υποψηφίων και οι
προκαταρτικές εξετάσεις (υγειονοµικές - αθλητικές - ψυ-
χοµετρικές) που υποβάλλονται είναι τα προβλεπόµενα α-
πό τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους ιδιώτες υ-
ποψηφίους για τη Σχολή Αστυφυλάκων. Τα υποψήφια για
πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο-
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µίας, που δολοφονείται ή τραυµατίζεται θανάσιµα κατά
την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, λαµβά-
νουν δέκα (10) µονάδες επιπλέον των καθοριζοµένων από
το προεδρικό διάταγµα της επόµενης παραγράφου. Οι συ-
νοριακοί φύλακες προσλαµβάνονται ξεχωριστά για κάθε
Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, από υποψηφίους που κατοι-
κούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της γεννή-
σεώς τους και µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της η-
λικίας τους στην Περιφέρεια, στην οποία ανήκει η συγκε-
κριµένη Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, όπου λειτουργούν
ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύ-
λαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά
Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης των
θεσµοθετηµένων σηµείων εισόδου - εξόδου της Επικράτει-
ας, ιδίως αεροδροµίων και κατά προτίµηση ή αποκλειστικά
στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή
νησιού. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολί-
τη καθορίζεται κάθε φορά ο αριθµός των προσλαµβανοµέ-
νων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί. Εφόσον οι θέ-
σεις που προκηρυχθούν δεν καλυφθούν από την ανωτέρω
κατηγορία υποψηφίων, δύνανται να προσληφθούν υποψή-
φιοι που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν α-
πό τη γέννησή τους έως και τη συµπλήρωση του 18ου έ-
τους της ηλικίας τους σε έτερες Περιφέρειες, οι οποίες
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη. Με την ίδια απόφαση δύναται να ανακατανέµεται
ο αριθµός των κενών θέσεων µεταξύ των Περιφερειακών
Ενοτήτων ή νησιών, που περιλαµβάνονταν στον διαγωνι-
σµό.

2. Τα λοιπά προσόντα των Συνοριακών Φυλάκων, το όρ-
γανο, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψής τους, οι
προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας τους, η διαδικασία
απόλυσής τους, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του κατοίκου, χορηγεί-
ται από τον οικείο Δήµο βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται
ρητά ότι ο υποψήφιος κατοικεί σε αυτόν κατά την τελευ-
ταία διετία ή κατοικούσε σε αυτόν από της γεννήσεώς του
µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.»

Άρθρο 45
Υπηρεσίες Συνοριακών Φυλάκων - Τροποποίηση 

της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138), περί
των υπηρεσιών των συνοριακών φυλάκων, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι Συνο-
ριακοί Φύλακες υπηρετούν σε Υπηρεσίες Συνοριακής
Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρη-
σιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύ-
λαξης των θεσµοθετηµένων σηµείων εισόδου - εξόδου
της Επικράτειας, ιδίως αεροδροµίων. Μετά από την ολο-
κλήρωση της εκπαίδευσής τους τοποθετούνται και µετα-
τίθενται σύµφωνα µε το π.δ. 211/2005 (Α΄ 254). Μετάτα-
ξη των Συνοριακών Φυλάκων σε άλλη κατηγορία προσω-
πικού ή απόσπασή τους σε άλλη υπηρεσία, πλην των α-
ναφεροµένων στην παρούσα, απαγορεύεται.»

Άρθρο 46
Προκαταρκτικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές
Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών - Τροποποίηση της

παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994

Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), περί
των προϋποθέσεων εισαγωγής στις Σχολές Αστυφυλά-
κων και Αξιωµατικών, τροποποιείται ως προς το αντικεί-
µενο των εξετάσεων και ως προς το αρµόδιο όργανο και
διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται επιπλέον σε
«Προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονοµικές
και ψυχοµετρικές δοκιµασίες), που γίνονται µε µέριµνα
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και σύµφωνα µε
όσα καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόµου
και τους κανονισµούς. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψή-
φιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το σχολικό έτος υπο-
βολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωµα συµµε-
τοχής στην επιλογή. Οι αστυνοµικοί υποψήφιοι υποβάλ-
λονται µόνο σε υγειονοµικές εξετάσεις, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του οικείου κανονισµού.»

Άρθρο 47
Προκαταρκτικές εξετάσεις για κάλυψη των θέσεων
ειδικών φρουρών - Τροποποίηση του τρίτου εδαφίου

της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 9 του
ν. 2734/1999 (Α΄ 161), περί των προκαταρκτικών εξετά-
σεων των ειδικών φρουρών, αντικαθίσταται και η παρ. 5
διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων προσλαµβά-
νονται µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια) Έλ-
ληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), απόφοιτοι Λυκείου
ή άλλης ισότιµης σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού,
που δεν έχουν υπερβεί το 28o έτος της ηλικίας τους. Οι
άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα απαιτούµενα σωµα-
τικά προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές ε-
ξετάσεις (υγειονοµικές - αθλητικές - ψυχοµετρικές) που
υποβάλλονται είναι τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις για τους ιδιώτες υποψηφίους για τη
Σχολή Αστυφυλάκων. Για τον υπολογισµό της ηλικίας
των υποψηφίων ως ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η
31η Δεκεµβρίου του έτους γέννησης. Τα υποψήφια για
πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυ-
νοµίας, που δολοφονείται ή τραυµατίζεται θανάσιµα κα-
τά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού,
λαµβάνουν δέκα (10) µονάδες επιπλέον των καθοριζοµέ-
νων από την υπουργική απόφαση της επόµενης παρα-
γράφου. Από τον αριθµό των προσλαµβανοµένων ποσο-
στό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέχουν α-
πολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου
σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσµη ή πτυχίο Τεχνι-
κού Επαγγελµατικού Λυκείου και το υπόλοιπο ποσοστό
από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε άλλο απο-
λυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου. Σε περίπτωση
που οι θέσεις των προσλαµβανοµένων µε τίτλο σπουδών
µιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές
θέσεις συµπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης κα-
τηγορίας.»
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Άρθρο 48
Χορήγηση ειδικών αποζηµιώσεων στους µαθητές 

των σχολών της Ελληνικής Αστυνοµίας - Τροποποίηση
του άρθρου 127 του ν.4472/2017

1. Στο τέλος της παρ. Δ του άρθρου 127 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί των ειδικών αποζηµιώσεων
που καταβάλλονται στο προσωπικό των σωµάτων ασφα-
λείας, προστίθεται περ. δ΄ και η παρ. Δ διαµορφώνεται
ως εξής: 

«Δ. α. Στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας (Ελλη-
νική Αστυνοµία, Πυροσβεστικό και Λιµενικό Σώµα - Ελ-
ληνική Ακτοφυλακή), το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των
συνθηκών αποδεδειγµένα εργάζεται πέραν των πέντε
(5) ηµερών την εβδοµάδα, χορηγείται ειδική αποζηµίω-
ση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι  (46)
ευρώ για κάθε επιπλέον ηµέρα απασχόλησης.
β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς και το στρατιωτι-

κό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων που αποδεδειγ-
µένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ει-
δική αποζηµίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο
ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτών (2,77) ανά ώρα νυχτε-
ρινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτε-
ρινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγη-
σης της εν λόγω αποζηµίωσης καθορίζονται µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν
λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να κα-
ταβάλλεται το επίδοµα αυξηµένης επιχειρησιακής ετοι-
µότητας µονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις
της παρ. Α8 υποπερ. β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003
(Α΄ 297) και σύµφωνα µε τις σχετικές εκδοθείσες υπουρ-
γικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των στελεχών µε απόσπα-
ση, µετακίνηση ή εκπαιδευτική άδεια µεγαλύτερη των
δύο (2) µηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συν-
θήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των αποζη-
µιώσεων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή
τους µε βεβαίωση του οικείου Προϊσταµένου.
γ. Στο προσωπικό των Σωµάτων Ασφαλείας που απο-

σπάται ή διατίθεται ως προσωπικό ασφαλείας σε γρα-
φεία µελών Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδι-
κών Γραµµατέων, καθώς και στο αστυνοµικό προσωπικό
της Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρου της Δηµοκρατίας
που ασκεί καθήκοντα ασφαλείας, καταβάλλονται οι απο-
ζηµιώσεις των προηγούµενων περιπτώσεων και υπερω-
ριακή αποζηµίωση σύµφωνα µε την παρ. Γ2 του άρθρου
20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Στην περίπτωση που το εν
λόγω προσωπικό εκτελεί διοικητικά καθήκοντα στα ως ά-
νω γραφεία, δικαιούται υπερωριακή αποζηµίωση σύµφω-
να µε την παρ. Α2 του ίδιου άρθρου.
δ. Οι ειδικές αποζηµιώσεις των περ. α΄ και β΄ κατα-

βάλλονται και στους µαθητές των σχολών της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους
εκπαίδευσής, µε τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύ-
ουν για το λοιπό ένστολο προσωπικό της.»

2. Το έκτο εδάφιο της παρ. Ε΄ του άρθρου 127 του
ν. 4472/2017, περί της µη καταβολής στους µαθητές των
σχολών των σωµάτων ασφαλείας των επιδοµάτων των
παρ. Β έως Ε του ιδίου άρθρου, αντικαθίσταται και η παρ.
Ε διαµορφώνεται ως εξής: 

«Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και του Λι-
µενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και
της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώ-
µατος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ε-
νότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (µόνο
πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ε-
νόπλων Δυνάµεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκα-
λύψεως της ηπειρωτικής µεθορίου (Ηπείρου, Μακεδο-
νίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινό-
τητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήµου Σητείας, χο-
ρηγείται µηνιαίο επίδοµα ύψους εκατό (100) ευρώ.
Το ανωτέρω επίδοµα ύψους εκατό (100) ευρώ χορη-

γείται και στα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιµενικές Αρχές
Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε την απαραίτητη

προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία µε
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της
περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης κα-
ταβάλλεται και για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν
σε θεσµοθετηµένες άδειες.
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων, για ο-

ποιονδήποτε λόγο όπως µετακίνηση, απόσπαση, µετάθε-
ση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χο-
ρήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του µε
βεβαίωση του οικείου Προϊσταµένου.
Τα επιδόµατα των παρ. Β΄ έως Ε΄ δεν καταβάλλονται

στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (µέχρι τριών ε-
τών), στους µαθητές των σχολών αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Εθνικής Άµυνας και των σχολών των Σωµά-
των Ασφαλείας, µε την επιφύλαξη της περ. δ΄ της παρ.
Δ, στους τελούντες σε κατάσταση πολεµικής ή µόνιµης
διαθεσιµότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκι-
µους έφεδρους αξιωµατικούς.
Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κε-

ντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρε-
σίας, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας
µετεωρολόγου που υπηρετεί σε µετεωρολογικά κλιµάκια
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε µετεωρο-
λογικά κλιµάκια, που εδρεύουν σε µονάδες της Πολεµι-
κής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της
οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του
άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188).»

Άρθρο 49
Παράταση συµβάσεων προσωπικού της Γενικής 

Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη

Οι συµβάσεις προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας, που υπηρετεί µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίες
λήγουν πριν από την ολοκλήρωση του τρέχοντος έτους,
παρατείνονται έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2021, για την
κάλυψη της ανάγκης αντιµετώπισης του κινδύνου δια-
σποράς του κορωνοϊού (COVID-19) και την αντιµετώπιση
υγειονοµικών και πάσης φύσεως κινδύνων.
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Άρθρο 50
Παράταση καταληκτικής ηµεροµηνίας µετατάξεων 
στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Τροποποίηση

της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020 (Α΄ 247), πε-
ρί της καταληκτικής ηµεροµηνίας µετάταξης πολιτικών
υπαλλήλων στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστα-
σίας κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διά-
ταξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως καταληκτική ηµεροµηνία του δευτέρου εδαφίου
της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) ορί-
ζεται η 31η Δεκεµβρίου 2021.»

Άρθρο 51
Δοκιµασίες εισαγωγής στις Σχολές Δοκίµων 
Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων - 
Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της περ. α) 
της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017

Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 79
του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), περί των δοκιµασιών εισαγω-
γής στις Σχολές Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµα-
τος - Ελληνικής ακτοφυλακής και Δοκίµων Λιµενοφυλά-
κων, αντικαθίσταται και η περ. α) διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«α) Οι υποψήφιοι των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων
Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
(Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων που κρίνο-
νται ικανοί στις υγειονοµικές, αθλητικές και ψυχοµετρι-
κές δοκιµασίες το σχολικό έτος υποβολής της υποψη-
φιότητάς τους και περιλαµβάνονται στους πίνακες επι-
τυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
κατατάσσονται στο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. µε απόφαση του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Δόκι-
µοι Σηµαιοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Δόκιµοι Λιµενοφύλα-
κες, αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εν
ενεργεία µόνιµα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται
µόνο σε υγειονοµικές εξετάσεις. Αν εντός διµήνου από
την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ηµεροµηνία κατά-
ταξης στις Σχολές, υπάρχουν κενές θέσεις, λόγω µη
προσέλευσης των εισακτέων που περιλαµβάνονται στον
κυρωµένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή αποµάκρυνσης ή
αποχώρησής τους από τις Σχολές για οποιονδήποτε λό-
γο, αφού οι εν λόγω υποψήφιοι διαγραφούν µε απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ει-
σάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων
ισάριθµοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα
βαθµολογική σειρά, βάσει των αποτελεσµάτων που κυ-
ρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Εφόσον οι εισαγόµενοι µε την προαναφερόµενη διαδι-
κασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή παραιτηθούν ή α-
ποµακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο
από τις παραπάνω Σχολές, εισάγονται προς πλήρωση
των κενών θέσεων που προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες
µε την ίδια διαδικασία, µέχρι την οριστική πλήρωση των
θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός (1) µήνα από

την ηµεροµηνία παραίτησης ή αποµάκρυνσης ή αποχώ-
ρησης του εισαγοµένου, τη θέση του οποίου καλείται να
καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της
αρχικής κατάταξης.»

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 52
Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Αντικατάσταση 

του άρθρου 1 του ν. 4692/2020

Το άρθρο 1 του ν. 4962/2020 (Α ΄111) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων

H διδακτική ενότητα µε τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτή-
των» εισάγεται στο πρόγραµµα σπουδών και στο εβδο-
µαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα όλων των τύπων σχολικών
µονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείων, δη-
µοτικών και γυµνασίων µε σκοπό την ενίσχυση της καλ-
λιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιο-
τήτων τεχνολογίας και επιστήµης στους µαθητές. Με α-
πόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η ο-
ποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται ο αριθµός, η διάρκεια
και το περιεχόµενο των θεµατικών κύκλων της διδακτι-
κής ενότητας και των επιµέρους θεµατικών ενοτήτων
καθενός εκ των θεµατικών κύκλων, ο αριθµός και οι ειδι-
κότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η
διδασκαλία των θεµατικών κύκλων και ενοτήτων, ο τρό-
πος αξιολόγησης των µαθητών και κάθε άλλο σχετικό
θέµα, συµπεριλαµβανοµένων της οργάνωσης και υλο-
ποίησης σχετικών επιµορφωτικών και υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς». 

Άρθρο 53
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα 

στο νηπιαγωγείο - Αντικατάσταση της περ. γ΄ 
της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985

Η περ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985
(Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραµµα των νηπια-
γωγείων της χώρας δράση για τη δηµιουργική ενασχό-
ληση των µαθητών µε την αγγλική γλώσσα µέσω της ορ-
γάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη διάρ-
κεια των οποίων οι µαθητές αλληλοεπιδρούν µε έναν εκ-
παιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία
του νηπιαγωγού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισή-
γηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζεται
η διάρκεια ενασχόλησης των µαθητών µε την αγγλική
γλώσσα και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρ-
µογή του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων της ορ-
γάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιµορφωτικών και υ-
ποστηρικτικών δραστηριοτήτων.»
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Άρθρο 54
Κατανοµή χρόνου διδακτικής ενότητας Εργαστηρίων
Δεξιοτήτων στο πρόγραµµα σπουδών στο δηµοτικό

σχολείο και στο νηπιαγωγείο - Τροποποιήσεις 
του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017

1. Οι παρ. 2 έως 4 της περ. Α΄ του άρθρου 11 του π.δ.
79/2017 (Α΄ 109) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Kατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο
στα εξαθέσια και άνω δηµοτικά σχολεία:

Το µάθηµα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώ-
ρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις, για οκτώ (8) ώρες στις Γ΄ και
Δ΄ και για επτά (7) ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα των Μαθηµατικών διδάσκεται για πέντε (5)

ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στις
Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες

στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣT΄ τάξεις.
Το µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται

για τρεις (3) ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για δύο (2) ώ-
ρες στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις.
Το µάθηµα της Γεωγραφίας διδάσκεται για µία (1) ώρα

στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες

στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδά-

σκεται για µία (1) ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2)

ώρες στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις και για µία (1) ώρα στις Ε΄ και
ΣΤ΄ τάξεις.

Η Αισθητική Αγωγή περιλαµβάνει τα µαθήµατα: Εικα-
στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει-
καστικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α΄ και Β΄ τά-
ξεις και για µία (1) ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το
µάθηµα της Μουσικής διδάσκεται για µία (1) ώρα σε όλες
τις τάξεις και το µάθηµα της Θεατρικής Αγωγής για µία
(1) ώρα στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις.
Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις

(3) ώρες στις Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄ τάξεις και για δύο (2) ώ-
ρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες

στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοι-
πες τάξεις.
Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες

στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το µάθηµα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για µία (1) ώρα εβδο-

µαδιαίως σε όλες τις τάξεις.
Το Εργαστήριο Δεξιοτήτων διδάσκεται για τρεις (3) ώ-

ρες στις τάξεις Α΄ και Β΄, για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ΄
και Δ΄ και για µία (1) ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
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3. Κατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο
στο πενταθέσιο δηµοτικό σχολείο:
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4. Κατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο
στο τετραθέσιο δηµοτικό σχολείο:
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2. Η παρ. 6 της περ. Α΄ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017
αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Στα δηµοτικά σχολεία κάθε µάθηµα διδάσκεται α-
ποκλειστικά από έναν µόνο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70
Δασκάλων ή από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ει-
δικότητας, όταν πρόκειται για τα µαθήµατα ειδικοτήτων
που προβλέπονται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραµµα. Ε-
ξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά αντικείµενα της αισθη-
τικής αγωγής, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, τα
οποία µπορούν να ανατίθενται σε περισσότερους από έ-
ναν εκπαιδευτικούς. Κατά την υλοποίηση των Εργαστη-
ρίων Δεξιοτήτων, οργανώνουν, συντονίζουν και διδά-
σκουν µε προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ
70 Δασκάλων και ακολούθως οι εκπαιδευτικοί όλων των
ειδικοτήτων που υπηρετούν στη σχολική µονάδα.» 

3. Ο πρώτος πίνακας της περ. Β΄ του άρθρου 11 του
79/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
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*Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σηµαίνει αλλαγή
δραστηριότητας. Ο νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να
προσαρµόζει τον χρόνο των οργανωµένων και ελεύθε-
ρων δραστηριοτήτων σύµφωνα µε το συγκεκριµένο
πλαίσιο της τάξης.»

4. Στην περ. Β΄ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 προ-
στίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Κατά την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
στα νηπιαγωγεία, οργανώνουν, συντονίζουν και διδά-
σκουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών.» 

Άρθρο 55
Ρυθµίσεις για οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαι-
δευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης

1. α) Συστήνονται, πλέον των υφιστάµενων, επτακό-
σιες είκοσι µία (721) οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού
προσωπικού πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε ταυτόχρονη
κατάργηση ισάριθµων θέσεων από τη δευτεροβάθµια εκ-
παίδευση, στους κλάδους ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΚΗΣ και στους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ Α-
ΓΩΓΗΣ: ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕ91.02
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ως ακολούθως: 

β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων οι θέσεις της περ. α΄ κατανέµονται άπαξ σε Διευ-
θύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή µετάθεσης και σε
σχολικές µονάδες.
γ) Οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο/ειδικότητες που

συστήνονται και κατανέµονται σύµφωνα µε τις περ. α΄
και β΄, διατίθενται για την οριστική τοποθέτηση εκπαι-
δευτικών που βρίσκονται στη διάθεση των περιφερεια-
κών υπηρεσιακών συµβουλίων και την εξέταση εµπρόθε-
σµων αιτήσεων µετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021,
οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επι-
λογή. Οι οργανικές θέσεις που αποµένουν κενές, µετά
την εξέταση των ως άνω αιτήσεων µετάθεσης, διατίθε-
νται για διορισµό.

2. α) Οι οργανικές θέσεις των νέων κλάδων της παρ. 1
του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορί-
ζονται ως εξής :
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β) Οι οργανικές θέσεις των κλάδων ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ,
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ,
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ, ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙ-
ΚΗΣ, ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟ-
ΧΟΪΑΣ, ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΤΕ01.29 ΒΟΗΘΩΝ
ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕ-
ΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ, ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙ-

ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.) και ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΟΙ, ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙ-
ΚΗΣ, ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩ-
ΤΙΚΗΣ, όπως αυτοί απαριθµούνται στις περ. Β΄ (ΤΕ Κατη-
γορία) και Γ΄ (ΔΕ Κατηγορία) της παρ. 2 του άρθρου 29
του ν. 4521/2018 του εκπαιδευτικού προσωπικού της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής:
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Άρθρο 56
Ρυθµίσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 - 
Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017

Η παρ. 9 του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«9. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020 - 2021: 
α) Το διδακτικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου.
β) Η διδασκαλία των µαθηµάτων λήγει στις 25 Ιουνίου.
γ) Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των µελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που απασχολούνται
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση παρατείνονται µέχρι τις
30 Ιουνίου 2021. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,
για την παραπάνω παράταση δεν απαιτούνται υπογραφή
τροποποιητικής σύµβασης εργασίας και ανάρτηση της
περίληψης αυτής στη Διαύγεια.»

Άρθρο 57
Μεταβατικές ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 

και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση του άρθρου 169
του ν. 4763/2020

Στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται
παρ. 32 ως εξής : 

«32. Ειδικά κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-
2022, στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ. και στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. που επο-
πτεύονται από άλλα Υπουργεία, χορηγείται Πτυχίο Ε-
παγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 και δεν απαιτεί-
ται για αυτούς η συµµετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποί-
ησης.»

Άρθρο 58
Παροχή υπηρεσιών ταφής µουσουλµάνων

1. Οι Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλµανικής Περι-
ουσίας της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3647/2008 (Α΄
37) δύνανται να παρέχουν, εντός των περιφερειακών ε-
νοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου αντίστοιχα, υπηρε-
σίες ταφής αποκλειστικά και µόνο για τεθνεώτες µου-
σουλµανικού θρησκεύµατος, σύµφωνα µε τα ισλαµικά
ταφικά έθιµα και κανόνες. Τις ίδιες υπηρεσίες δύνανται
να παρέχουν Βακουφικές Επιτροπές της παρ. 1 του άρ-
θρου 6 του ν. 3647/2008 που εδρεύουν σε πόλεις µε πλη-
θυσµό άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων και οι
Οργανισµοί Διαχείρισης Κτηµάτων Βακούφ Ρόδου και
Κω, έκαστος φορέας εντός της περιφερειακής ενότητας
όπου βρίσκεται η έδρα του, καθώς και το νοµικό πρόσω-
πο ιδιωτικού δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαµικού Τε-
µένους Αθηνών» του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) εντός της
Περιφέρειας Αττικής.

2. Η παροχή των υπηρεσιών ταφής µπορεί να γίνεται
είτε σε κατάλληλες προς τούτο εγκαταστάσεις εντός
των µουσουλµανικών νεκροταφείων, χωρίς καµία άλλη
προϋπόθεση ή διαδικασία, είτε σε ιδιαίτερο στεγασµένο
χώρο του φορέα εκτός των νεκροταφείων. Στην τελευ-
ταία περίπτωση, ο χώρος αυτός πληροί σε κάθε περίπτω-

ση τις υγειονοµικές και κτιριοδοµικές προϋποθέσεις, κα-
θώς και τους όρους ίδρυσης των γραφείων τελετών,
λαµβάνοντας σχετική προς τούτο ειδική «άδεια παροχής
υπηρεσιών ταφής για µουσουλµάνους» από τον αρµόδιο
Δήµαρχο, η οποία άδεια εκδίδεται υποχρεωτικά εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή σχε-
τικής αίτησης µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την ίδρυση γραφείου τελετών. Η άδεια εκδίδεται ανε-
ξαρτήτως ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον οι-
κείο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

3. Οι φορείς της παρ. 1 δικαιούνται να κατέχουν και να
χρησιµοποιούν όχηµα µεταφοράς σωρού ή να συνεργά-
ζονται µε γραφεία τελετών για τη µεταφορά της σωρού.
Ιδιόκτητα οχήµατα των ανωτέρω φορέων µπορούν να
ταξινοµούνται κατά µετατροπή σε οχήµατα ειδικής χρή-
σης ειδικού σκοπού (νεκροφόρες), σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση κάθε φορέα
της παρ. 1, καθορίζονται τα ελάχιστα και τα ανώτατα ό-
ρια τιµών ανά επιµέρους υπηρεσία ταφής και ανά φορέα,
ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Οι φορείς δύνα-
νται, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους, να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους δωρεάν, ιδίως εάν συντρέχουν λόγοι κή-
δευσης δηµοσία δαπάνη ή απόδοσης ιδιαίτερης τιµής
στον νεκρό, λόγοι οικονοµικής αδυναµίας ή άλλοι λόγοι
που κατά την κρίση τους επιβάλλουν την απαλλαγή. Τα
έξοδα κηδείας των υπηρεσιών που παρέχουν οι ανωτέ-
ρω φορείς, καθώς και τα λοιπά έξοδα για τις συναφείς υ-
πηρεσίες που παρέχουν τρίτα πρόσωπα τα οποία συνερ-
γάζονται µε τους φορείς αυτούς, αναγνωρίζονται και χο-
ρηγούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύµφωνα
µε τις ειδικότερες διατάξεις για τον ασφαλιστικό φορέα.
Για την απόδοση των εξόδων κηδείας αρκεί σχετική βε-
βαίωση του φορέα που προσέφερε τις υπηρεσίες, όπου
αναφέρονται το πρόσωπο που κατέβαλε τη δαπάνη, το
συνολικό ύψος της δαπάνης, καθώς και αναλυτικά τα ε-
πιµέρους ποσά για την αγορά των αναγκαίων αγαθών
και την παροχή των υπηρεσιών. Η βεβαιωθείσα δαπάνη
απαλλάσσεται από τα ανάλογα τέλη χαρτοσήµου.»

Άρθρο 59
Εκκλησιαστικά ιδρύµατα - Τροποποίηση της υποπαρ. 5

της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 

Στην υποπαρ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 68 του
ν. 4235/2014 (Α΄ 32) προστίθεται περ. γ΄ ως εξής: 

«γ) Η περ. β΄ ισχύει για εκκλησιαστικά ιδρύµατα προϋ-
φιστάµενα της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του παρό-
ντος, εφόσον δεν είχαν λυθεί έως και την ηµεροµηνία
αυτή.» 

Άρθρο 60
Έναρξη ισχύος

1. Τα άρθρα 52 έως 54 τίθενται σε ισχύ από το σχολικό
έτος 2021-2022. 

2. Το άρθρο 59 τίθεται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος
του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
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ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 61
Διαδικασία διάθεσης πλεονασµατικού αποθέµατος

εµβολίων σε τρίτα κράτη - Τροποποίηση του άρθρου 53
του ν. 4764/2020

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4764/2020
(Α΄ 256) αντικαθίσταται η περ. ε) και η παρ. 4 διαµορφώ-
νεται ως εξής: 

«4. Η Τριµελής Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουρ-
γό Υγείας, τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας και
τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ),
και είναι αρµόδια για:

α) τη λήψη απόφασης για την προµήθεια εµβολίων
σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 1, β) τη χορήγηση ε-
ντολής προς τον ΙΦΕΤ για την αγορά εµβολίων µε τη δια-
δικασία της περ. β) της παρ. 1, γ) την εποπτεία της διαδι-
κασίας προµήθειας και επαρκούς εφοδιαστικής κάλυψης
του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών, δ) την υποβο-
λή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Υγείας για την προµή-
θεια εµβολίων µέσω του Μηχανισµού Παγκόσµιας Πρό-
σβασης σε εµβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19
(COVAX INITIATIVE), ε) τη λήψη απόφασης διάθεσης του
πλεονασµατικού αποθέµατος εµβολίων της παρ. 1 σε
τρίτα κράτη µετά από σχετικό αίτηµα δωρεάς και στ) την
εισήγηση διενέργειας δωρεών µε σχετική απόφαση των
αρµόδιων Υπουργών στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Συµ-
µαχίας για Εµβόλια και Ανοσοποιήσεις (GAVI).» 

2. Στο άρθρο 53 του ν. 4764/2020 προστίθενται παρ. 5
και 6 ως εξής: 

«5. Ειδικά ως προς την περ. ε) της παρ. 4 στη σύνθεση
της Επιτροπής συµµετέχει κατ' εξαίρεση, µε δικαίωµα
ψήφου ο Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµά-
των Δηµόσιας Διοίκησης, προκειµένου να εισφέρει τα α-
ναγκαία δεδοµένα από το Σύστηµα Προγραµµατισµού
Συνεδριών Εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού COVID-
19. Κατά τη λήψη της απόφασης δωρεάς η Επιτροπή, µε
τη σύνθεση του πρώτου εδαφίου, λαµβάνει υπόψη την ε-
πάρκεια των διατιθέµενων εµβολίων στο Σύστηµα Προ-
γραµµατισµού Συνεδριών Εµβολιασµού κατά του κορω-
νοϊού COVID- 19 για την κάλυψη των εγχώριων ανα-
γκών, σε συνάρτηση µε την υφιστάµενη ζήτηση, τις ηµε-
ροµηνίες ανάλωσης των εµβολίων και τις προγραµµατι-
σµένες προµήθειές τους, προκειµένου να διασφαλίζεται
η οµαλή και αδιατάρακτη λειτουργία της εµβολιαστικής
αλυσίδας και του Συστήµατος Προγραµµατισµού Συνε-
δριών Εµβολιασµού.   

6. Οι δαπάνες για τη διάθεση πλεονασµατικού αποθέ-
µατος εµβολίων σε τρίτα κράτη σύµφωνα µε την περ. ε)
της παρ. 4 καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπο-
λογισµού του Υπουργείου Υγείας.»

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 62
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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