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Αρ. Φύλλου 149
15 Ιουλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4275
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή−
λων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων
οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Τα άρθρα 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δη−
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή−
λων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 84
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων −
Προϋποθέσεις επιλογής −
Κωλύματα υποψηφιότητας, συμμετοχής και
τοποθέτησης
1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει
καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) του−
λάχιστον έτη ή
γ) έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη συνολικής
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει
καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα (1) του−
λάχιστον έτος.
2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυν−
σης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγμα−
τικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά
τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου
Τμήματος ή
γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγ−
ματική δημόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει τουλάχι−
στον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου

Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας
ή αυτοτελούς γραφείου.
3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι
ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον:
α) έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει
καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επι−
πέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για
ένα (1) τουλάχιστον έτος ή
β) είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο πραγμα−
τικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη ή
γ) έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγμα−
τικής δημόσιας υπηρεσίας.
4. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή
σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλλη−
λος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός
ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας
υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ο ως άνω περιορισμός
δεν ισχύει σε περίπτωση που ο υπάλληλος υποβάλλει
αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση προϊστα−
μένου Γενικής Διεύθυνσης, οπότε και δεσμεύεται ταυ−
τόχρονα με αίτησή του να παραμείνει στην υπηρεσία
μέχρι τη λήξη της θητείας, σε περίπτωση που επιλεγεί
και τοποθετηθεί, και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους
της ηλικίας του.
β) αα) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την
επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανι−
κής μονάδας και να συμμετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας επιλογής, υπάλληλος, ο οποίος διανύει
δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία,
η οποία δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 103 ή τελεί σε αναστολή
άσκησης καθηκόντων ή έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο
βούλευμα ή απευθείας στο ακροατήριο για κακούργημα
ή έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για πλημμέλη−
μα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8
ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική
ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4)
μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι
τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145.
ββ) Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί προϊστάμενος
υπάλληλος, ο οποίος τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία,
η οποία δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 103 ή τελεί σε αναστο−
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6. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, όπως ισχύει,
διατηρείται σε ισχύ για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται
με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του
παρόντος νόμου.
Άρθρο 8
1. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 17 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, καταργούνται.
2. Στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Απόφαση κατανομής απαιτείται και για τις περιπτώ−
σεις όπου το ΑΣΕΠ διαθέτει με απόφασή του επόμενο
κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικα−
τάσταση – αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε
το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε
εντός ενός (1) έτους από το διορισμό του.
Δεν απαιτείται απόφαση κατανομής όταν οι αποφά−
σεις του ΑΣΕΠ αφορούν σε αντικαταστάσεις – ανα−
πληρώσεις διοριστέων των ως άνω περιπτώσεων οι
οποίοι περιλαμβάνονται σε προηγούμενες αποφάσεις
κατανομής.»
3. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
(Α΄ 280), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κα΄ ως
εξής:
«κα) το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση
ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσε−
ται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος
δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προ−
σωπικού, στις μετατάξεις υπαλλήλων εντός της ίδιας
υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας
(άρθρα 69 και 70 του Υ.Κ.), καθώς και στην περίπτωση
αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ
αυτών. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει
στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4002/2011.»
Άρθρο 9
Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και πληροφορικής για το χρονικό διάστημα από την 1η
Ιουλίου 2012 μέχρι την επικείμενη υπογραφή σύμβασης ή
άλλως μέχρι τις 30.9.2014 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσί−
ου και των αναδόχων για την παροχή των τηλεπικοινω−
νιακών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι,
θεωρούνται νόμιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πλη−
ροφορικής να πιστοποιούνται ότι έχουν παρασχεθεί
στους οικείους φορείς από την «Κοινωνία της Πληρο−
φορίας Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους των συμβάσε−
ων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ.
ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394/2010 κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων (Β΄ 1566),
ii) οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν πρακτικά
γνωμοδοτήσεων που θα εκδοθούν από το Νομικό Συμ−
βούλιο του Κράτους κατά τη διαδικασία του άρθρου 2
παρ. ζ΄ του ν. 3086/2002 (Α΄ 324),

iii) οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν τις
προσδιοριζόμενες στα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εκπτώσεις επί του
αντίστοιχου συμβατικού ανταλλάγματος του έτους 2009
κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο δεύτε−
ρο, παρ. 12 του ν. 4047/2012, οι οποίες δεν μπορεί να
είναι κατώτερες από τις εκπτώσεις που αναφέρονται
στο με αριθμ. 1244/11.3.2014 πρακτικό γνωμοδοτήσεως
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
iv) οι πάροχοι των υπηρεσιών να παραιτηθούν από
οποιαδήποτε άλλη αξίωση (συμπεριλαμβανομένων τό−
κων υπερημερίας και εξόδων), δικόγραφο και δικαίωμα,
που προέρχονται από την ως άνω αιτία.
Άρθρο 10
Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος
νόμου, όπως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του,
καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει
διαφορετικά ή είναι αντίθετη με τα θέματα που ρυθμί−
ζονται με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 11
1. Το έκτο και το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 τού άρ−
θρου 3 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:
«Απαραίτητη προϋπόθεση, για την προαγωγή του
μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου
ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και
γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα
της «Ελληνικής γλώσσας» και των «Μαθηματικών» του−
λάχιστον δέκα (10) και Μ.Ο. προφορικής και γραπτής
βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα
υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προ−
ϋπόθεση α΄ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει
τη φοίτηση. Όταν πληροί την προϋπόθεση α΄ και δεν
πληροί την προϋπόθεση β΄ του προηγούμενου εδαφί−
ου, κατά μάθημα ή μαθήματα, παραπέμπεται σε επα−
νεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο
(ή στους κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή
επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.
Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο
του δέκα (10) και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον οκτώ
(8) σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική
γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει
Μ.Ο. κλάδων ίσο ή ανώτερο του δώδεκα και πέντε δέ−
κατα (12,5), ο οποίος προκύπτει από την προφορική και
γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων
«Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές επιστή−
μες», ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλά−
δους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει
τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του
π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενι−
αίου Λυκείου», ως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθί−
σταται ως εξής:
«α. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην
Α΄ τάξη Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού
Γενικού Λυκείου απαιτείται: i) Γενικός βαθμός προαγω−
γής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) και ii) βαθμός ετήσιας
επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα της «Ελληνικής
Γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα (10)
και βαθμός ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα υπόλοι−
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περίπτωση στις ανωτέρω Αθλητικές Ομοσπονδίες (Αυ−
τοκινήτου ή Μοτοσυκλετών) ή στα νομικά πρόσωπα που
εκπροσωπούν νόμιμα το άθλημα στην Ελλάδα είτε τη
Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.) είτε τη Διεθνή
Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας (Δ.Ο.Μ.) είτε τη Διεθνή Ομο−
σπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.) και διαβιβάζεται
στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη ή στις εξουσιοδοτημένες από αυτόν Αρχές, μαζί
με την απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη τους, προκειμένου
να εκδοθεί η σχετική άδεια.
3. Για την περίπτωση των οχημάτων καρτ, απαιτείται
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή άδεια οδηγού αγώνων
κάρτινγκ οποιασδήποτε κατηγορίας, που έχει εκδοθεί
από την αναγνωρισμένη από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού Αθλητική Ομοσπονδία για το Μηχακίνητο
Αθλητισμό ή σε ό,τι αφορά τους διεθνείς αγώνες καρτ

από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα το
άθλημα στη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.).
Τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Διεθνή
Κανονισμό Καρτ, τόσο για τους οδηγούς όσο και για
τους θεατές, εφαρμόζονται αναλόγως.
4. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος
τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιά−
δες (50.000) ευρώ και με ποινή απαγόρευσης διοργά−
νωσης αγώνων για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5)
ετών από την ημερομηνία παράβασης.»
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται
στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Iουλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Iουλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

