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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
του Υπουργείου Εσωτερικών 

Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση 
ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Άρθρο 1 Σκοπός 

ΜΕΡΟΣ Α’ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
Πεδίο Εφαρμογής, Ορισμοί 

Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής 

Άρθρο 3 Ορισμοί 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

Άρθρο 4 Σεβασμός δικαιωμάτων πολιτών 

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις θεσμικών φορέων 

Άρθρο 6 Απόκτηση ιδιότητας εκπροσώπου 
συμφερόντων 

Άρθρο 7 Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
εκπροσώπων συμφερόντων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

Άρθρο 8 Τήρηση Μητρώου Διαφάνειας 

Άρθρο 9 Εγγραφή στο Μητρώο 

Άρθρο 10 Υποβολή Ετήσιας Δήλωσης Άσκησης 
Δραστηριοτήτων Επιρροής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 11 Εποπτεία 

Άρθρο 12 Κυρώσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’ 

Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Άρθρο 14 Πεδίο εφαρμογής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ  

Άρθρο 15 Γενική απαγόρευση και εξαιρέσεις 

Άρθρο 16 Κυριότητα δώρων 

Άρθρο 17 Καταγραφή και δημοσιότητα 

Άρθρο 18 Διαχείριση και αξιοποίηση των δώρων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’ 

Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

ΜΕΡΟΣ Γ’  
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Άρθρο 20 Κατάργηση παρεκκλίσεων από το Ενιαίο 
Σύστημα Κινητικότητας – μεταβατική 

διάταξη 
 

Άρθρο 21 Ηθική αμοιβή προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και 
Ορισμένου Χρόνου του Δημοσίου και των 

Ν.Π.Δ.Δ.. 
 

Άρθρο 22 Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής 
εγγράφων προσωπικού ειδικότητας 

κτηνιάτρου 

Άρθρο 23 Συμβάσεις ορισμένου χρόνου δημόσιων 
ερευνητικών οργανισμών Ιδιωτικού 

Δικαίου 

Άρθρο 24 Διορισμός συγγενούς αποβιώσαντος στο 
Δημόσιο – Τροποποίηση της παρ. 20 του 

άρθρου 14 του ν. 2266/1994  
 

ΜΕΡΟΣ Δ’  
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος 

 
Άρθρο 1 
Σκοπός 

1. Σκοπός του Μέρους Α’ είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά 
την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής.  
2. Σκοπός του Μέρους Β’ είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά την 
προσφορά δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και τα μέλη της Κυβέρνησης. 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α’ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί 
 

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις του Μέρους Α’ εφαρμόζονται κατά την επικοινωνία εκπροσώπων 
συμφερόντων με θεσμικούς φορείς. 
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Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του Μέρους Α’, οι κατωτέρω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 
1. «Δραστηριότητα επιρροής»: Κάθε είδους άμεση επικοινωνία εκπροσώπου συμφερόντων 
με θεσμικούς φορείς, η οποία αποσκοπεί να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης απόφασης, 
και ιδίως το περιεχόμενο νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, 
εγκυκλίου ή διοικητικής πράξης, και η οποία διεξάγεται με αμοιβή, στο πλαίσιο 
εκπροσώπησης των συμφερόντων του πελάτη των προσώπων της παρ. 3, ανεξάρτητα από 
το αν η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ή έπεται, και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της 
επικοινωνίας. Στον ανωτέρω ορισμό δεν εμπίπτει η επικοινωνία που λαμβάνει χώρα στο 
πλαίσιο: 
(α) πρόσκλησης από θεσμικούς φορείς της παρ. 2 για παροχή ενημέρωσης κατά τη 
διαδικασία λήψης απόφασης, 
(β) συζητήσεων για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης,  
(γ) νομικής ή άλλου είδους επαγγελματικής εκπροσώπησης που αποσκοπεί στη διαφύλαξη 
δικαιωμάτων, όπως τα δικαιώματα πληροφόρησης, ακρόασης και προσφυγής σε κάθε 
διαδικασία, 
(δ) συλλογικών διαπραγματεύσεων με μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως 
προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία, εφόσον δρουν υπό την ιδιότητα αυτή, 
(ε) συζήτησης με μέλη διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής, ή με εκπροσώπους 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτων χωρών, ή με εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, εφόσον δρουν υπό 
την επίσημη ιδιότητά τους. 
2. «Θεσμικοί φορείς»: Είναι οι φορείς που ασκούν νομοθετική ή εκτελεστική λειτουργία, τα 
μέλη ή οι υπάλληλοι αυτών, είτε δρουν ατομικά ή συλλογικά. 
3. «Εκπρόσωπος συμφερόντων»: Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ασκεί 
δραστηριότητα επιρροής με αμοιβή, μέσω της επικοινωνίας του με τους θεσμικούς φορείς 
της παρ. 2, για λογαριασμό και προς όφελος του πελάτη του. Από τον ορισμό εξαιρούνται 
πρόσωπα που συνδέονται με τον πελάτη με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής.  
4. «Πελάτης»: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αναθέσει στον εκπρόσωπο 
συμφερόντων να εκπροσωπήσει με αμοιβή τα συμφέροντά του ενώπιον των θεσμικών 
φορέων. 
5. «Επικοινωνία»: Είναι οποιαδήποτε προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική επαφή του 
εκπροσώπου συμφερόντων κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας με τους θεσμικούς φορείς της 
παρ. 2, που έχει ως στόχο την άσκηση επιρροής στο πλαίσιο που ορίζεται στην παρ. 1.   
6. «Μητρώο Διαφάνειας»: Είναι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι εκπρόσωποι 
συμφερόντων καταχωρούν τα στοιχεία τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους 
Α’.  
7. «Εποπτεύουσα Αρχή»: Είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής 

 
Άρθρο 4 
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Σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων πολιτών 
Οι διατάξεις του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν θίγουν τα θεμελιώδη συνταγματικά 
δικαιώματα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ελευθερίας της 
έκφρασης, πληροφόρησης, ακρόασης, αναφοράς στις Αρχές και συμμετοχής στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.  
 
 

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις των θεσμικών φορέων 

Οι θεσμικοί φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3 οφείλουν:  
(α) να ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο και με τις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας 
και της ίσης μεταχείρισης των εκπροσώπων συμφερόντων,  
(β) να αρνούνται να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους συμφερόντων οι οποίοι δεν είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας του Τρίτου Κεφαλαίου, 
(γ) να μην παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής, εφόσον διεξάγονται 
σύμφωνα με το Μέρος Α’, 
(δ) να ενημερώνουν την Εποπτεύουσα Αρχή σε περίπτωση παραβίασης του Μέρους Α’. 
 
 

Άρθρο 6 
Απόκτηση ιδιότητας εκπροσώπου συμφερόντων 

1. Εκπρόσωπος συμφερόντων δύναται να είναι μόνο το πρόσωπο το οποίο είναι 
εγγεγραμμένο στο Μητρώο του τρίτου κεφαλαίου του Μέρους Α’ και εφόσον πρόκειται για 
φυσικό πρόσωπο, ή για νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου, μόνο εφόσον είναι άνω 
των δεκαοκτώ (18) ετών και δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή 
πλημμέλημα με ποινή φυλάκισης άνω των τριών (3) ετών. 
2. Οι θεσμικοί φορείς δεν επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητα επιρροής κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους. 
3. Οι θεσμικοί φορείς δεν μπορούν να ασκούν δραστηριότητα άσκησης επιρροής προς τον 
φορέα στον οποίο απασχολούνταν για δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την αποχώρηση από τη 
θέση τους για οποιονδήποτε λόγο.  
 
 

Άρθρο 7 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εκπροσώπων συμφερόντων 

1. Οι εκπρόσωποι συμφερόντων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων επιρροής που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ ενεργούν με ακεραιότητα, διαφάνεια και 
υπευθυνότητα και σύμφωνα με τον νόμο. Ειδικότερα υποχρεούνται:  
(α) κατά την επικοινωνία τους με τους θεσμικούς φορείς, να γνωστοποιούν την ιδιότητά 
τους ως εκπρόσωποι συμφερόντων, καθώς και την ταυτότητα του πελάτη τους τα 
συμφέροντα του οποίου εκπροσωπούν, και να ενημερώνουν για τον σκοπό των 
δραστηριοτήτων επιρροής, 
(β) να αποφεύγουν οποιαδήποτε επικοινωνία που δύναται να προκαλέσει κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων,  
(γ) να απέχουν από την άσκηση οποιασδήποτε μορφής αθέμιτης επιρροής ή πίεσης, 
(δ) να μην αποσπούν πληροφορίες με αθέμιτο ή παράνομο τρόπο, να μη διαστρεβλώνουν 
και να μη χειραγωγούν διαθέσιμες πληροφορίες, 
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(ε) να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από θεσμικούς φορείς για 
εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, 
(στ) να μην προσφέρουν στους θεσμικούς φορείς οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, 
συμπεριλαμβανομένων των δώρων, φιλοξενίας, χορηγίας, ή άλλων διευκολύνσεων,   
(ζ) να υποβάλλουν αληθή και έγκυρα στοιχεία στο Μητρώο Διαφάνειας του Τρίτου 
Κεφαλαίου του Μέρους Α’ και στην ετήσια δήλωση του άρθρου 10 και να τα 
επικαιροποιούν, 
 (η) να διατηρούν πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και να τις υποβάλουν στη διάθεση της Εποπτεύουσας 
Αρχής, εφόσον ζητηθούν. 
2. Οι εκπρόσωποι συμφερόντων δικαιούνται:  
(α) να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο 
δραστηριοποιούνται, εφόσον αυτές δεν είναι εμπιστευτικές,  
(β) να συμμετέχουν ως ομιλητές σε ακροάσεις επιτροπών,  
(γ) να υποβάλουν προτάσεις σε σχέδια νόμων και πράξεων, 
(δ) να αιτούνται τη διοργάνωση συναντήσεων με θεσμικούς φορείς και να συμμετέχουν σε 
αυτές. 
3. Οι πληροφορίες που αποκτούν οι εκπρόσωποι συμφερόντων κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων επιρροής από τους πελάτες τους είναι εμπιστευτικές με εξαίρεση τις 
πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο Διαφάνειας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
Μητρώο Διαφάνειας 

 
Άρθρο 8 

Τήρηση Μητρώου Διαφάνειας 
1. Το Μητρώο Διαφάνειας (εφεξής «Μητρώο») καταρτίζεται και τηρείται στην Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας, εφεξής «Διαχειριστής» και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με 
τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). 
2. Το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά και η πρόσβαση σε αυτό είναι διαθέσιμη στο κοινό, 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). 
3. Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά οι εκπρόσωποι συμφερόντων. 
4. Στο Μητρώο δύνανται να εγγράφονται σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις, 
επιμελητήρια και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
του Μέρους Α’. Με την εγγραφή τους αποκτούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
παρόντος νόμου. 
5. Ο Διαχειριστής του Μητρώου διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση 
του Μητρώου και παρέχει πληροφορίες για την εγγραφή και την πλοήγηση σε αυτό. Κατά 
τη λήξη του έτους, ο Διαχειριστής συντάσσει έκθεση με στατιστικά στοιχεία που αφορούν 
τη λειτουργία του Μητρώου και την καταχώριση σχετικών πληροφορίων, η οποία 
δημοσιεύεται στο Μητρώο. 
 
 

Άρθρο 9 
Εγγραφή στο Μητρώο 

1. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων εγγράφεται ηλεκτρονικά στο Μητρώο δημιουργώντας 
λογαριασμό και δηλώνοντας τα παρακάτω στοιχεία:  
(α) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το όνομα και το επώνυμό του, 
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(β) σε περίπτωση νομικού προσώπου, την επωνυμία, την νομική μορφή, και την έδρα του, 
καθώς και το όνομα και το επώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου του,  
(γ) τον Α.Φ.Μ. των ως άνω υπό περ. α) και β) προσώπων, 
(δ) τα στοιχεία επικοινωνίας του ως άνω υπό περ. α) φυσικού προσώπου και του υπό περ. 
β) νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων διεύθυνσης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, ηλεκτρονικής διεύθυνσης και ιστοσελίδας, 
(ε) τους τομείς ενδιαφέροντος, 
(στ) δήλωση ότι το περιεχόμενο των ως άνω στοιχείων είναι αληθές, 
(ζ) δήλωση συναίνεσης ως προς την ανάρτηση των ως άνω δεδομένων και της ετήσιας 
δήλωσης του άρθρου 10 στο Μητρώο. 
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων, ο Διαχειριστής 
δύναται να καλεί τον εκπρόσωπο συμφερόντων προς συμπλήρωσή τους εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία της παρ. 1, 
η εγγραφή δεν γίνεται δεκτή.  
3. Για οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων, ο εκπρόσωπος συμφερόντων 
υποχρεούται να επικαιροποιεί τον λογαριασμό της παρ. 1, το αργότερο εντός ενός (1) 
μηνός. 
4. Η εγγραφή στο Μητρώο είναι αόριστης διάρκειας. 
5. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων μπορεί οποτεδήποτε να διαγράψει τον λογαριασμό του 
από το Μητρώο. 
6. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, χορηγείται από τον Διαχειριστή πιστοποιητικό 
εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και αριθμός Μητρώου. 
7. Για τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται σύμφωνα με την παρ. 1, το Μητρώο 
Διαφάνειας δύναται να διασυνδέεται με άλλα μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα και 
ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και 
το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και το άρθρο 47 
του ν. 4623/2019 (Α΄134). 
 
 

Άρθρο 10 
Υποβολή ετήσιας Δήλωσης Άσκησης Δραστηριοτήτων Επιρροής 

1. Από την εγγραφή τους στο Μητρώο, οι εκπρόσωποι συμφερόντων υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά ετήσια δήλωση σχετικά με:    
(α) Τον τομέα πολιτικής, το είδος της απόφασης και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των 
δραστηριοτήτων τους. 
(β) Τα στοιχεία του προσώπου που άσκησε δραστηριότητα επιρροής, καθώς και του 
πελάτη του, εφόσον ενήργησε για λογαριασμό άλλου,  
(γ) Τον τρόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας επιρροής, 
(δ) Τον φορέα της παρ. 2 του άρθρου 3 προς τον οποίο απευθύνθηκε η δραστηριότητα 
επιρροής. 
2. Η δήλωση υποβάλλεται την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και αναφέρεται στις 
δραστηριότητες επιρροής του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση διαγραφής από το 
Μητρώο, η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός ενός (1) μηνός από τη διαγραφή. 
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3. Η δήλωση του παρόντος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Μητρώου. Οι 
πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση δημοσιεύονται σύμφωνα με διαδικασία που 
ορίζει η Εποπτεύουσα Αρχή.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
Εποπτεία και επιβολή κυρώσεων 

 
Άρθρο 11 

Αρμοδιότητες Εποπτεύουσας Αρχής 
Η Εποπτεύουσα Αρχή επιβλέπει την τήρηση του Μέρους Α’ έχοντας τις εξής αρμοδιότητες:  
α) εξετάζει, αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή υποβολής αναφοράς από θεσμικούς 
φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3, ή οποιονδήποτε τρίτο, ενδεχόμενη παραβίαση των 
υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων,  
β) διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4622/2019 (Α΄133),  
γ) παρακολουθεί τη συνολική λειτουργία του Μητρώου,  
δ) καταρτίζει κώδικα δεοντολογίας για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο εκπροσώπους 
συμφερόντων και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές,  
ε) διοργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης,  
στ) επικοινωνεί και ανταλλάσσει ορθές πρακτικές και εμπειρίες με εποπτεύουσες αρχές 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών, καθώς και με ευρωπαϊκούς και 
διεθνείς οργανισμούς. 
 

Άρθρο 12 
Κυρώσεις 

1. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του Μέρους Α’, η Εποπτεύουσα Αρχή 
δύναται να προβαίνει στην επιβολή των κάτωθι κυρώσεων, σωρευτικά ή διαζευκτικά: 
α) συστάσεων ή προτάσεων συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας,  
β) προστίμου ύψους από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) 
ευρώ, και σε περίπτωση επανειλημμένης τέλεσης παραβιάσεων προστίμου ύψους από 
είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) έως σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000€). 
(γ) προσωρινής αναστολής των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής για χρονικό διάστημα 
από έξι (6) μήνες έως δύο (2) έτη, 
δ) προσωρινής διαγραφής από το Μητρώο και απαγόρευση επανεγγραφής για χρονικό 
διάστημα από έξι (6) μήνες έως και δύο (2) έτη, 
ε) οριστικής διαγραφής από το Μητρώο. 
2. Η Εποπτεύουσα Αρχή, πριν την επιβολή κυρώσεων, καλεί εγγράφως τον εκπρόσωπο 
συμφερόντων για παροχή εξηγήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός. 
3. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή οι παρεχόμενες από τον 
εκπρόσωπο συμφερόντων εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Εποπτεύουσα Αρχή 
αποφασίζει αιτιολογημένα την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1. 
4. Η απόφαση επιβολής κύρωσης κοινοποιείται στον εκπρόσωπο συμφερόντων και 
αναρτάται στον ιστότοπο του Μητρώου.  
5. Για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή αναστολή ή διαγραφή από το Μητρώο, ο 
εκπρόσωπος συμφερόντων δεν μπορεί να πραγματοποιήσει δραστηριότητα επιρροής. Σε 
περίπτωση άσκησης δραστηριότητας επιρροής παρά την προσωρινή αναστολή ή διαγραφή, 
επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. β) της παρ. 1. 
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6. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που ορίζει η απόφαση της προσωρινής 
διαγραφής από το Μητρώο Διαφάνειας κατά την περ. δ) του άρθρου 1, ο εκπρόσωπος 
συμφερόντων δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση για επανεγγραφή στο Μητρώο.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’ 

 
Άρθρο 13 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις  
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας, εξειδικεύονται οι θεσμικοί φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3.  
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα 
από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθορίζονται το περιεχόμενο, η 
λειτουργία και ο τρόπος συντήρησης του Μητρώου, εξειδικεύονται τα στοιχεία εγγραφής 
σε αυτό, καθώς και οι πληροφορίες της ετήσιας δήλωσης δραστηριοτήτων άσκησης 
επιρροής, η διαδικασία υποβολής τους, η δημοσίευση και η τήρησή τους στο Μητρώο, 
προσδιορίζονται τα στοιχεία της έκθεσης που αφορά τη λειτουργία του Μητρώου και ο 
τρόπος δημοσίευσής της σε αυτό, οι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 8, 9 
και 10. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα στοιχεία εγγραφής στο 
Μητρώο σωματείων, επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και φορέων της κοινωνίας 
των πολιτών. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας, καθορίζονται η διαδικασία εξέτασης αναφορών ή καταγγελιών, καθώς 
και θέματα σχετικά με την επιβολή κυρώσεων για την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12.  
 
 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Άρθρο 14 
Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις του Μέρους Β’ αφορούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της 
Κυβέρνησης. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ως μέλη της Κυβέρνησης νοούνται ο 
Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί, οι Υπουργοί Επικρατείας, οι 
Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
Γενικοί κανόνες 

 
Άρθρο 15 

Γενική απαγόρευση και εξαιρέσεις 
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1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης οφείλουν να μην αποδέχονται 
δώρα, παροχές ή άλλα ωφελήματα, τα οποία προσφέρονται λόγω της θεσμικής ιδιότητάς 
τους στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, παρά μόνο για λόγους ευγένειας, 
αβρότητας ή εθιμοτυπίας. 
2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης οφείλουν να μην αποδέχονται 
φιλοξενία, η οποία παρέχεται λόγω της θεσμικής ιδιότητάς τους στο πλαίσιο άσκησης των 
καθηκόντων τους, παρά μόνο για λόγους αβροφροσύνης ή σύμφωνα με τη διπλωματική 
πρακτική. Παρουσία κατόπιν προσκλήσεως σε εκδηλώσεις, κατά τις οποίες τα παραπάνω 
πρόσωπα παρίστανται λόγω της θεσμικής ιδιότητάς τους δεν θεωρείται φιλοξενία.  
 
 

Άρθρο 16 
Κυριότητα δώρων 

1. Τα αντικείμενα που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 15 ανήκουν στην κυριότητα 
του Δημοσίου και περιέρχονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή στην Προεδρία της 
Κυβέρνησης ως προς τη διοίκηση και διαχείρισή τους, εφόσον η εκτιμώμενη, σύμφωνα με 
το άρθρο 17, αξία τους υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ. 
2. Δώρα κατώτερης αξίας, καθώς και αναλώσιμα αγαθά περιέρχονται στην κυριότητα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας ή του μέλους της Κυβέρνησης, στο οποίο δωρίζονται, εκτός αν 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή το μέλος της Κυβέρνησης δηλώσει ότι επιθυμεί αυτά να 
περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου, υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας ή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα. 
3. Δώρα, που έχουν ιδιαίτερη εθνική, ιστορική ή πολιτιστική αξία, ανήκουν στην κυριότητα 
του Δημοσίου και περιέρχονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή στην Προεδρία της 
Κυβέρνησης, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την αξία τους.  
4. Τα δώρα, που, σύμφωνα με την παρ. 1 έως 3, περιέρχονται στη Προεδρία της 
Δημοκρατίας ή την Προεδρία της Κυβέρνησης, μπορούν να χρησιμοποιούνται από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
5. Για την αποδοχή των δώρων που περιέρχονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας δεν 
εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 19 του π.δ/τος 351/1991 (Α΄121). 
 
 

Άρθρο 17 
Καταγραφή και δημοσιότητα 

1. Στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στην Προεδρία της Κυβέρνησης τηρείται ειδικό 
ηλεκτρονικό βιβλίο, υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
αντίστοιχα, για τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 δώρα, που προσφέρονται είτε στο 
εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό, με την εξαίρεση των δώρων κατώτερης αξίας και των 
αναλώσιμων αγαθών της παρ. 2. Τα δώρα καταγράφονται με χρονολογική σειρά με 
καταχώρηση των στοιχείων του δωρητή, της περιγραφής του δώρου, της κατά προσέγγιση 
αξίας του, του χαρακτηρισμού του ως δώρου ιδιαίτερης εθνικής, ιστορικής, ή πολιτιστικής 
αξίας, των στοιχείων του αποδέκτη του δώρου, της αιτίας περιέλευσης του δώρου, των 
στοιχείων του τελικού κυρίου του δώρου και του τόπου φύλαξής του. 
2. Τον Ιανουάριο κάθε έτους δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα, κατάλογος, στον οποίο 



 10 

περιλαμβάνονται, με παράθεση της περιγραφής τους, τα δώρα που περιήλθαν στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στα μέλη της Κυβέρνησης κατά το προηγούμενο έτος.  
 
 

Άρθρο 18 
Διαχείριση και αξιοποίηση των δώρων 

1. Τα δώρα που περιέρχονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στην Προεδρία της 
Κυβέρνησης και καταγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
φυλάσσονται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της 
Γενικής Γραμματείας της Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και των 
υπαγομένων στα μέλη της Κυβέρνησης υπηρεσιών.  
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ή του Γενικού 
Γραμματέα Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης αντίστοιχα, τα δώρα της παρ. 1 
μπορούν: 
α) να εκτίθενται εντός του Προεδρικού Μεγάρου, του Μεγάρου Μαξίμου ή του οικείου 
Υπουργείου, σε ειδικό προς τούτο χώρο ή σε άλλα σημεία κατάλληλα με τη φύση και τη 
χρήση τους, 
β) να παραχωρούνται δωρεάν, κατά χρήση ή κατά κυριότητα, σε μουσεία, εκπαιδευτικά ή 
άλλα κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και σε εν γένει φορείς του δημόσιου τομέα, 
γ) να χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της 
Προεδρίας της Κυβέρνησης  για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και εφόσον η χρήση 
είναι σύμφωνη με τη φύση τους, 
δ) να εκποιούνται, εφόσον δεν πρόκειται για κειμήλια. Τα ποσά που προκύπτουν από την 
εκποίηση διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 1 
του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), 
ε) να καταστρέφονται ή να παραδίδονται για ανακύκλωση, εφόσον αυτό επιβάλλεται από 
την κατάστασή τους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’ 

 
Άρθρο 19 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις  
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας καθορίζονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού βιβλίου της παρ. 1 
και του καταλόγου της παρ. 2 του άρθρου 17, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες 
καταγραφής και δημοσιότητας, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και οι 
ειδικότερες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 18 αναφορικά 
με τα δώρα που περιέρχονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι κατά την παρ. 1 του άρθρου 17 και την παρ. 2 του 
παρόντος αρμοδιότητες μπορούν να μεταβιβάζονται στον Ειδικό Γραμματέα της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο 
του ηλεκτρονικού βιβλίου της παρ. 1 και του καταλόγου της παρ. 2 του άρθρου 17, η 
διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταγραφής και δημοσιότητας και κάθε άλλη αναγκαία 
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λεπτομέρεια, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή 
του άρθρου 18 αναφορικά με τα δώρα που περιέρχονται στα μέλη της Κυβέρνησης. 

 
 

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

Άρθρο 20 
Κατάργηση παρεκκλίσεων από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Μεταβατική διάταξη 

 
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 

α. το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του 
άρθρου 9 του ν. 4013/2011 (Α’ 204), αναφορικά με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων, 
β. οι παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 7, καθώς και οι παρ. 5, 7, 8 του άρθρου 8 του ν. 4445/2016 
(Α’ 236), αναφορικά με τον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, 
γ. το άρθρο 45 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), αναφορικά με την Επιτροπή Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων και το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, 
δ. η παρ. 4 του άρθρου 47 και η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), αναφορικά 
με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. και τον Εθνικό Οργανισμό 
Μεταμοσχεύσεων 
ε. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, καθώς και οι παρ. 4 και 8 του άρθρου 33 του ν. 4472/2017 
(Α’ 74), αναφορικά με την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, 
στ. το άρθρο 40 του ν. 3772/2009 (Α’ 112), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ζ. το δέκατο τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 54 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), αναφορικά 
με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 
η. η παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 6 του άρθρου τέταρτου του ν. 4366/2016 (Α’ 18), 
αναφορικά με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
θ. οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 112 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), αναφορικά με τους 
Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας, 
ι.  το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. β και το τελευταίο εδάφιο της περ. γ της παρ. 5, 
καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 
110), αναφορικά με το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, 
ια. οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 111, η παρ. 9 του άρθρου 112, οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 
180, η παρ. 7 του άρθρου 197 καθώς και η παρ. 2 του άρθρου 273 του ν. 4555/2018 (Α’ 
133), αναφορικά με τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, τον Διαδημοτικό Σύνδεσμο 
Τεχνικής Υπηρεσίας, το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την Ελληνική 
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 
ιβ. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 51 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αναφορικά με την Αρχή 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 
ιγ. η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς, 
ιδ. η παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 26/2019 (Α’ 42), αναφορικά με το Πράσινο Ταμείο, 



 12 

ιε. η παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4578/2018 (Α’ 200), αναφορικά με τα Τμήματα 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβενών και Ορεστιάδας-Σ.ΕΠ.Ε, 
ιστ. η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), αναφορικά με τον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, 
ιζ. η παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), αναφορικά με το Εθνικό Ινστιτούτο 
Νεοπλασιών, 
ιη. το τρίτο έως και έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), 
αναφορικά με την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 
ιθ. οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), αναφορικά με τη Γενική 
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, 
κ. οι περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), αναφορικά με τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, 
κα. οι παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 55, τα εδάφια δεύτερο έως και όγδοο της παρ. 9 του άρθρου 
58, καθώς και η παρ. 17 του άρθρου 60 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), αναφορικά με το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και 
Έρευνας και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, 
κβ. η παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), αναφορικά με τον Οργανισμό 
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, 
κγ. η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4624/2019 (Α’ 137), αναφορικά με την Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
κδ. η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4638/2019 (Α’ 181), αναφορικά με το Κέντρο Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων, 
κε. η παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), αναφορικά με την Τεχνική Υπηρεσία 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
κστ. η παρ. 2 του άρθρου 83, καθώς και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 110 του ν. 4674/2020 
(Α’ 256), αναφορικά με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 
κζ. η παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), αναφορικά με την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 
κη. η παρ. 3 του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αναφορικά με τις Αυτοτελείς 
Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, 
κθ. η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), αναφορικά με την Υπηρεσία 
Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, 
λ. το άρθρο 86 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, 
λα. το δεύτερο εδάφιο της  παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003 (Α’ 256), αναφορικά με 
το ν.π.ι.δ. “ΕΠΑΝΟΔΟΣ”,  
λβ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 11, καθώς και η παρ. 12 του άρθρου 23 του ν. 
4479/2017 (Α’ 94), αναφορικά με τη Δημόσια Αρχή Λιμένων, 
λγ. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 4482/2017 (Α’ 102), αναφορικά με τις Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. 
και Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε., 
λδ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1Α του άρθρου 128 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), 
αναφορικά με το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της 
Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, 
λε.  το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), αναφορικά 
με το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
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λστ. η παρ.13 του άρθρου 12 του ν. 2539/1997 (Α’ 244), αναφορικά με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, 
λζ. το άρθρο 42 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), αναφορικά με το Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερικής 
Πολιτικής του Υπουργείου  Εξωτερικών, 
λη. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 133, καθώς και η περ. β’ της παρ. 11 του 
άρθρου 384 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), αναφορικά με τη Διεύθυνση Συντονισμού και 
Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, 
λθ. το τρίτο εδάφιο της παρ. 1, καθώς και τα εδάφια δεύτερο έως και έβδομο της παρ. 2 
του άρθρου 8 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), αναφορικά με το Ελληνικό Δημοσιονομικό 
Συμβούλιο. 
2. Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), 

αναφορικά με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, διαγράφεται η φράση 

«κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη 

γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων». 

3. Διαγράφονται το τελευταίο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 48 και το 

τελευταίο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4557/2018, αναφορικά με 

την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.  

4. Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4139/2013 (Α’ 

74), αναφορικά με τον Εθνικό Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. 

5. Από την παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), αναφορικά με την Εθνική 

Αρχή Διαφάνειας, διαγράφονται οι φράσεις «με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από 

προκήρυξη της Αρχής, κατ` εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως εκάστοτε 

ισχύουν»,» και «χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης 

αυτού,» καθώς και το τελευταίο εδάφιο αυτής και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:  

«7. Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του 
Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η 
πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της 
Αρχής δύναται, επίσης, να γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στο 
δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 
ισχύει, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τις αποδοχές του προσωπικού που διορίζεται, 
προσλαμβάνεται, μετατάσσεται, αποσπάται ή μεταφέρεται στην Αρχή ισχύουν και 
εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 93 του παρόντος. Ο χρόνος υπηρεσίας των 
αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους 
θέση.». 
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6. Από την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), αναφορικά με τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, διαγράφεται η φράση «τακτικοί υπάλληλοι ή/και» και 

η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του εκάστοτε αρμόδιου 
Υπουργού, δύνανται να αποσπάται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ένστολο 
προσωπικό από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδίως από το Λιμενικό Σώμα-
Ελληνική Ακτοφυλακή και τις Ένοπλες Δυνάμεις.»  
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α’ 61), αναφορικά με 

την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη, αντικαθίσταται ως εξής: «Η Υπηρεσία της παρ. 1 στελεχώνεται είτε 

με αποσπάσεις πολιτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α 224), 

είτε με αποσπάσεις ένστολου προσωπικού.» 

8. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003, αναφορικά με το 

ν.π.ι.δ. “ΕΠΑΝΟΔΟΣ”, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ορίζονται οι 
υπεύθυνοι των παραρτημάτων της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ».».  
9. Από το τρίτο εδάφιο της περ. Θ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2557/1997 (Α’ 271), 

αναφορικά με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, διαγράφεται η φράση «με κοινές 

αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του 

οικείου υπουργείου» και το τρίτο εδάφιο της περ. Θ της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή 

εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους 

φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.». 

10. Από την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, διαγράφονται οι περ. στ’, ιβ’, ιε’, ιζ’, 
ιη’, ιθ’, κ’, κγ’, κστ’ και κζ’, αναφορικά με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και 
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους και το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων 
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, το Κέντρο 
Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, την Αττικό Μετρό Α.Ε., τις Ειδικές Υπηρεσίες 
Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το 
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του 
Υπουργείου Πολιτισμού (ήδη Πολιτισμού και Αθλητισμού), τη Γενική Γραμματεία 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ήδη 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων 
(Ε.Δ.Ε.Υ.) Α.Ε.. 
11. α) Εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων  

που διενεργούνται βάσει των διατάξεων που καταργούνται με το παρόν άρθρο 

ολοκληρώνονται  βάσει των διατάξεων αυτών, ως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους, σε 

αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την 

επιφύλαξη της περ. δ). Ειδικά για τις αποφάσεις μετάταξης στην έννοια της ολοκλήρωσης 
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περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής 

απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

β) Υπάλληλοι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που 
ανήκουν οργανικά σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης και οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος με απόσπαση σε φορείς βάσει των διατάξεων που καταργούνται με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύνανται με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος να μεταταγούν στον φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον 
υπάρχει, άλλως με μεταφορά της θέσης τους, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των 
τυπικών τους προσόντων. Από την εν λόγω ρύθμιση εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί και οι 
σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Στους μετατασσόμενους κατά την παρούσα παράγραφο 
εξακολουθεί να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 
176).  
γ) Πράξεις απόσπασης που έχουν διενεργηθεί βάσει των διατάξεων που καταργούνται με 
το παρόν άρθρο και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν ανανεώνονται, 
εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, και οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις 
με την λήξη της απόσπασης. Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται χρονικό διάστημα της 
απόσπασης, αυτή λήγει εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.  
δ) Πράξεις μετάταξης υπαλλήλων που εκκρεμούν προς υπογραφή κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος βάσει του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ολοκληρώνονται εντός 
αποκλειστικής  προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εκκρεμείς 
σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο διαδικασίες μετάταξης δεν ολοκληρώνονται.  Υπάλληλοι που 
τυχόν υπηρετούν με απόσπαση στους φορείς που θα ήταν δυνατόν να μεταταχθούν βάσει 
του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 και οι περιπτώσεις μετάταξής τους εμπίπτουν στο 
προηγούμενο εδάφιο, παραμένουν αποσπασμένοι στις υπηρεσίες αυτές έως τις 
31.12.2021, οπότε και επιστρέφουν στην Υπηρεσία όπου ανήκουν οργανικά χωρίς άλλη 
διατύπωση.  

 
 

Άρθρο 21 
Ηθική αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 

ορισμένου χρόνου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.. 
 

Τα άρθρα 61 και 62 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 – Α’ 26) εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) καθώς και στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) του Δημοσίου και των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).  

 
 

Άρθρο 22 
Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας κτηνιάτρου 

 
Στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των ΟΤΑ α` και β` βαθμού, ειδικότητας 
κτηνιάτρου που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
έως οκτώ (8) μήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, 
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τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών 
προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται 
από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά 
προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς 
τους, καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις. 
 

 
Άρθρο 23  

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου 
 

Το άρθρο 93 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 70 
του ν. 4712/2020 (Α’ 146), ως προς τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου δημόσιων 
ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου, εξακολουθεί να ισχύει.  

 
 

Άρθρο 24 
Διορισμός συγγενούς αποβιώσαντος στο Δημόσιο – Τροποποίηση της παρ. 20 του 

άρθρου 14 του ν. 2266/1994  
 

Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄218) προστίθενται 
τέταρτο και πέμπτο εδάφια και η παρ. 20 διαμορφώνεται ως εξής:  
 
«Όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός 
προσδιορίζεται στην παρ. 1 του  άρθρου 14 του  ν.  2190/1994, όπως  αυτός ισχύει, 
αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα 
(1) μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, ή 
αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του να διορίζεται 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 νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή 
από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Η αίτηση συνοδεύεται από 
αμετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωμα διορισμού και 
συνεπάγεται, από την ημερομηνία διορισμού, την αυτοδίκαιη 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. Σε περίπτωση θανάτου του διορισθέντος, πριν τη 
μονιμοποίησή του, το δικαίωμα διορισμού ασκείται από έτερο μέλος της οικογένειας του 
θανόντος διορισθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στο Δημόσιο ή στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια. Η αίτηση για διορισμό 
υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ετών από τον χρόνο θανάτου του 
αρχικώς διορισθέντος. Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου.».  

 
ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
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Άρθρο 25 

Έναρξη ισχύος 
Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, με την εξαίρεση του Τέταρτου Κεφαλαίου του Μέρους Α’ το οποίο τίθεται σε 
ισχύ εντός έξι (6) μηνών από τη σύσταση του Μητρώου Διαφάνειας η οποία βεβαιώνεται 
με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 

 
 

 


