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ποτέ από τα πρόσωπα της προηγούμενης και της 
παρούσης παραγράφου.

Αρθρο 5

Επόπτες εξετάσεων

Τη γενική εποπτεία των εξετάσεων και συντο
νισμού της διενέργειάς τους σε όλα τα εξετα
στικά κέντρα και τα εξεταστικά παραρτήματα της 
δικαιοδοσίας τους έχουν οι προϊστάμενοι διευ
θύνσεων ή γραφείων Δ.Ε., ή εκπαιδευτικοί λει
τουργοί Δ Ε. με βαθμό Α ', που ορίζονται με από
φαση του οικείου νομάρχη ή του οριζόμενου από 
αυτόν Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αρθρο 6.

,, Ομάδες Επιτηρητών.

1. Με απόφαση του οικείου νομάρχη ή, του 
οριζομένου από αυτόν Διευθυντή Δευτεροβά
θμιας Εκπαίδευσης, ορίζονται οι επιτηρητές των 
εξεταζομένων για κάθε εξεταστικό κέντρο ή πα
ράρτημα από εκπαιδευτικούς λειουργούς της 
Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας ή Εκκλησιαστι
κής Εκπαίδευσης ή από μόνιμους δημόσιους υ
παλλήλους.

Στην Περίπτωση που χρησιμοποιούνται επιτη
ρητές από τις παραπάνω κατηγορίες, που προέρ
χονται από άλλο νομό,,ο ορισμός και η εκτός 
έδρας μετακίνησή τους και πέραν τωνεπιτρεπο- 
μένων ημερών γίνεται με απόφαση του νομάρχη 
της, έδρας των μετακινουμένων. .

2. ·Δεν μπορεί να οριστεί ως επιτηρητής πρό
σωπο που έχει ως εξεταζόμενο στο οικείο εξετα
στικό κέντρο ή παράρτημα υποψήφιο, που συνδέ
εται μαζί του με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή 
εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού'ή σύζυγο.

. ν* ...
Αρθρο 7.

Ορισμός μελών Επιτροπών Υγειονομικής 
Εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας

Τα μέλη των επιτροπών υγειονομικής εξέτα
σης και πρακτικής δοκιμασίας για τη διεξαγωγή 
των γενικών εξετάσεων ορίζονται με αποφάσεις 
του οικείου νομάρχη ή του οριζόμενου από αυτόν 
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

' Αρθρο 8

Επανάληψη εξετάσεων

Αν η διεξαγωγή των γενικών εξετάσεων σε ένα 
ή περισσότερα εξεταστικά κέντρα και η ολοκλή
ρωση της εξεταστικής διαδικασίας μέχρι και την 
περάτωση της βαθμολογίας είναι ή καταστεί αδύ
νατη για αντικειμενικούς λόγους, οι εξετάσεις 
στα συγκεκριμένα κέντρα επαναλαμβάνονται για 
τα αντίστοιχα μαθήματα με αποφάσεις του Υ
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
που λαμβάνονται μετά από γνώμη της Κεντρικής

Επιτροπής Γενικών Εξετάσεων (ΚΕΓΕ). Στις περι
πτώσεις αυτές ο καθορισμός των ημερομηνιών 
διεξαγωγής των εξετάσεων γίνεται με όμοιες α
ποφάσεις του ίδιου Υπουργού και οι επαναληπτι
κές εξετάσεις διεξάγονται επί θεμάτων που ορί
ζονται από την Κεντρική Επιτροπή Γ ενικών Εξε
τάσεων (ΚΕΓΕ). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και 
επί των επαναληπτικών εξετάσεων του παρόντος 
άρθρου οι διατάξεις του Π.Δ. 57/1990 και της 
παρούσης Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομέ
νου.

Αρθρο 9
Λήξη διδακτικού έτους

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι
δείας και Θρησκευμάτων δημοσιευομένη στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η ημερο
μηνία λήξης του διδακτικού έτους.

2. Το διδακτικό έτος για το σχολικό έτος 1989- 
1990 παρατείνεται μέχρι 31 ης Ιουλίου 1990.

3. Η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 7 
του Ν. 1865/1989 εφαρμόζεται μόνον όταν οι 
αναφερόμενες σε αυτή εργασίες παρέχονται 
μετά την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έ
τους.

Αρθρο 10
Καταργητικές διατάξεις

1. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντικειμένη 
στις διατάξεις της παρούσης Πράξεως Νομοθετι
κού Περιεχομένου.

2. Ειδικότερα καταργούνται οι διατάξεις των 
άρθρων 1 παρ. 2, 11 παρ. 1, 12 παρ. 2 και 5, 27 
παρ. 1 και 2,28,29 και οι δύο πρώτες περίοδοι του 
άρθρου 34 παρ. 2 του Π.Δ. 57/1990 (Α 24) και 
κάθε άλλη διάταξη του διατάγματος αυτού αντι- 
κειμένη στις διατάξεις της παρούσης Πράξως 
Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αρθρο 11.

Η ισχύς της παρούσης Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά 
κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχί
ζει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Νόμος 1892 της 31/31.7.90. Για τον εκσυγ-
Χρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες δ ια
τ ά ξ ε ις .- (Α 101).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αρθρο 1
Εννοια παραγωγικής επένδυσης

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του 
νόμου παραγωγική επένδυση θεωρείται:
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Ν.Α.Τ. ή, σε περίπτωση που η είσπραξη ή από
δοση ή ο έλεγχος αυτών γίνεται από υπηρεσίες 
του Υπουγείου Οικονομικών, με κοινές αποφά
σεις των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας.

2. Το εισπραττόμενο τέλος αυτοκινήτων, κα
θώς και ποσοστό 75% των εοόδων του Κεφαλαίου 
Ασφαλίοεως Επιβατικών εξ ασφαλίστρων, αποτε
λούν πόρο του Ν.Α.Τ.

3 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το χρόνο 
που προσδιορίζεται με προεδρικό διάταγμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση 
λειτουργίας και τον έλεγχο 

της Δημόσιας Διοίκησης

Αρθρο 78

Σύσταση γενικών διευθύνσεων

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με 
πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνη
σης και του οικείου υπουργού, επιτρέπεται η σύ
σταση μιας ή περισσοτέρων γενικών διευθύν
σεων, αναλόγως των οργανωτικών και λειτουργι
κών αναγκών των υπουργείων ή αυτοτελών δημό
σιων υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ., ως μονάδων συντονι
σμού των διευθύνσεων ή άλλης ονομασίας υπη
ρεσιών που υπάγονται σ' αυτές. Η σύσταση γενι
κών διευθύνσεων δεν αποκλείει τη διατήρηση αυ
τοτελών διευθύνσεων ή άλλης ονομασίας 
υπηρεσιών υπαγομένων απευθείας σε υπερκεί
μενα της γενικής διευθύνσεως όργανα.

2. Οι γενικοί διευθυντές έχουν ως έργο:
α. Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων 

και το συντονισμό της λειτουργίας των μονάδων 
που υπάγονται σ' αυτές, καθώς και την αξιολό
γηση του κόστους και της ποιότητας των αποτε
λεσμάτων τους.

β. Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάδυση καιαξι- 
ολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο 
χώρο ευθύνης τους και τη διατύπωση εναλλακτι
κών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκεί
μενα όργανα.

γ. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονι
σμού με άλλα υπουργεία και λοιπούς φορείς του 
δημόσιου τομέα.

δ. Την αξιολόγηση των προϊσταμένων των διευ
θύνσεων και την εκτίμηση, με ειδική σημείωση, 
της αξιολόγησης από τους τελευταίους των προϊ
σταμένων των τμημάτων, καθώς και την αξιοποί
ηση και ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπι
κού.

ε. Την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόν
των που τους ανατίθενται από τα υπερκείμενα 
αυτών όργανα.

3. Οι γενικοί διευθυντές προσυπογράφουν τα 
έγγραφα που υπογράφονται από τα υπερκείμενα 
αυτών όργανα.

4. Γενικός διευθυντής τοποθετείται με από

φαση του οικείου υπουργού μόνιμος υπάλληλος 
της κατηγορίας ΠΕ που συγκεντρώνει τις τυπικές 
και ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
επόμενες παραγράφους, μετά από κρίση και πρό
ταση ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η τοπο
θέτηση γίνεται για θητεία τριών ετών, που μπορεί 
να ανανεώνεται μετά από γνώμη του ειδικού υπη
ρεσιακού συμβουλίου δύο το πολύ φορές ακόμη. 
Λήξη της θητείας του γενικού διευθυντή επιτρέ
πεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του ει
δικού υπηρεσιακού συμβουλίου μετά από εμπερι
στατωμένη εισήγηση του αρμόδιου υπουργού για 
λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπληρώ- 
σεως των καθηκόντων του. Η οργανική θέση του 
κλάδου στον οποίο ανήκει ο τοποθετούμενος σε 
θέση γενικού διευθυντή παραμένει κενή καθ' 
όλη τη διάρκεια της θητείας του και επιστρέφει 
αυτοδικαίως σ' αυτή με τη λήξη της θητείας του.

5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το
ποθέτηση σε θέση γενικού διευθυντή έχουν οι 
μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων της κατηγορίας 
ΠΕ που προσδιορίζονται κατά περίπτωση με τα 
προεδρικά διατάγματα της παρ. 1, εφ' όσον έ
χουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της υποβολής 
του ερωτήματος του οικείου υπουργού προς το 
ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο εικοσαετή τουλάχι
στον πραγματική δημόσια υπηρεσία, από την ο
ποία τριετή τουλάχιστον σε θέση προϊσταμένου 
διευθύνσεως ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής 
μονάδας. Κατά την πρώτη ερφαρμογή του παρόν
τος, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι 
υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά 
την έναρξη της ισχύος (1.4.1986) του ν. 
1586/1986 είχαν τον 3ο ή 2ο βαθμό του Υπαλλη
λικού Κώδικα (π.δ. 611/1977) ή τουλάχιστον αντί
στοιχο και έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλά
χιστον πραγματική δημόσια υπηρεσία κατά τη δη
μοσίευση του παρόντος. Ειδικώς προκειμένου 
περί υποψηφίων για θέσεις γενικού διευθυντή 
πληροφορικής, δικαίωμα υποβολής έχουν οι συμ- 
πληρώσαντες δεκαετή τουλάχιστον πραγματική 
δημόσια υπηρεσία κατά τη δημοσίευση του πα
ρόντος. Η αίτηση υποψηφιότητας που συνοδεύε
ται και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα υποβάλ
λεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που τάσ
σεται από τον οικείο υπουργό και η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών.

6. Προσόντα για την επιλογή γενικών διευθυν
τών είναι η άρτια επαγγελματική και επιστημονική 
κατάρτιση του υποψηφίου, το προσήκον ήθος, η 
δραστηριότητα στην υπηρεσία και η ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, ως και η 
ικανότητά του να επιβάλλεται και υποκινεί το προ
σωπικό σε δημιουργική δράση. Επίσης, συνεκτι- 
μώνται η τυχόν συγγραφική εργασία σε συναφή 
για τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα της Δημό
σιας Διοίκησης θέματα, η συμμετοχή σε προ
γράμματα μετεκπαίδευσης, η καλή γνώση μιας η 
περισσότερων ευρωπαϊκών γλωσσών από τις 
πλέον διαδεδομένες, ως και τυχόν μεταπτυχιακοί
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τίτλοι σπουδών που συνδέονται με τα αντικείμενα 
της υπηρεσίας.

7. Το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο για την επι
λογή γενικών διευθύνσεων εδρεύει στο Υπουρ
γείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και συγκροτεί
ται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης από:

α. Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως 
Πρόεδρο.

β. ' Εναν Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επι
κράτειας.

γ. ’ Εναν Αρεοπαγίτη.
δ. Τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους.
ε. Τον Πρόεδρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
στ. Έναν καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Α.Ε.Ι., 

εν ενεργεία ή συνταξιούχο.
ζ. ’ Εναν καθηγητή Διοικητικής Επιστήμης 

Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή συνταξιούχο.
Οταν το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει 

για επιλογή γενικών διευθυντών των Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εμπορίου και 
Τουρισμού, το υπό στοιχείο ζ μέλος αντικαθί
σταται από καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου 
ή Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Α Ε Ι. εν ενεργεία ή συνταξιούχο 
και όταν κρίνει για επιλογή γενικών διευθυντών 
των Υπουργείων Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Εργων, Βιομηχανίας, Ε
νέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Ε
πικοινωνιών, με εξαίρεση τις γενικές διευθύνσεις 
που καλύπτονται από υπαλλήλους διοικητικών 
μόνο ή και οικονομικών κλάδων, το υπό στοιχείο 
ζ μέλος αντικαθίσταται από καθηγητή του Εθνι
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εν ενεργεία ή 
συνταξιούχο.

Γραμματέας του ειδικού συμβουλίου ορίζεται, 
με τον αναπληρωτή του, υπάλληλος βαθμού Α 
της Κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Προεδρίας 
της Κυβέρνησης. Οι δικαστές προτείνονται στον 
Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης από τον 
πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου, οι δε εν ενερ- 
γεία καθηγητές των Α.Ε.Ι. από τη Σύγκλητο των 
Α.Ε.Ι.

Στο συμβούλιο εισηγούνται τα οριζόμενα κάθε 
φορά από τον πρόεδρο μέλη του.

Η αμοιβή του προέδρου, των μελών, των ειση
γητών και του γραμματέα του ειδικού υπηρεσια
κού συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
των ν. 1256/1982 και ν. 1505/1984.

8. Ο γενικός διευθυντής λαμβάνει το βασικό 
μισθό του μισθολογικού κλιμακίου που έχει κατά 
την τοποθέτησή του, προσαυξημένο κατά 50%, 
το επίδομα συντονιστή του άρθρου 12 του ν. 
1586/1986 καθώς και τα επιδόματα του ν. 
1505/1984.

9. Οι διοικητικοί τομείς και οι θέσεις των ειδι
κών γραμματέων καταργούνται εφ ' όσον οι οργα

νικές μονάδες που τους συγκροτούν υπάγονται 
ολικώς ή μερικώς σε συνιστώμενες γενικές διευ
θύνσεις.

10. Για τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Εξωτερικών μπορεί να ορίζε
ται με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 1, ότι η 
θέση γενικού διευθυντή καλύπτεται με ανάθεση 
καθηκόντων από μέλη Δ Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή 
από εκπαιδευτικό λειτουργό με βαθμό Α της 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
που έχει υπερεικοσαετή υπηρεσία ή ανώτερο υ
πάλληλο του Διπλωματικού Σώματος, αντιστοί- 
χως.

11. Για τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Εμ
πορικής Ναυτιλίας, ο συντονισμός των υπηρεσια
κών μονάδων γίνεται από κλαδάρχες, που τοπο
θετούνται με απόφαση του οικείου υπουργού με 
βάση τις διατάξεις περί ιεραρχίας και προαγωγών 
των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σω
μάτων Ασφαλείας.

Αρθρο 79

Σύσταση Υπηρεσιών

1. Στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης 
συνιστώνται Γ ενικές Διευθύνσεις (α) Διοικητικής 
Οργάνωσης και Διαδικασιών και (β) Κατάστασης 
Προσωπικού.

2. Σκοπός των συνιστώμενων γενικών διευθύν
σεων είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτι
κής για τον εκσυγχρονισμό των φορέων του δη
μόσιου τομέα και ειδικότερα:

α) Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργά
νωσης και Διαδικασιών, η οργανωτική δομή και 
λειτουργία, η ανάπτυξη του αποκεντρωτικού συ
στήματος, η αύξηση της παραγωγικότητας, η στέ
γαση των υπηρεσιών, ο προγραμματισμός του αν
θρώπινου δυναμικού και η,αξιολόγηση των θέ
σεων, οι συνθήκες και η οργάνωση εργασίας, η 
κωδικοποίηση νομικών πληροφοριών, η απλού- 
στευση των διαδικασιών και η βελτίωση των σχέ
σεων κράτους - πολίτη.

β) Της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προ
σωπικού, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπι
κού, η καθιέρωση και παρακολούθηση της εφαρ
μογής συστημάτων και διαδικασιών πρόσληψης 
του προσωπικού και η εκπαίδευση και επιμόρ
φωση του προσωπικού.

3. Οι γενικές διευθύνσεις της προηγούμενης 
παραγράφου έχουν επίσης ως αποστολή το συν- 
τονσιμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων των φο
ρέων του δημόσιου τομέα που είναι αρμόδιες σε 
θέματα αντίστοιχα με τα αναφερόμενα στις περι
πτώσεις α και β ’ της προηγούμενης παραγρά
φου. Στο πλαίσιο της αποστολής τους οι ανωτέρω 
γενικές διευθύνσεις παρέχουν οδηγίες και εκδί
δουν αποφάσεις που προσδιορίζουν και εναρμο
νίζουν το έργο των υπηρεσιακών μονάδων των 
φορέων του δημόσιου τομέα.


