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Άρθρο 1
Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού Τοπικού 

και Περιφερειακού Επιπέδου

Το άρθρο 266Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 266Α
Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού 

Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών,
Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επι-
τροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασµού Τοπικού και Περιφερει-
ακού Επιπέδου, ως συµβουλευτικό συλλογικό όργανο
του Υπουργού Εσωτερικών. Η Επιτροπή αποτελείται από
έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υ-
ποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, από έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ), τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικο-
νοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ε-
σωτερικών, τον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαχείρισης και Εφαρµογής ΥΠΕΣ και δύο (2) εµπειρο-
γνώµονες µε εµπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση
και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµµάτων των οργανι-
σµών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι προτείνονται από
τον Υπουργό Εσωτερικών. Πρόεδρος της Επιτροπής ορί-
ζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών µε α-
ναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονοµι-
κής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου.
Ένας εκ των µελών ορίζεται Γραµµατέας της Επιτροπής.

2. Αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι: 
α. η εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών προτά-

σεων αναπτυξιακού σχεδιασµού των οργανισµών τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, µέσω της αξιοποίησης προγραµµά-
των χρηµατοδότησης και τεχνικής βοήθειας, 
β. η παρακολούθηση του βαθµού υλοποίησης και εκτέ-

λεσης των αναπτυξιακών παρεµβάσεων σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο και η εισήγηση προς τον Υπουργό
Εσωτερικών διορθωτικών επεµβάσεων σε περίπτωση α-
ποκλίσεων, 
γ. η ενηµέρωση, υποστήριξη και καθοδήγηση των δή-

µων και των περιφερειών και των Αναπτυξιακών Οργανι-
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέµατα αναπτυξιακής
πολιτικής και σχεδιασµού των ΟΤΑ και ο συντονισµός
της αναπτυξιακής τους δράσης, µε σκοπό τη διαµόρφω-
ση συνεκτικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.

3. Για τη συµµετοχή στις εργασίες της Επιτροπής δεν
καταβάλλεται κανενός είδους αποζηµίωση ή ποσό για
την κάλυψη εξόδων. Με την απόφαση της πρώτης παρα-
γράφου, ρυθµίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτρο-
πής, η διοικητική της υποστήριξη, ως και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυ-
τού.»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ΄, 5 Μαρτίου 2020,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις 



Άρθρο 2
Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισµοί») είναι ανώνυµες ε-
ταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ
του δηµοσίου συµφέροντος, συµπράττουν από κοινού µε
τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής
σε δηµοτικό, διαδηµοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώ-
ρο, ανάλογα µε τις καταστατικές τους προβλέψεις και έ-
χουν ως σκοπό ιδίως την επιστηµονική, συµβουλευτική
και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους,
την υποστήριξη και εφαρµογή της αναπτυξιακής πολιτι-
κής των δήµων και των περιφερειών, την ωρίµανση έρ-
γων υποδοµής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής
συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.
Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Ορ-
γανισµοί αναλαµβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατι-
κών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηµατοδοτικά εργαλεία
και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά
προγράµµατα, χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς ή ενω-
σιακούς πόρους. 

2. Στο µετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανι-
σµών µετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισµοί Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων.
Είναι επίσης δυνατή η συµµετοχή των Περιφερειακών
Ταµείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελ-
λάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, των δικτύων
και των συνδέσµων δήµων, υπό την προϋπόθεση ότι, οι
ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων κατέχουν την
πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόµενης
σε κάθε περίπτωση της συµµετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών
ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συµφερόντων.

3. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί δεν επιχορηγούνται ά-
µεσα ή έµµεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό Προϋπολο-
γισµό και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του άρ-
θρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65). Η λειτουργία
των Αναπτυξιακών Οργανισµών διέπεται από το θεσµικό
πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύµων εταιρειών και η επο-
πτεία τους ασκείται µε βάση τις διατάξεις του
ν. 4548/2018 (Α΄ 104), υπό την επιφύλαξη ειδικότερων
διατάξεων. Οι εταιρείες του άρθρου αυτού : 
α. εµπίπτουν στα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄

της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014
(Α΄ 265), 
β. µπορούν να συστήσουν ή να συµµετέχουν σε οµά-

δες τοπικής δράσης, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 34 του Κα-
νονισµού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320),
γ. µπορούν να συµµετέχουν σε προγραµµατικές συµ-

βάσεις µε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και µπο-
ρούν να ορίζονται τεχνικοί σύµβουλοι Φορέων της Γενι-
κής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευµένης τεχνι-
κής, επιστηµονικής και διοικητικής υποστήριξης,
δ. µπορούν να παρέχουν τεχνικές και συµβουλευτικές

υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης πε-
ριουσίας των µετόχων ΟΤΑ,
ε. µπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες των άρθρων

182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133),
στ. µπορούν να προτείνουν προς τους αρµόδιους φο-

ρείς και να υλοποιούν Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύ-
σεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, µε βάση τα πρωτόκολ-
λα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόµενης
Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των
ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήµατος Δια-
χείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ,
ζ. συγχωνεύονται, διασπώνται και λύονται σύµφωνα

µε τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
η. υπάγονται στο ρυθµιστικό πεδίο του ν. 3861/2010

(Α΄ 112).
θ. ορίζονται εξαρχής ως «οργανισµοί δηµοσίου δικαί-

ου» για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4412/2016
(Α΄ 147).

4. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί διοικούνται από διοικη-
τικό συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέ-
λευση των µετόχων, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστι-
κά µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν µπορεί να είναι
αιρετοί εκπρόσωποι των δηµοτικών ή περιφερειακών
συµβουλίων των µετόχων ΟΤΑ. Εξαιρουµένων των µε-
λών του επόµενου εδαφίου, τα υπόλοιπα µέλη του διοι-
κητικού συµβουλίου δεν δικαιούνται αµοιβής ή άλλων
παροχών. Τα εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβου-
λίου, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό, και ο γενι-
κός διευθυντής κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγµένη
εργασιακή εµπειρία στον σχεδιασµό, στην εκτέλεση α-
ναπτυξιακών προγραµµάτων και στην επιχειρηµατική, οι-
κονοµική και γενικότερα βιώσιµη ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών. 

5. α. Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισµών
διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπι-
κό προσλαµβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανο-
νισµού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥ), που εγκρίνεται από
τη γενική συνέλευση των µετόχων, µε τον οποίο καθορί-
ζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενική
Διεύθυνση και επιµέρους Διευθύνσεις, Τµήµατα και Γρα-
φεία, οι αρµοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγο-
ρίες και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υ-
ποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η στελέ-
χωση των θέσεων του ΚΕΥ µε τακτικό προσωπικό γίνε-
ται κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 και επόµενα του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28). 
β. Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για

την εκτέλεση του αντικειµένου που αναλαµβάνουν, προ-
σλαµβάνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούµενο
πρόγραµµα ή η σύµβαση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 παράγραφος 4 και 5
της υπ’ αριθµ. 53266/2009 Κοινής Απόφασης των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυ-
ξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
(Β΄ 1877). Οι προσλαµβανόµενοι κατά τα προηγούµενα
εδάφια µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου θεωρείται ότι
καλύπτουν τις ανάγκες του προγράµµατος ή της σύµβα-
σης για την εκτέλεση των οποίων προσλήφθηκαν, απο-
κλειόµενης σε κάθε περίπτωση της µετατροπής των
συµβάσεων αυτών σε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Το
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των
προηγούµενων εδαφίων ασκεί τις αποφασιστικές αρµο-
διότητες που προβλέπονται από τα καθήκοντα που του
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ανατίθενται. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
είναι επίσης δυνατή η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έρ-
γου. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται µόνον η α-
πόφαση ένταξης στο πρόγραµµα από την αρµόδια Αρχή
ή η υπογραφή της σύµβασης, από τις οποίες τεκµαίρεται
ότι δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτηµένης εργασίας, χω-
ρίς να απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά ή εγκριτι-
κές αποφάσεις. 
γ. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, το προσωπικό

των προηγούµενων περιπτώσεων δεν µεταφέρεται
στους µετόχους ΟΤΑ ή στις ενώσεις τους.
δ. Για την επικουρία του Προέδρου του διοικητικού

συµβουλίου, µε τον κανονισµό της περίπτωσης α΄ της
παρούσας παραγράφου µπορεί να συστήνεται µία (1) θέ-
ση ειδικού συµβούλου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα δηµόσιας
διοίκησης και αναπτυξιακής πολιτικής στην τοπική αυτο-
διοίκηση. Ο ειδικός σύµβουλος προσλαµβάνεται µε από-
φαση του Προέδρου. Η σύµβαση εργασίας λύεται µε κα-
ταγγελία, καθώς και µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απο-
χώρηση του Προέδρου από το αξίωµά του.
ε. Η κάλυψη κενών θέσεων που προβλέπονται στον

ΚΕΥ, µπορεί να γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15
παράγραφος 1 έως 6 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), καθώς και
µε απόσπαση υπαλλήλων Φορέων της Γενικής Κυβέρνη-
σης, οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον τριετή αποδεδειγ-
µένη προϋπηρεσία στη διαχείριση, παρακολούθηση και
διοικητική υποστήριξη συγχρηµατοδοτούµενων προ-
γραµµάτων ή σε τεχνική υπηρεσία φορέα που ασχολεί-
ται µε την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων,
κατόπιν πρόσκλησης της ενδιαφερόµενης εταιρείας µε
την οποία προσδιορίζονται ο αριθµός των θέσεων και τα
προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση έχει διάρκεια
δύο (2) ετών µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και
πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των αρµοδίων για
τον διορισµό οργάνων του φορέα προέλευσης και του
φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµέ-
νου και σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της
εταιρείας. Η µισθοδοσία του αποσπώµενου προσωπικού
βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Για την απόσπαση υπαλ-
λήλων της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ (ΜΟΔ
ΑΕ) εφαρµόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του Κατα-
στατικού της ΜΟΔ ΑΕ που κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο
33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267).
στ. Ο γενικός διευθυντής και ο προϊστάµενος της Δι-

εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου. Η θητεία τους ακολουθεί τη
θητεία του διοικητικού συµβουλίου και µπορεί να ανανε-
ώνεται. Ως Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρε-
σιών ορίζονται πτυχιούχοι µηχανικοί πανεπιστηµιακής ή
τεχνολογικής εκπαίδευσης, µε ελάχιστη προϋπηρεσία
πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείµενο.

6. Έως 31.12.2020, οι δήµοι, οι περιφερειακές ενώσεις
τους και οι περιφέρειες µπορούν να λάβουν αποφάσεις
για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισµού, για την προ-
σαρµογή των υφιστάµενων αναπτυξιακών ανωνύµων ε-
ταιρειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συµ-
µετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς. Η απόφα-
ση λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών του οικείου συµβουλίου. Αναπτυξιακές ανώνυµες
εταιρείες ΟΤΑ, που λειτουργούν και δεν θα προσαρµο-
στούν κατά το πρώτο εδάφιο, συνεχίζουν να λειτουρ-

γούν και διέπονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Για
τις εταιρείες αυτές, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
των άρθρων 3 και 4 του παρόντος.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα α-
πό γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας και
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, µπορεί να ρυθµίζο-
νται θέµατα λειτουργίας και οργάνωσης των Αναπτυξια-
κών Οργανισµών. 

Άρθρο 3
Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δηµοσίων

µελετών και έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν 
τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ει-
δικά για τις τεχνικές υπηρεσίες των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού που δεν έχουν τεχνική
επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να
υλοποιήσουν µελέτες και έργα, για τις ανάγκες των ο-
ποίων δεν έχουν το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό,
µπορούν, ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταµένου της
οικείας τεχνικής υπηρεσίας ή, σε περίπτωση έλλειψης
αυτού, ύστερα από βεβαίωση δηµάρχου, να συνάπτουν
προγραµµατική σύµβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων
12 και 44  του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) µε την Ελληνική Ε-
ταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Ανα-
πτυξιακούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Δί-
κτυα Δήµων, τον Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ και
τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), εφό-
σον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες µε
την απαιτούµενη τεχνική επάρκεια. Έως την έκδοση της
προβλεποµένης από την παράγραφο 1 απόφασης, η κα-
τά το προηγούµενο εδάφιο τεχνική επάρκεια διαπιστώ-
νεται από τον Προϊστάµενο των αρµοδίων υπηρεσιών
τους. Οι προγραµµατικές συµβάσεις του προηγούµενου
εδαφίου µπορούν να εντάσσονται στα ειδικά προγράµ-
µατα ενίσχυσης του άρθρου 71  του ν. 4509/2017
(Α΄ 201) ή να χρηµατοδοτούνται κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄
και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) εφαρµό-
ζονται αναλόγως και για τις προγραµµατικές συµβάσεις
της περίπτωσης αυτής.»

Άρθρο 4
Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Υπηρεσιών Δόµησης των ΟΤΑ 

1. Εκτός των περιπτώσεων ανάθεσης, σύναψης, επο-
πτείας και επίβλεψης δηµοσίων µελετών και έργων που
ρυθµίζονται µε ειδικότερες διατάξεις, οι ΟΤΑ α΄ βαθµού,
που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρµο-
διότητες των τεχνικών τους υπηρεσιών σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), µπορούν να συµβάλλονται µε προ-
γραµµατική σύµβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη
σε θέµατα που άπτονται των υπολοίπων αρµοδιοτήτων
των υπηρεσιών αυτών, µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Ορ-
γανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήµων.
Στην περίπτωση αυτή, η αρµοδιότητα έκδοσης της τελι-
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κής διοικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάµενο
της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε περίπτωση έλλειψης
Προϊστάµενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον δήµαρ-
χο. Αποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες, οι ο-
ποίες προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για τα
µονοµελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από
τον οικείο δήµο.

2. Οι ΟΤΑ α΄ βαθµού, που κατά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος ασκούν τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών δόµη-
σης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 95 του ν. 3852/2010, µπορούν να συµβάλλονται
µε προγραµµατική σύµβαση για τη διοικητική τους υπο-
στήριξη για θέµατα που άπτονται αρµοδιοτήτων των υ-
πηρεσιών αυτών, µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανι-
σµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήµων. Στην
περίπτωση αυτή, η αρµοδιότητα έκδοσης της τελικής δι-
οικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάµενο της Υ-
πηρεσίας Δόµησης και, σε περίπτωση έλλειψης Προϊ-
στάµενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Δήµαρχο. Α-
ποφασιστικές ή γνωµοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποίες
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για τα µονοµε-
λή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο
δήµο.

Άρθρο 5
Άσκηση αρµοδιοτήτων από τους δήµους -

Λήξη διοικητικής υποστήριξης

1. Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των αρ-
µοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο
των οριζοµένων στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), για τις οποίες
παρέχεται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διοικητική
υποστήριξη, ορίζεται η 1η.7.2020. Μέχρι τις 30.6.2020
συνεχίζουν να εφαρµόζονται και οι ρυθµίσεις των παρα-
γράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η πα-
ράγραφος 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρ-
θρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), συνεχίζει να ισχύει.

2. Εκκρεµείς δίκες κατά την 1η.7.2020, που αφορούν
υποθέσεις στο πλαίσιο της παροχής διοικητικής υποστή-
ριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπω-
ση από τον δήµο στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου α-
φορά η προσβληθείσα πράξη. Ανεκτέλεστες δικαστικές
αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν
στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης από 1.1.2011 έ-
ως 30.6.2020, εκτελούνται από τον δήµο στα διοικητικά
όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόµενη πράξη. 

3. Εκκρεµείς υποθέσεις κατά την 1η.7.2020 στο πλαί-
σιο παροχής διοικητικής υποστήριξης συνεχίζονται από
τον κατά τόπο αρµόδιο δήµο. Για την παράδοση των φα-
κέλων των υποθέσεων αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής από τους ενδιαφερόµενους
δήµους µε ρητή αναφορά του σταδίου εκκρεµότητας της
σχετικής υπόθεσης. Αντίγραφο τούτου υποβάλλεται
στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση έως 31.12.2020.
Φάκελοι αρχειοθετηµένων υποθέσεων, που καταρτίσθη-
καν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υπο-
στήριξη, παραµένουν στα αρχεία της.

4. Από 1.7.2020 καταργούνται οι διατάξεις της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 

Άρθρο 6
Μητρώο Δεδοµένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Για τη χάραξη αποτελεσµατικών και στοχευµένων
αναπτυξιακών πολιτικών τοπικής αυτοδιοίκησης, δηµι-
ουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διαδικτυακό Μη-
τρώο Δεδοµένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο περι-
λαµβάνει στοιχεία που αφορούν στην οικονοµική και δι-
οικητική λειτουργία τους, τα στοιχεία του ενεργητικού
τους, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν
στα νοµικά τους πρόσωπα.

2. Η καταχώριση στο Μητρώο εκάστου στοιχείου ενερ-
γητικού αποδίδει έναν µοναδικό αριθµό µητρώου. Η έ-
ναρξη λειτουργίας του Μητρώου διαπιστώνεται µε από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών. Από την κατά το προη-
γούµενο εδάφιο έναρξη λειτουργίας και εντεύθεν, απο-
φάσεις που αφορούν στα εν λόγω στοιχεία και εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3861/2010 (Α΄ 112),
δεν αναρτώνται στο πρόγραµµα Διαύγεια και δεν εκτε-
λούνται, αν δεν συνοδεύονται από τον αριθµό µητρώου
του προηγούµενου εδαφίου. 

3. Στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε ηλεκτρονι-
κά µητρώα του Υπουργείου Εσωτερικών και στις βάσεις
δεδοµένων, που προβλέπονται στα άρθρα 25 και 26 του
ν. 4257/2014 (Α΄ 93) και στο άρθρο 194 του ν. 4555/2018
(Α΄ 133), µεταπίπτουν στο Μητρώο της παραγράφου 1
του παρόντος. Το Μητρώο συνδέεται µε το Κεντρικό Η-
λεκτρονικό Σύστηµα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων
(Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του άρθρου 217 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα α-
πό γνώµη της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, καθορίζονται η διαδι-
κασία τήρησης του Μητρώου, τα στοιχεία που καταχω-
ρούνται, τα δικαιώµατα πρόσβασης, καθώς και κάθε άλ-
λο συναφές ζήτηµα για την εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 7
Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραµµάτων ΟΤΑ

Μετά το άρθρο 176 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) προστί-
θεται άρθρο 176Α, ως εξής:

«Άρθρο 176Α
Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραµµάτων ΟΤΑ

Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθ-
µού µπορούν να συµβάλονται µε τους Αναπτυξιακούς
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τις διατάξεις
του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 ή να αναθέτουν σε εξω-
τερικούς συµβούλους κατά τις κείµενες διατάξεις, τη
συµβουλευτική - επιστηµονική υποστήριξη τους για την
εκπόνηση επιχειρησιακού προγράµµατος, εφόσον οι υ-
πηρεσίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την άρτια κα-
τάρτισή του.»

Άρθρο 8 
Τροποποίηση των διατάξεων για τη συνεργασία 

φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Όπου σε διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων
και κανονιστικών αποφάσεων γίνεται αναφορά σε «φο-
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ρείς τοπικής αυτοδιοίκησης», εφεξής νοούνται η Ένωση
Περιφερειών Ελλάδας, η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλά-
δος, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων, οι Αναπτυξιακοί
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Σύνδεσµοι και τα
Δίκτυα Δήµων, οι Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργα-
σίας και τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού.

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, σύνδεσµοι δήµων, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης
και Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
µπορούν να συµβάλονται µεταξύ τους για την αποτελε-
σµατική άσκηση αρµοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στις
περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις των αρµοδίων οργά-
νων των συµβαλλόµενων φορέων για τη συµµετοχή
τους σε συγκεκριµένη σύµβαση, λαµβάνονται µε την α-
πόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 9 
Ρύθµιση θεµάτων οικονοµικής λειτουργίας δήµων

1. Στο άρθρο 133 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), η ηµεροµη-
νία «30.9.2019» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«31.12.2020».

2. Στο άρθρο 112 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) προστίθεται
παράγραφος 6, ως εξής: 

«6. Τα αρµόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη όργανα
των ΟΤΑ δεν υπέχουν ποινική, πειθαρχική ή άλλη ευθύνη
για τις οφειλές που υπάγονται σε ρύθµιση µε βάση δια-
τάξεις νόµων. Ασκηθείσες ποινικές και πειθαρχικές διώ-
ξεις σε βάρος αιρετών και υπαλλήλων των δήµων, που α-
φορούν αδικήµατα και πειθαρχικά παραπτώµατα απο-
κλειστικά σχετιζόµενα µε την µη έγκαιρη και εµπρόθε-
σµη βεβαίωση των οφειλών, οι οποίες υπήχθησαν σε
ρύθµιση για εξόφληση ή εξοφλήθηκαν εφάπαξ, παύουν
οριστικά. Εφόσον, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος,
δεν έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη, οι υποθέ-
σεις τίθενται στο αρχείο µε πράξη του αρµοδίου οργά-
νου.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 47
του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται, ως εξής: 

«1. Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών
κατά την κατάρτιση των προϋπολογισµών τους, οι δήµοι
µε πληθυσµό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοί-
κων, µπορούν, όταν τα έσοδα των ανταποδοτικών τους
υπηρεσιών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοι-
χες δαπάνες, να τις καλύπτουν από κάθε είδους τακτικά
και έκτακτα έσοδά τους, που δεν προορίζονται για ειδικό
σκοπό.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
161 του κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114) Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων α-
ντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικότερα, από τους Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των δή-
µων, ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) µπορεί να
διατίθεται προς αντιµετώπιση λειτουργικών δαπανών
που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίµηνο του οικο-

νοµικού έτους και δεν µπορούν να καλυφθούν από τα τα-
κτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Για τις µεταφορές αυτές α-
παιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού.»

5. Ο λογαριασµός που τηρείται στο Ταµείο Παρακατα-
θηκών και Δανείων µε τίτλο «Φόρος ζύθου υπέρ δήµων
και κοινοτήτων» κλείεται. Τυχόν χρηµατικό υπόλοιπο κα-
τά τη δηµοσίευση του παρόντος µεταφέρεται στον λο-
γαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δή-
µων», προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυ-
τοτελείς Πόρους των Δήµων και κατανέµεται στους δή-
µους της Χώρας σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 259 του ν. 3852/2010. Απαιτήσεις των επιχειρήσε-
ων παραγωγής ζύθου που προκύπτουν από τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις και αφορούν αξιώσεις για επι-
στροφή ποσών που έχουν καταβληθεί δυνάµει της διά-
ταξης του άρθρου 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α΄ 171),
καταβάλλονται από τον λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων».

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
177 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) α-
ντικαθίσταται ως εξής: «Οι συµβάσεις για τη συνοµολό-
γηση δανείων προς τους δήµους δεν επιβαρύνονται µε
τέλη και δικαιώµατα υπέρ τρίτων, εξαιρουµένης της ει-
σφοράς του ν. 128/1975 (Α΄ 218).»

7. Σε συµβάσεις προµήθειας ειδών του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης
προγραµµατικών συµβάσεων του άρθρου 54 του
ν. 4456/2017 (Α΄ 24) µεταξύ των ΟΤΑ β΄ βαθµού και Υ-
γειονοµικών Περιφερειών και αφορούν την προµήθεια
και εγκατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού νοσοκο-
µείων και οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δηµο-
σίευση του παρόντος, οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται,
κατ’ εξαίρεση, να παρατείνουν τον προβλεπόµενο από
τη σύµβαση χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού, πέραν
των ορίων που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και µέχρι
ένα έτος από την ηµεροµηνία λήξης της πρώτης παράτα-
σης, εφόσον η µη ολοκλήρωση της παράδοσης του εξο-
πλισµού εντός του αρχικού συµβατικού χρόνου και της
πρώτης παράτασης αυτού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
των συµβαλλοµένων µερών, αλλά σε αδυναµία αποδο-
χής των προµηθειών και του εξοπλισµού εκ µέρους των
ωφελουµένων νοσοκοµείων και νοσηλευτικών ιδρυµά-
των. Για την προβλεπόµενη από την παρούσα διάταξη
παράταση υποβάλλεται αιτιολογηµένο αίτηµα. Οι διατά-
ξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και στις περι-
πτώσεις εκκρεµών αιτηµάτων παράτασης κατά την ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι δια-
τάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 (Α΄147).

8. Αποζηµιώσεις για συµµετοχή σε συνεδριάσεις οµά-
δων αυτεπιστασίας που καταβλήθηκαν καθ’ υπέρβαση
των πιστώσεων που καθορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ.
2/7457/0022/5.5.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΟΔΔ
267), θεωρούνται σύννοµες και δεν αναζητούνται ως α-
χρεωστήτως καταβληθείσες.

Άρθρο 10
Τροποποιήσεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 α-
ντικαθίσταται, ως εξής: 

«8. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δηµοτικών
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παρατάξεων, η δηµοτική αρχή µπορεί να παραχωρεί σε
αυτές κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο και γραµµατειακή
υποστήριξη, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανά-
γκες.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, α-
ντικαθίστανται ως εξής: 

«2. α. Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το συµβούλιο σε συ-
νεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρο-
νται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όποτε το ζητή-
σει ο δήµαρχος ή η οικονοµική επιτροπή ή η επιτροπή
ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συ-
νολικού αριθµού των µελών του συµβουλίου. Στην τε-
λευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην ο-
ποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Αν κα-
τά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δε-
καδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιεί-
ται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα εφόσον πρόκειται
για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεος (0,5). Αν
το συµβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο µέχρι την έ-
κτη ηµέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύ-
στερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση
και αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί
η σύγκλησή του. 
β. Εφόσον ζητείται να συζητηθεί εκ νέου θέµα για το

οποίο λήφθηκε απόφαση, υποβάλλεται άπαξ γραπτό αί-
τηµα προς τον πρόεδρο του συµβουλίου, στο οποίο ανα-
φέρεται το θέµα που ζητείται να συζητηθεί εκ νέου, συ-
νοδευόµενο από νεότερα στοιχεία, άλλως δεν γίνεται
δεκτό από τον πρόεδρο.»

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
72 του ν. 3852/2010, η αρίθµηση «ιθ΄» αντικαθίσταται α-
πό την αρίθµηση «ιβ΄». 

4. α. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβα-
νοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, προ-
µήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ει-
δικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη
της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του δήµου ή
δηµόσιους υπαλλήλους.»
β. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 176

του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη

των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβα-
νοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, προ-
µήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ει-
δικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη
της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της περιφέρει-
ας ή δηµόσιους υπαλλήλους.»

5. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του
ν. 3852/2010, προστίθενται δύο εδάφια, ως εξής: «Υπό
την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η πλήρης άσκηση
των αιρετών τους καθηκόντων, δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι
και πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων µπορούν να παρέ-
χουν εθελοντικά τον απολύτως απαραίτητο σε ετήσια
βάση αριθµό υπηρεσιών στην Υπηρεσία από την οποία
προέρχονται, αποκλειστικά για λόγους διατήρησης της
επαγγελµατικής τους επάρκειας, όπως αυτή ορίζεται

στις ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νο-
µοθεσίας. Για την εκτέλεση της υπηρεσίας εφαρµόζο-
νται αποκλειστικά οι διατάξεις που προβλέπονται από το
οργανικό δίκαιο του Φορέα προς τον οποίο παρέχεται η
υπηρεσία και κατά τη διάρκεια αυτής ο αιρετός κωλύεται
από την άσκηση των καθηκόντων του.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 92

του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. Τα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου

93, στα οποία χορηγείται η ειδική άδεια του ίδιου άρθρου
για όλο το διάστηµα της θητείας τους είτε υποχρεωτικά
είτε κατόπιν αίτησης, καθώς και οι πρόεδροι δηµοτικών
συµβουλίων κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοί-
κων, έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν είτε τις πλήρεις α-
ποδοχές της οργανικής θέσης τους είτε την αντιµισθία
του παρόντος άρθρου. Οι αντιδήµαρχοι που ορίζονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρ-
θρου 59 του παρόντος, δεν υπάγονται στο ρυθµιστικό
πεδίο της παραγράφου 1 του άρθρου 93.»

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στους προέδρους
των δηµοτικών συµβουλίων που δεν εµπίπτουν στην πε-
ρίπτωση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου,
στους προέδρους των δηµοτικών νοµικών προσώπων και
στους προέδρους των συνδέσµων δήµων που είναι δη-
µόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι
κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων ε-
πιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµ-
µεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, κα-
θώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών
Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής
τους θέσης ειδική άδεια ενενήντα (90) ηµερών. Στα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβου-
λίου της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος που έχουν
την ιδιότητα της παραγράφου 1 χορηγείται από την υπη-
ρεσία της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια ενενήντα
(90) ηµερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και µε την
πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήµαρχοι ή αντιδή-
µαρχοι ή πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων. Με τις ίδιες
προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια µέχρι ενενήντα
(90) εργάσιµες ηµέρες ετησίως, επιπλέον της κανονικής
τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώ-
σεων Δήµων, καθώς και στους προέδρους των Συνδέ-
σµων Δήµων. Πρόεδροι συµβουλίων κοινοτήτων, οι οποί-
ες προ της έναρξης ισχύος του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) α-
ποτελούσαν δηµοτικές κοινότητες λαµβάνουν ειδική ά-
δεια εξήντα (60) ηµερών. Πρόεδροι κοινοτήτων και πρό-
εδροι συµβουλίων κοινοτήτων, οι οποίες προ της έναρ-
ξης ισχύος του ν. 4555/2018 αποτελούσαν τοπικές κοι-
νότητες λαµβάνουν ειδική άδεια τριάντα (30) ηµερών. Η
ειδική άδεια µπορεί να χορηγείται και τµηµατικά σε ερ-
γάσιµες ηµέρες και ώρες µετά από σχετική αίτηση του
αιρετού. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από την
υπηρεσία του αιρετού και το χρονικό διάστηµα χρήσης
της θεωρείται πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα
υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα που
απορρέουν. Δηµοτικοί σύµβουλοι δήµων και µέλη των δι-
οικητικών συµβουλίων δηµοτικών νοµικών προσώπων
που είναι υπάλληλοι του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα
δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους κατά
την ηµέρα συνεδρίασης του δηµοτικού ή διοικητικού
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συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις
αυτών. Τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, εφό-
σον υπηρετούν ή κατοικούν σε δηµοτικές κοινότητες
που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού, δικαιού-
νται να απουσιάζουν από την εργασία τους για τον ίδιο
λόγο επί δύο (2) ηµέρες, περιλαµβανοµένης της ηµέρας
συνεδρίασης του οικείου συµβουλίου.»

7. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 97Α του
ν. 3852/2010 αναστέλλεται έως 31.12.2023. 

8. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 160
του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής : 

«β) Οι θεµατικοί αντιπεριφερειάρχες µπορεί να είναι έ-
ως οκτώ (8) σε κάθε περιφέρεια. Ορίζονται από τον περι-
φερειάρχη, µε την απόφαση της παραγράφου 1, µεταξύ
όλων των περιφερειακών συµβούλων.»

Άρθρο 11
Ρύθµιση θεµάτων διοικητικής λειτουργίας δήµων

1. Η ισχύς των άρθρων 133 έως 151 του ν. 4555/2018
(Α΄ 133) αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχου-
σας δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου.

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α3΄ της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους κανόνες αυτούς µπορούν να περιλαµβάνονται
και όροι λειτουργίας επιχειρήσεων σχετικά µε την προ-
σωρινή αποθήκευση και τη διάθεση των απορριµµάτων
τους, µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας αποκοµιδής
τους.»

3. Στο άρθρο 241 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) προστίθε-
ται παράγραφος 3, ως εξής: 

«3. Για την επικουρία του Προέδρου, µε τους οργανι-
σµούς και τους κανονισµούς των προηγούµενων παρα-
γράφων, µπορεί να συστήνονται σε κάθε ΦΟΔΣΑ έως
δύο (2) θέσεις Ειδικών Συνεργατών για συνολικό πληθυ-
σµό µελών έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000), έως τρεις
(3) θέσεις για συνολικό πληθυσµό µελών έως ένα εκα-
τοµµύριο (1.000.000) και έως τέσσερις (4) θέσεις για συ-
νολικό πληθυσµό µελών από ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) και άνω, µε βάση τα στοιχεία της τελευταίας
απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για την
πρόσληψη και τα λοιπά συναφή θέµατα των ειδικών συ-
νεργατών, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των παραγρά-
φων 2 έως 9 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και το µισθολογι-
κό τους καθεστώς διέπεται από τις διατάξεις της παρα-
γράφου 9 του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.
4354/2015 (Α΄ 176).»

4. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 45 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Ε-
πιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συµβούλων
για την επικουρία των δηµάρχων και των περιφερειαρ-
χών για ορισµένο χρονικό διάστηµα και µε συγκεκριµένα
αντικείµενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν
λαµβάνουν µισθό ή αποζηµίωση, πλην των εξόδων εκτός
έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύµβουλοι του προηγούµενου
εδαφίου είναι επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες ειδικού
αντικειµένου ή κατέχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέ-
µατα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικεί-

µενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρ-
µόδιες υπηρεσίες και προσλαµβάνονται µε απόφαση του
δηµάρχου ή του περιφερειάρχη. Στην απόφαση εξειδι-
κεύεται το συγκεκριµένο αντικείµενο που αναλαµβάνει ο
ειδικός σύµβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διά-
στηµα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθµός των άµι-
σθων ειδικών συµβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
τους δύο (2) ανά δήµαρχο, δύο (2) ανά περιφερειάρχη
και έναν (1) για κάθε αντιπεριφερειάρχη.»

5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 11, 25 και 26 του
ν. 1069/1980 (Α΄ 191) προβλέπεται έγκριση από το οι-
κείο ή τα οικεία δηµοτικά συµβούλια, από τη δηµοσίευση
του παρόντος, η έγκριση αυτή παρέχεται από την οικεία
ή τις οικείες οικονοµικές επιτροπές των δήµων.

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε δήµους και συν-
δέσµους δήµων µπορεί να διορίζεται µετακλητός Γενι-
κός Γραµµατέας, εφόσον υπάρχει ανάλογη οικονοµική
δυνατότητα. Για τον διορισµό δεν απαιτείται η πρόβλεψη
της αντίστοιχης θέσης στον Οργανισµό Εσωτερικής Υ-
πηρεσίας.»

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για οποιαδή-
ποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και µετατροπή κάθε
είδους δηµοτικού νοµικού προσώπου, καθώς και για τη
συµµετοχή σε νοµικά πρόσωπα ή την αποχώρηση από
αυτά, απαιτείται απόφαση δηµοτικού συµβουλίου και
σύµφωνη γνώµη του οικείου δηµάρχου. 

8. Σε όσες τοπικές κοινότητες στις εκλογές της 26ης
Μαΐου 2019 δεν ανακηρύχθηκαν, για οποιονδήποτε λό-
γο, συνδυασµοί υποψήφιων για συµβούλια κοινοτήτων ή
υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων, ο Περιφερειάρχης, µε-
τά από σχετικό αίτηµα του οικείου δηµοτικού συµβουλί-
ου, προκηρύσσει τη διεξαγωγή και διενέργεια εκλογών,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την
έναρξη εφαρµογής του παρόντος νόµου. Στην εκλογική
διαδικασία, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3852/2010
που αφορούν στην υποβολή υποψηφιότητας, την κατάρ-
τιση συνδυασµών, την ανακήρυξή τους από το πρωτοδι-
κείο και την εξαγωγή του αποτελέσµατος. Οι διατάξεις
της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και σε όσες περι-
πτώσεις κενώθηκε η θέση του προέδρου της τοπικής κοι-
νότητας και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση λόγω έλλει-
ψης άλλου υποψηφίου.

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδοµικών διατάξεων, τα
τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύ-
δρευση και αποχέτευση, την τηλεθέρµανση δήµων, την
άρδευση περιοχών τους, καθώς και η κατασκευή και λει-
τουργία χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων
δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισµούς των διατά-
ξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η
έκδοση άδειας δόµησης από τις αρµόδιες αρχές, εφό-
σον προβλέπονται από τεχνικές µελέτες. Στη διάταξη
του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται και οι Πράσινες
Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωµένα Κέντρα Ανακύ-
κλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εµ-
βαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών µέτρων, και οι συ-
νοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιµου υλι-
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κού, συνολικού εµβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών
µέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατά-
στασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραµένει λωρί-
δα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός µέ-
τρου και ογδόντα εκατοστών (1,80). Όσα από τα τεχνικά
έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν
µεγάλο όγκο ή ύψος, εκτελούνται ύστερα από γνωµοδό-
τηση του αρµόδιου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.»

10. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 130 του
π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) προστίθεται παράγραφος ε΄ ως α-
κολούθως: «ε) Η ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση
της ειδικής εφαρµογής του άρθρου 4 του ν. 4648/2019
(Α΄ 205), καθώς και η ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρη-
ση των εφαρµογών που προβλέπονται στον ίδιο νόµο.»
β. Στο άρθρο 130 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) προστίθεται

παράγραφος 5 ως εξής:  «5. Οι διατάξεις του άρθρου αυ-
τού εφαρµόζονται ανεξαρτήτως της έκδοσης του προ-
βλεπόµενου από τις διατάξεις του άρθρου 31 προεδρι-
κού διατάγµατος και κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016
(Α΄ 147).

11. Η τοπική Κοινότητα Λίµνης της δηµοτικής ενότη-
τας Δελβινακίου του Δήµου Πωγωνίου του Νοµού Ιωαν-
νίνων µετονοµάζεται σε Κοινότητα Ζαραβίνας και ο οµώ-
νυµος οικισµός σε Ζαραβίνα.

12. Η τοπική Κοινότητα Πλατανίων της δηµοτικής ενό-
τητας Σελλών του Δήµου Δωδώνης µετονοµάζεται σε
Κοινότητα Τσεριτσάνων και ο οµώνυµος οικισµός σε
Τσερίτσανα.

Άρθρο 12
Ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας αιρετών

Στο άρθρο 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται πα-
ράγραφος 10, ως εξής: 

«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονοµικών, δύνανται να καθορίζονται οι ηµέρες µε-
τακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέ-
ρω ορίων της παραγράφου 1, µέχρι εξήντα (60) ηµέρες
συνολικά για τις µετακινήσεις εκτός έδρας των δηµάρ-
χων, των περιφερειαρχών και των αιρετών που συµµετέ-
χουν στα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των Περιφε-
ρειακών Ενώσεων Δήµων, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.» 

Άρθρο 13
Ρύθµιση θεµάτων Συνοριακών Σταθµών – 
Συµµόρφωση της Ελληνικής Δηµοκρατίας 

προς το κεκτηµένο Schengen

1. Η αρµοδιότητα για τη χωροθέτηση, εγκατάσταση,
κατασκευή και συντήρηση των Συνοριακών Σταθµών, κα-
θώς και η ευθύνη για τον καθορισµό των πρότυπων τε-
χνικών προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας για
τη συµµόρφωση της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς το κε-
κτηµένο Schengen (ν. 2514/1997, Α΄ 140) και την πλήρη
εφαρµογή, των σχετικών Κανονισµών (ΕΕ), µεταξύ άλ-
λων και των Κανονισµών για τη χρήση του συστήµατος
εισόδου - εξόδου, ανήκει στον Υπουργό Εσωτερικών. Οι
αρµοδιότητες του προηγούµενου εδαφίου ασκούνται µέ-
σω της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

2. Ειδικότερες προδιαγραφές υπηρεσιών που είναι αρ-

µόδιες για τον έλεγχο προσώπων και αντικειµένων, προ-
τείνονται προς τον Υπουργό Εσωτερικών εντός του δια-
στήµατος που κάθε φορά τίθεται, άλλως δεν λαµβάνο-
νται υπόψη. Οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των
Συνοριακών Σταθµών είναι απόρρητες. Ως συντήρηση ε-
γκαταστάσεων, κτιρίων, κατασκευών και δικτύων εντός
των συνοριακών σταθµών νοείται η οποιαδήποτε απαι-
τούµενη εργασία ή υπηρεσία, ανεξάρτητα αν µε ειδικό-
τερες διατάξεις η αρµοδιότητα συντήρησης ανήκει σε
άλλον φορέα, εξαιρουµένου του τεχνολογικού εξοπλι-
σµού εκάστης συστεγαζόµενης υπηρεσίας.

3. Κτίρια, εγκαταστάσεις και εν γένει κατασκευές και
δίκτυα που βρίσκονται στους συνοριακούς σταθµούς της
Χώρας ανεγερθέντα πριν την 28η.7.2011, θεωρείται ότι
έχουν ανεγερθεί και λειτουργούν νόµιµα. Κατασκευές,
επισκευές, συντηρήσεις επί των κτιρίων που στεγάζο-
νται συνοριακοί σταθµοί και το σύνολο των υπηρεσιών
τους, εκτελούνται ύστερα από έγκριση των µελετών κα-
τασκευής, η οποία χορηγείται από το Τµήµα Τεχνικών Υ-
πηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοι-
κητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Η έ-
γκριση παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών από την υποβολή των οριστικών µελετών,
άλλως θεωρείται ανεπιφύλακτα δοθείσα. 

4. Κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, ο
έλεγχος των εργασιών δόµησης επί των συνοριακών
σταθµών διενεργείται από τριµελή επιτροπή αποτελού-
µενη από έναν (1) µηχανικό του Τµήµατος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1)
µηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της οικεί-
ας Περιφέρειας και έναν (1) µηχανικό της οικείας Υπηρε-
σίας Δόµησης. Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, µαζί µε τους αναπλη-
ρωτές τους. Για τον έλεγχο συντάσσεται πόρισµα, το ο-
ποίο υποβάλλεται αυθηµερόν στον Γενικό Διευθυντή Δι-
οικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εσωτερικών, ο οποίος έχει την αποκλειστική αρµοδιότη-
τα επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στην κεί-
µενη πολεοδοµική νοµοθεσία, τηρουµένης πάντως της
διάταξης του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή
στους χερσαίους συνοριακούς σταθµούς της Χώρας, α-
νεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 
β. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2647/1998

(Α΄ 237), ως και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής ρύθµισης,
διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθ-
µίσεις του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 14
Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 4585/2018 (Α΄ 216)

Το άρθρο 14 του ν. 4585/2018 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 14
Ρυθµίσεις για την ανέγερση κτιρίων

Σε οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα που βρίσκονται ε-
ντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, εντός ορίου
οικισµού προ του 1923 ή εντός ορίου οικισµού κάτω των
δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, ιδιοκτησίας του οικείου
φορέα, επιτρέπεται η ανέγερση δηµόσιων κτιρίων προο-
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ριζοµένων για τη στέγαση βρεφικών και παιδικών σταθ-
µών και λειτουργιών εκπαίδευσης και υγείας ή για την α-
νέγερση ιερών ναών, σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους
δόµησης της περιοχής, εφόσον: α) τα ακίνητα πληρούν
τις σχετικές προδιαγραφές και β) διαπιστωθεί µε αιτιο-
λογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ότι δεν
υπάρχει άλλο κατάλληλο κτίριο ή καθορισµένος χώρος
για να υποδεχθεί αυτές τις λειτουργίες.»

Άρθρο 15
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2946/2001 (Α΄ 224)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 α-
ντικαθίσταται, ως εξής: 

«2. Υπαίθριες διαφηµίσεις κατά την παραπάνω έννοια
συνιστούν ιδίως,:
α. Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζό-

µενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφηµίσεις σε:
αα) κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους,

στάδια ή γήπεδα,
ββ) χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και αεροπορι-

κών σταθµών,
γγ) σε ιδιωτικά κτίρια, οικόπεδα και περίπτερα.
β. Οι διαφηµίσεις από τον αέρα, µε οποιονδήποτε τρό-

πο ή µέσο.
γ. Οι διαφηµίσεις σε οχήµατα σιδηροδρόµων, τροχιο-

δρόµων και κάθε τύπου χρήσης οχηµάτων που εκτελούν
δηµόσια συγκοινωνία ή στην εξωτερική επιφάνειά τους,
σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναµονής επιβα-
τών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.»

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Σε αρχαιο-
λογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες
προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικι-
σµούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τό-
πους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλ-
λους, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,
εξαιρουµένων των µέσων της περίπτωσης γ΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 1.»

3. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του
ν. 2946/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: 

«9. Tα φωτιζόµενα ή φωτεινά διαφηµιστικά πλαίσια,
στα οποία η προβολή των διαφηµιστικών µηνυµάτων
πραγµατοποιείται µέσω οθονών οπίσθιου φωτισµού, πέ-
ραν των προδιαγραφών που ορίζονται µε την απόφαση
της προηγούµενης παραγράφου, πρέπει να έχουν υπο-
χρεωτικά: 
α. Δυνατότητα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης µέσω

πλήκτρου (112 ή Ελληνική Αστυνοµία).
β. Δυνατότητα προβολής µηνυµάτων πολιτικής προ-

στασίας.
γ. Δυνατότητα προβολής µηνυµάτων εξαφάνισης παι-

διών και ηλικιωµένων.
δ. Δυνατότητα διαµοιρασµού ασύρµατου δικτύου (hot

spot wi-fi).»
4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του

ν. 2946/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κατά τα
προηγούµενα εδάφια άδειες µπορούν να χορηγούνται
και σε ενιαίο έντυπο, εφόσον πληρούνται οι νόµιµες
προϋποθέσεις.»

Άρθρο 16
Παράλληλη άσκηση αρµοδιοτήτων 

1. Οι ακόλουθες αρµοδιότητες που προβλέπονται στις
αντίστοιχες διατάξεις του κυρωθέντος µε το άρθρο πρώ-
το του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) Κώδικα Δήµων και Κοινοτή-
των, επεκτείνονται στο σύνολο του οδικού δικτύου και
των κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους δήµους Α-
θηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και ασκούνται πα-
ράλληλα από τους αρµόδιους φορείς και τον οικείο δή-
µο, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου: 
α. ο σχεδιασµός, κατασκευή, συντήρηση και διαχείρι-

ση έργων οδοποιΐας (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαρά-
γραφος α΄ περίπτωση 7 ΚΔΚ), περιλαµβανοµένων των
αρµοδιοτήτων που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έ-
ως 6 του άρθρου 7 του     ν. 3481/2006 (Α΄ 162),
β. η καθαριότητα και η λήψη προληπτικών και κατα-

σταλτικών µέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων
χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς (άρθρο 75 παράγρα-
φος I υποπαράγραφος β΄ περίπτωση 4 ΚΔΚ),
γ. η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων ηλε-

κτροφωτισµού των κοινοχρήστων χώρων και η διαρκής
βελτίωσή τους (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος
γ΄ περίπτωση 1 ΚΔΚ),
δ. ο έλεγχος στάθµευσης αυτοκινήτων (άρθρο 75 πα-

ράγραφος I υποπαράγραφος γ΄ περίπτωση 3 ΚΔΚ),
ε. η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρό-

µων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφο-
ρίας, η αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και
γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών
επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 75 παράγραφος I υπο-
παράγραφος γ΄ περίπτωση 4 ΚΔΚ),
στ. η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη

πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 75 πα-
ράγραφος I υποπαράγραφος γ΄ περίπτωση 13 ΚΔΚ),
ζ. η µελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του

οδικού δικτύου (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγρα-
φος γ΄ περίπτωση 15 ΚΔΚ),
η. η εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και η

µελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήµανσης,
σηµατοδότησης και ηλεκτροφωτισµού του οδικού δικτύ-
ου (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ΄ περί-
πτωση 16 ΚΔΚ).

2. Από το ρυθµιστικό πεδίο του παρόντος εξαιρούνται
οι αδειοδοτικές αρµοδιότητες των φορέων, όπως προ-
βλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περί-
πτωση αρµόδιων Υπουργών, η οποία εκδίδεται ύστερα α-
πό σύµφωνη γνώµη των οικείων δηµοτικών συµβουλίων,
ρυθµίζονται η διαδικασία για την άσκηση των αρµοδιοτή-
των της παραγράφου 1 του παρόντος, ως και κάθε άλλη
συναφής λεπτοµέρεια. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα
µπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται αρµοδιότητες
σχετικές µε το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1, κα-
θώς και να επεκτείνεται η ισχύς του παρόντος και σε άλ-
λους δήµους.

Άρθρο 17
Πρόγραµµα «Πρόληψη στο Σπίτι»

1. Για την υποστήριξη των κατοίκων δυσπρόσιτων πε-
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ριοχών ορεινών δήµων και νησιωτικών δήµων κάτω των
είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων θεσπίζεται ειδικό πρό-
γραµµα προληπτικής ιατρικής µε τίτλο «Πρόληψη στο
Σπίτι», το οποίο αποτελεί τµήµα της δηµοτικής δοµής
«Βοήθεια στο Σπίτι». Με το πρόγραµµα αυτό είναι δυνα-
τή αφενός η κατ’ οίκον διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων
των κατοίκων των περιοχών αυτών που ανήκουν σε ευ-
παθείς οµάδες του πληθυσµού και αφετέρου η αυτοµα-
τοποιηµένη αποστολή των αποτελεσµάτων τους σε συµ-
βεβληµένους ιατρούς, µέσω τεχνολογιών πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών.

2. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από τα ειδικά προ-
γράµµατα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017
(Α΄ 201).

3. Για κάθε δήµο που εντάσσεται στο πρόγραµµα ο οι-
κείος ΟΤΑ επιχορηγείται κατ’ έτος αποκλειστικά για την
κάλυψη του προγράµµατος µε έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ ανά πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους. Με
το ποσό της επιχορήγησης καλύπτεται και το κόστος
προµήθειας του πάσης φύσεως απαιτούµενου τεχνολο-
γικού εξοπλισµού και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
διασύνδεσης. Με την απόφαση ένταξης, δύναται να ανα-
προσαρµόζεται το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης, εφό-
σον το επιβάλλουν τοπικές δηµογραφικές ιδιαιτερότη-
τες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου. 

4. Το προσωπικό της δηµοτικής δοµής «Βοήθεια Στο
Σπίτι» αναλαµβάνει την οµαλή εκτέλεση του παρόντος
προγράµµατος. Ο καθορισµός των ιατρικών εξετάσεων,
η διαδικασία ενηµέρωσης του Ατοµικού Ηλεκτρονικού
Φακέλου Υγείας, οι προδιαγραφές του εξοπλισµού και η
διαδικασία τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης και η τήρηση
ηλεκτρονικού αρχείου µε τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδο-
µένα του προγράµµατος, ορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης.

5. Κάθε εντασσόµενος στο πρόγραµµα δήµος, δύναται
µε απόφαση του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου να
συνάπτει για κάθε πέντε χιλιάδες (5.000) µόνιµους κα-
τοίκους σύµβαση µίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας κα-
τόπιν δηµόσιας προκήρυξης ύψους µέχρι είκοσι χιλιά-
δων (20.000) ευρώ κατ’ έτος µε ιατρό για τη συλλογή και
την ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων των ωφελούµε-
νων του προγράµµατος. Το οικονοµικό αντικείµενο της
σύµβασης αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη του προγράµµα-
τος. Επίσης, ο οικείος δήµος δύναται να συνάπτει σύµ-
βαση, χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα, µε µονάδες πρωτο-
βάθµιας υγείας, νοσοκοµεία ή τοπικές µονάδες υγείας,
εφόσον διαθέτουν την υποδοµή και το προσωπικό για
την αξιολόγηση των εξετάσεων.

Άρθρο 18
Ειδικοί Σύµβουλοι - Επιστηµονικοί Συνεργάτες - 

Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ

Η παράγραφος 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. α) Σε κάθε δήµο, συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις
Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµο-
νικών Συνεργατών, συνολικού αριθµού ίσου µε τον αριθ-
µό των αντιδηµάρχων του δήµου. Σε δήµους µε µόνιµο
πληθυσµό πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)

κατοίκους, σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας απο-
γραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, µε τον Οργα-
νισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας µπορεί να συστήνεται µία
(1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόµε-
νων στο προηγούµενο εδάφιο. 
β) Η πλήρωση µίας από τις θέσεις που προβλέπονται

στην περίπτωση α΄ µπορεί να γίνεται από πρώην δήµαρ-
χο ή από απόφοιτο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε ε-
µπειρία ή επαγγελµατική ειδίκευση σε θέµατα σχετικά
µε την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται σύµ-
φωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3.
γ) Η πλήρωση µίας εκ των θέσεων της περίπτωσης α΄

µπορεί να γίνεται µε δηµοσιογράφο, µε την προϋπόθεση
ότι αυτός είναι µέλος αναγνωρισµένης στην Ελλάδα ε-
παγγελµατικής δηµοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι
µέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Συντα-
κτών (ΠΟΕΣΥ). Σε δήµους µε µόνιµο πληθυσµό άνω των
είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, µπορεί να συστήνεται
µία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλε-
πόµενων στην περίπτωση α΄, η πλήρωση της οποίας γί-
νεται αποκλειστικά µε δηµοσιογράφο που πληροί τις
προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου.
δ. Οι διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4622/2019

(Α΄ 133) ισχύουν αναλόγως και για τους µετακλητούς υ-
παλλήλους της παραγράφου αυτής.»

Άρθρο 19
Μητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων και Ενώσεων

1. Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA
του Υπουργείου Εσωτερικών δηµιουργείται και λειτουρ-
γεί ηλεκτρονικό Μητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων και Ε-
νώσεων µε σκοπό την καταγραφή τους σε µία ενιαία α-
νοικτή βάση. Στόχος της καταγραφής είναι η εφαρµογή
συνεκτικών πολιτικών περισυλλογής και διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η διαπίστωση της τήρη-
σης των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία
τους ως νοµικών προσώπων, καθώς και η συµµετοχή στη
διαβούλευση ενόψει της αναθεώρησης του νοµοθετικού
πλαισίου.

2. Στο Μητρώο υπέχουν υποχρέωση εγγραφής τα ανα-
γνωρισµένα και νοµίµως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σω-
µατεία και Ενώσεις. Η επιτυχής εγγραφή στο µητρώο,
κατόπιν ελέγχου των όρων και προϋποθέσεων, αποδίδει
έναν µοναδικό αριθµό εγγραφής, ο οποίος αποτελεί το
αναγνωριστικό γνώρισµα για τη συµµετοχή του σωµατεί-
ου ή της ένωσης σε εθελοντικές ή µη δράσεις του Υ-
πουργείου Εσωτερικών και άλλων Υπουργείων, καθώς
και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθ-
µού, όπως προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για
τα ζώα συντροφιάς. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζο-
νται η διαδικασία εγγραφής, τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά ως και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 20
Ρύθµιση ζητηµάτων κατάρτισης και διαχείρισης Ειδι-

κών Προγραµµάτων Υπουργείου Εσωτερικών

1. H παράγραφος 3 του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εσωτερικών καθορίζονται η διάρθρωση
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της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ, σε επίπεδο διεύθυνσης, υποδιεύθυν-
σης και µονάδων, οι αρµοδιότητές της, τα τυπικά και ου-
σιαστικά προσόντα επιλογής των Προϊσταµένων των νέ-
ων οργανικών µονάδων, ως και κάθε άλλη συναφής
λεπτοµέρεια. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφα-
σης προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων ευθύνης, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4314/2014
(Α΄ 265).»

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 49 του ν. 4647/2019,
η ηµεροµηνία «29.2.2020» αντικαθίσταται από την ηµε-
ροµηνία «31.5.2020».

3. Στο άρθρο 130 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) προστίθε-
ται παράγραφος 5, ως εξής:

«5. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων, για την
κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση και διαχείριση των Ει-
δικών Προγραµµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, εξα-
κολουθούν να εφαρµόζονται τα άρθρα 69 και 71 του
ν. 4509/2017 (Α΄ 201).»

Άρθρο 21
Ρυθµίσεις για την επιβολή δηµοτικών

τελών επί ακινήτων

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018
(Α΄ 133) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού για
ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί,
σύµφωνα µε βεβαίωση του αρµόδιου διαχειριστή δικτύ-
ου και το οποίο, σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιο-
κτήτη ή του νοµίµου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιµο-
ποιούνταν κατά το διάστηµα αναφοράς, διαγράφονται ή
παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να υποβληθεί µέχρι τις
30.6.2020. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητού-
νται.»

2. Στο άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) προστίθεται
παράγραφος 3, ως εξής: 

«3. Βεβαιωµένες οφειλές από φόρους και τέλη προς
τους ΟΤΑ α΄ βαθµού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως
προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και
αφορούν χρονικό διάστηµα προγενέστερο της υποβολής
δήλωσης, καθώς και τα συναφή µε αυτές πρόστιµα, δια-
γράφονται. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζη-
τούνται. Η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζε-
ται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκύψει ύ-
στερα από έλεγχο της υπηρεσίας.» 

3. Ειδικά για όσους υπαχθούν στη ρύθµιση της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017, οι διατάξεις
του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) εφαρµόζονται
έως 30.6.2020.

Άρθρο 22
Ρυθµίσεις για την εκκαθάριση νοµικών προσώπων ΟΤΑ

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) αντικαθίσταται, ως εξής: 

«9.α. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή
Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον
οικείο δήµο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυ-
τού, το προσωπικό της µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, ανεξαρτήτως

τρόπου πρόσληψης, µεταφέρεται στον αντίστοιχο φο-
ρέα µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου. Το προσωπικό µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που µεταφέ-
ρεται στον νέο φορέα, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς
θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, µε α-
πόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, λαµβα-
νοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη µισθολογι-
κή και βαθµολογική του κατάταξη. Η ρύθµιση του εδαφί-
ου αυτού εφαρµόζεται και για το προσωπικό κοινωφε-
λών εταιρειών και Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν λυθεί, εφόσον α-
πασχολούταν πραγµατικά, στις 30.5.2011.
β. Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και

Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αµιγών επιχειρήσεων του
π.δ. 410/1995 που λύονται, προς το Ελληνικό Δηµόσιο,
τα ασφαλιστικά ταµεία και προς τρίτους, συµπεριλαµβα-
νοµένων των δεδουλευµένων αποδοχών του µεταφερό-
µενου προσωπικού τους, µπορούν να καταβάλονται από
τον οικείο δήµο, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Τα µέλη του
δηµοτικού συµβουλίου δεν διώκονται ποινικώς για την
κατά το προηγούµενο εδάφιο αναδοχή του χρέους.
Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης επέρχε-

ται αυτοδικαίως στερητική αναδοχή από τον δήµο των
κατά την ηµεροµηνία αυτή βεβαιωµένων οφειλών, της υ-
πό εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δηµόσιο και προς
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, κατά το ποσό που α-
ναλαµβάνεται. Ο δήµος καθίσταται πλέον ο µοναδικός υ-
πόχρεος για την καταβολή των οφειλών που αναδέχεται
και η υπό εκκαθάριση επιχείρηση απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής τους. Τα συνυπόχρεα µε την υπό
εκκαθάριση πρόσωπα απαλλάσσονται από κάθε αστική,
ποινική ή άλλη ευθύνη για την καταβολή των οφειλών
αυτών. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές των υ-
πό εκκαθάριση νοµικών προσώπων δεν διώκονται ποινι-
κώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέ-
χουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατοµική ευθύνη για
χρέη των φορέων αυτών προς το Δηµόσιο ή τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαί-
ωσής τους. Εµπράγµατες ασφάλειες και αναγκαστικά
µέτρα είσπραξης που έχουν ληφθεί σε βάρος της επιχεί-
ρησης ή/και των συνυπόχρεων µε αυτήν προσώπων για
τις οφειλές αυτές, εξαλείφονται ή αίρονται. Προληπτικά
ή διασφαλιστικά µέτρα που έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46
του ν. 4174/2013, ή και µε προϊσχύουσες του νόµου αυ-
τού διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις
που ο δήµος αναλαµβάνει το σύνολο των οικείων, των
µέτρων, οφειλών. Ήδη καταβληθέντα ή εισπραχθέντα µε
οποιονδήποτε τρόπο ποσά, από το Ελληνικό Δηµόσιο και
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, για τις οφειλές της υ-
πό εκκαθάριση επιχείρησης από την ίδια ή από τα συνυ-
πεύθυνα µε αυτήν πρόσωπα, δεν αναζητούνται και δεν
επιστρέφονται. Η έκδοση απόφασης του δηµοτικού συµ-
βουλίου περί αναδοχής οφειλών διακόπτει τον χρόνο
παραγραφής αυτών.
γ. Οι ρυθµίσεις της περίπτωσης β΄ εφαρµόζονται ανα-

λόγως και για οφειλές των:
αα. ανωνύµων και αναπτυξιακών εταιρειών, των οποί-
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ων οι εταίροι είναι αποκλειστικά ΟΤΑ και νοµικά τους
πρόσωπα ή
ββ. ανωνύµων, αναπτυξιακών εταιρειών και ναυτικών

εταιρειών του ν. 959/1979 (Α΄ 192) στις οποίες οι ΟΤΑ
και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν
την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον
τέθηκαν υπό εκκαθάριση µέχρι τις 31.10.2018,
γγ. των αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών στις ο-

ποίες οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοί-
κησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κε-
φαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση.
Αν µέτοχος είναι αγροτικός συνεταιρισµός, o οποίος

κατέχει έως το πέντε τοις εκατό (5%) του µετοχικού κε-
φαλαίου της επιχείρησης και υπάρχει αδυναµία εκ µέ-
ρους του, να αναλάβει τις αναλογούσες σε αυτόν οφει-
λές, δύναται ο δήµος ή η περιφέρεια που κατέχει την
πλειοψηφία των µετοχών της λυθείσας επιχείρησης, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περι-
φερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την από-
λυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, να βεβαι-
ώσει την ως άνω αδυναµία και να αναλάβει το σύνολο
των οφειλών που αναλογούν στον συνεταιρισµό. Το ύ-
ψος των οφειλών που µπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέ-
ας προκύπτει από τον λόγο συµµετοχής του στο εταιρι-
κό κεφάλαιο. Αν µέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώµατα και τις υπο-
χρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή
και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται,
έπειτα από αιτιολογηµένη απόφαση του περιφερειακού
συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειο-
ψηφία του συνόλου των µελών του.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 4575/2018
(Α΄ 192) αντικαθίσταται, ως εξής: 

«3. Οι προηγούµενες παράγραφοι τίθενται σε ισχύ την
1η.1.2015.»

Άρθρο 23
Ρύθµιση ζητηµάτων υπηρεσιακών οχηµάτων

1. Επιτρέπεται εφεξής από τις υπηρεσίες του Δηµοσί-
ου Τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 παρά-
γραφος 1 του ν.1892/1990 (Α΄ 101), η προµήθεια ηλε-
κτρικών και υβριδικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων, οχη-
µάτων εναλλακτικών καυσίµων, όπως ορίζονται στο άρ-
θρο 2 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), καθώς και οχηµάτων µε
κινητήρες εσωτερικής καύσης, σύµφωνα µε τα κατά πε-
ρίπτωση ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα εκποµπών ρύ-
πων. Ως προµήθεια νοείται η αγορά από το ελεύθερο ε-
µπόριο, η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η διάθεση
από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δηµόσιου Υλικού της ΑΑ-
ΔΕ και η δωρεά. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών:
α) καθορίζονται τα πρόσωπα προς τα οποία παρέχεται
δικαίωµα χρήσης υπηρεσιακού οχήµατος, β) καθορίζο-
νται τα αποδεκτά τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να
πληρούν τα προς προµήθεια οχήµατα, όπως ενδεικτικά,
οι κατηγορίες και οι επιτρεπόµενοι τύποι, ο ανώτατος ε-
πιτρεπόµενος κυβισµός ή/και η ισχύς του κινητήρα, η κα-
τανάλωση καυσίµου σε µικτό κύκλο για τα οχήµατα µε
κινητήρα εσωτερικής καύσης ή η αυτονοµία τους σε χι-
λιόµετρα για τα ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήµατα, γ) ρυθµί-
ζονται θέµατα σχετικά µε την κυκλοφορία των εν λόγω
οχηµάτων και δ) µπορεί να επιβάλονται περιορισµοί ως
προς τη χρήση των οχηµάτων και να τίθενται ανώτατα ε-

πιτρεπόµενα όρια κατανάλωσης καυσίµου ή διανυόµε-
νων χιλιοµέτρων. Έως την έκδοση της απόφασης του
προηγούµενου εδαφίου, η υπ’ αριθµ. 129/2534/2010
(Β΄ 108) Κοινή Υπουργική Απόφαση συνεχίζει να ισχύει.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014
(Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης παρέχεται για
τους υπαλλήλους των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της
προηγούµενης παραγράφου από το Υπουργείο Εσωτερι-
κών, για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων στ΄ έως η΄
από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης και για τους αιρετούς και υπαλλήλους της περί-
πτωσης θ΄ από τον οικείο δήµαρχο ή περιφερειάρχη, α-
νάλογα.»

3. Ως αρµόδια Αρχή για τον έλεγχο της κίνησης των ο-
χηµάτων που ανήκουν στους οργανισµούς τοπικής αυτο-
διοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα,
νοείται η οικεία Οικονοµική Επιτροπή. Τυχόν κινήσεις
δηµάρχων και περιφερειαρχών µε υπηρεσιακά οχήµατα,
που έλαβαν χώρα κατά παρέκκλιση των έως σήµερα δια-
τάξεων για την έγκρισή τους, θεωρούνται νόµιµες, εφό-
σον πραγµατοποιήθηκαν για την αντιµετώπιση όλως ε-
ξαιρετικών και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που
δικαιολογούν τη µη τήρηση της σχετικής διαδικασίας και
εφόσον η συνδροµή των γεγονότων αφορούσε αποδε-
δειγµένες αυτοδιοικητικές υπηρεσιακές ανάγκες.

Άρθρο 24
Μίσθωση ακινήτων από τους δήµους

Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019 – 2020, 2020 – 2021
και 2021 – 2022, επιτρέπεται η µίσθωση κτιρίου για τη
στέγαση βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθ-
µών, καθώς και µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, απευθείας και χωρίς δηµοπρασία κα-
τόπιν δηµόσιας πρόσκλησης, ύστερα από απόφαση του
οικείου δηµοτικού συµβουλίου και θετική εισήγηση της
Οικονοµικής Επιτροπής και της αρµόδιας Επιτροπής Κα-
ταλληλότητας.

Άρθρο 25
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού OTA 

1. Συµβάσεις προσωπικού που συνήφθησαν από τους
δήµους κατ’ εφαρµογή του άρθρου 206 Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α΄ 143) και έχουν εγκριθεί από το αρµό-
διο όργανο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, θε-
ωρούνται νοµίµως συναφθείσες, εφόσον τα σχετικά ε-
ντάλµατα έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Αποδοχές συµβασιούχων ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου που προσλήφθηκε κατ’ εφαρµογή του άρ-
θρου 206 Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων  και παρατάθηκαν δυνάµει του άρθρου 49
του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) και του άρθρου 50 του
ν. 4351/2015 (Α΄ 164), θεωρούνται νοµίµως καταβληθεί-
σες.

3. Αδιάθετα υπόλοιπα χρηµατοδοτήσεων για την υλο-
ποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Ε-
παγγελµατικής Ζωής µέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρε-
σιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών α-
νέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων µε ανεργία
εργαζοµένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτι-
κές απασχόλησης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
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Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο
2007-2013», τα οποία δεν έχουν επιστραφεί από τους
φορείς υλοποίησης αυτής έως τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, είναι δυνατόν να διατεθούν για την πληρωµή δα-
πανών που έχουν νοµίµως αναληφθεί για την υλοποίηση
του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τα προη-
γούµενα έτη. Στην περίπτωση αυτή, κάθε φορέας ενηµε-
ρώνει σχετικά τη Διεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξια-
κής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για το τυχόν
εναποµείναν χρηµατικό ποσό, προκειµένου αυτό να συ-
νυπολογισθεί κατά τη χρηµατοδότησή του, για την υλο-
ποίηση του ιδίου προγράµµατος για το χρονικό διάστηµα
από 1ης.1.2020 έως 30.9.2020.

4. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 155 του
ν. 4600/2019 (Α΄ 43), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Προσωπικό των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 156 του παρόντος νόµου
(νυν συνδέσµων) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου που απασχολείται στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι», εφόσον δεν µεταφέρθηκε στον οικείο δήµο µε τις
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 91 του
ν. 4583/2018, µεταφέρεται και κατανέµεται στους νέους
δήµους που προκύπτουν από τη διάσπαση κατ’ εφαρµο-
γή των διατάξεων του παρόντος νόµου, µε τα κριτήρια
του άρθρου 91 του ν. 4583/2018. Αντίστοιχες µεταφορές
–κατανοµές που έχουν γίνει, σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
θεωρούνται νόµιµες.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 155 του
ν. 4600/2019, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κατανοµές
προσωπικού των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 156 του παρόντος (νυν
συνδέσµων) µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
που απασχολείται στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»
και δεν µεταφέρθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, θεωρούνται νόµιµες.»

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018
(Α΄ 212), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«7. Για τη µισθολογική δαπάνη του προσωπικού που
στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, κα-
θώς και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που µετα-
φέρεται στους δήµους σύµφωνα µε τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 6, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική
πίστωση στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, η οποία αποδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Ε-
σωτερικών στους δικαιούχους δήµους.»

Άρθρο 26
Χρεωστικά ανοίγµατα των ΟΤΑ

1. Τα πάσης φύσεως υφιστάµενα στο Ταµείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, ποσά χρεωστικών ανοιγµάτων των
ΟΤΑ πρώτου βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσί-
ου δικαίου αυτών, τα οποία δεν έχουν ρυθµιστεί κατ’ ε-
φαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου
81 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), εξοφλούνται ατόκως σε εί-
κοσι (20) ισόποσες ετήσιες δόσεις, κατόπιν σχετικών αι-
τήσεων των ΟΤΑ προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και

Δανείων. Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται εντός διµή-
νου από τη δηµοσίευση του παρόντος, διάστηµα κατά το
οποίο αναστέλλεται η λήψη µέτρων διοικητικής εκτέλε-
σης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την
αναγκαστική είσπραξη των σχετικών οφειλών. Η καταβο-
λή των δόσεων πραγµατοποιείται µέσω παρακράτησης
από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, των Κεντρι-
κών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των υπόχρεων δήµων,
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους, αρχής γενοµένης
από την 31η Δεκεµβρίου 2020. Η σχετική αίτηση των
ΟΤΑ συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανέκκλητη εκχώρηση
προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων του ποσο-
στού των Κ.Α.Π. που αντιστοιχούν στις δόσεις της ρύθµι-
σης, σύµφωνα µε την παρούσα, χωρίς να απαιτείται η τή-
ρηση οποιουδήποτε τύπου.

2. Τα οφειλόµενα ποσά ορίζονται στο ύψος αυτών που
έχουν βεβαιωθεί ή επαναβεβαιωθεί οίκοθεν στην Κεντρι-
κή Υπηρεσία του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
υπέρ αυτού, µε βάση τα στοιχεία που διέθετε, απαλλασ-
σόµενα από τόκους υπερηµερίας µετά την 1η Ιουλίου
2013. Τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί στην Κεντρική Υπη-
ρεσία του Ταµείου Παρακαταθηκών, σύµφωνα µε τον
Κ.Ε.Δ.Ε., κατά το µέρος τους που αφορούν τόκους υπε-
ρηµερίας από 1ης Ιουλίου 2013 µέχρι σήµερα, διαγράφο-
νται, ανεξάρτητα από την εξέλιξη τυχόν υφιστάµενης
εκκρεµοδικίας. Το εναποµείναν ποσό παραµένει βεβαιω-
µένο, χωρίς να παράγει τόκους εφεξής και αποµειώνεται
σε κάθε ετήσια παρακράτηση δόσης των Κ.Α.Π.. Κατά το
χρονικό διάστηµα εξυπηρέτησης των ρυθµίσεων της πα-
ρούσης αναστέλλονται η παραγραφή της οφειλής και η
συνέχιση της διαδικασίας ή η λήψη µέτρων διοικητικής
εκτέλεσης για την αναγκαστική είσπραξή της. Τα ποσά
που προκύπτουν από την εφαρµογή της διατάξεως αυ-
τής σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, όπως το ύψος της
δόσης, διαγραφόµενοι τόκοι υπερηµερίας, εναποµείναν
ποσό και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, εξειδικεύο-
νται µε διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

3. Οι όροι των ρυθµίσεων στις οποίες έχουν υπαχθεί ο-
φειλές χρεωστικών ανοιγµάτων των ΟΤΑ πρώτου βαθ-
µού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών
προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, βάσει προ-
γενέστερων νοµοθετικών ρυθµίσεων, διατηρούνται σε ι-
σχύ και παράγουν πλήρη έννοµα αποτελέσµατα. Ποσά
που εισπράχθηκαν από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων στο πλαίσιο λήψης µέτρων διοικητικής εκτέλε-
σης για την αναγκαστική είσπραξη βεβαιωµένων οφει-
λών από χρεωστικά ανοίγµατα των ΟΤΑ πρώτου βαθµού
και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών δεν
αναζητούνται και δεν επιστρέφονται σε καµία περίπτω-
ση, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου. Εφόσον α-
κυρωθεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, η διοικητι-
κή εκτέλεση του προηγούµενου εδαφίου, µε επακόλου-
θο την επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν, ο οφει-
λέτης δύναται να αιτηθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσης,
εντός διµήνου από την κοινοποίηση σε αυτόν της προα-
ναφερόµενης απόφασης.

4. Στην περίπτωση προσδιορισµού µε αµετάκλητη δι-
καστική απόφαση του ποσού του χρεωστικού ανοίγµα-
τος, σε διαφορετικό ύψος από το βεβαιωµένο στο Τα-
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µείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά Κ.Ε.Δ.Ε., ανα-
προσαρµόζεται σύµφωνα µε αυτή, το ύψος του ποσού
των δόσεων που αποµένουν ή τυχόν επιπλέον ποσό που
παρακρατήθηκε από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων επιστρέφεται ατόκως στον ΟΤΑ ή το Ν.Π.Δ.Δ. αυ-
τού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 27
Τροποποιήσεις του άρθρου 8 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 344/1976 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3. Ληξιαρχικό βιβλίο συνιστά σύνολο ενυπόγραφων
εκ µέρους των δηλούντων και του ληξιάρχου εκτυπώσε-
ων των ληξιαρχικών πράξεων του ίδιου τύπου κατ’ έτος,
οι οποίες καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα
και έχουν ως αντικείµενο τη βεβαίωση γέννησης, γάµου
ή θανάτου φυσικού προσώπου, την ισχύ της συµφωνίας
προσώπων που κατάρτισαν σύµφωνο συµβίωσης, τη µε-
ταβολή του περιεχοµένου ή τη διόρθωση τέτοιων λη-
ξιαρχικών πράξεων. Τα ανωτέρω βιβλία κλείνονται κατ’
έτος και κατά ορισµένο αριθµό, ο οποίος καθορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ακολουθούν
την αρίθµηση του Πληροφοριακού Συστήµατος του άρ-
θρου 8Α, όπως ισχύει, και υπογράφονται από τον κατά
τόπο αρµόδιο Ειρηνοδίκη. Σε κάθε περίπτωση, οι ληξιαρ-
χικές πράξεις του ίδιου τύπου κλείνονται κατ’ έτος ακό-
µη και εάν δεν συµπληρώνεται ο προαναφερθείς καθορι-
σµένος αριθµός.»

2. Οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου 8 καταργούνται
και η παράγραφος 6 αναριθµείται σε παράγραφο 5.

3. Η αναριθµούµενη παράγραφος 5 του άρθρου 8 αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«5. Η βιβλιοδέτηση των ενυπόγραφων εκ µέρους των
δηλούντων και των ληξιάρχων εκτυπώσεων των καταχω-
ρισµένων στο Πληροφοριακό Σύστηµα ληξιαρχικών πρά-
ξεων, βαρύνει τον προϋπολογισµό των δήµων.» 

Άρθρο 28
Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)

Το άρθρο 13 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 13
Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

1. Για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης απαιτείται τε-
λεσίδικη δικαστική απόφαση.

2. Σφάλµατα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη,
µη αφορώντα στον τόπο, ηµέρα, µήνα, έτος και ώρα τέ-
λεσής τους στην πράξη βεβαιουµένου γεγονότος και ε-
φόσον δεν αποδίδονται σε δόλο των συµπραξάντων την
πράξη, δύνανται να διορθωθούν επίσης και µετά από ά-
δεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει
Εισαγγελέας, του Ειρηνοδίκη, η οποία παρέχεται µετά
από έρευνα και εξακρίβωση των πραγµατικών στοιχείων,
κατόπιν αίτησης παντός έχοντος έννοµο συµφέρον.

3. Σφάλµατα, παρεισφρήσαντα σε ληξιαρχική πράξη
προφανώς εκ παραδροµής, µπορούν να διορθωθούν και
άνευ αδείας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνο-
δίκη, από τον αρµόδιο ληξίαρχο, µετά από προηγούµενη
από αυτόν έρευνα και εξακρίβωση των πραγµατικών
στοιχείων, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννοµο
συµφέρον.»

Άρθρο 29
Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)

Το άρθρο 40 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 40
Ληξιαρχικά γεγονότα αλλοδαπής, 

Ληξίαρχοι στην αλλοδαπή - Τηρητέα βιβλία

1. Καθήκοντα ληξιάρχου για τους Έλληνες της αλλο-
δαπής ασκεί ο Προϊστάµενος της Ελληνικής Προξενικής
Αρχής ή ο υπηρετών σε αυτήν υπάλληλος που ορίζεται
από αυτόν. Αυτοί συντάσσουν, κατά τις διατάξεις του
παρόντος, πρωτογενείς ληξιαρχικές πράξεις για γεγονό-
τα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών εγγεγραµµέ-
νων κανονικά στα ισχύοντα δηµοτολόγια της Χώρας. Ε-
πίσης µεταγράφουν ληξιαρχικές πράξεις επιχώριων αρ-
χών της αλλοδαπής που αφορούν σε γεγονότα αστικής
κατάστασης Ελλήνων πολιτών εγγεγραµµένων κανονικά
στα ισχύοντα Δηµοτολόγια της Χώρας. 

2. Η σύνταξη ή η µεταγραφή των ανωτέρω ληξιαρχι-
κών πράξεων από τα πρόσωπα της προηγούµενης παρα-
γράφου διενεργείται στο πληροφοριακό σύστηµα «Μη-
τρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017
(Α΄107). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται
κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος.

3. Σε κάθε προξενική Αρχή τηρούνται τα ληξιαρχικά βι-
βλία του άρθρου 8 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει.
Κάθε βιβλίο κλείνεται κατ’ έτος και υπογράφεται από τον
Προϊστάµενο της οικείας Πρεσβείας. 

4. Η βιβλιοδέτηση των ενυπόγραφων εκ µέρους των
δηλούντων και των προξένων εκτυπώσεων των καταχω-
ρισµένων στο Πληροφοριακό Σύστηµα ληξιαρχικών πρά-
ξεων, βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξω-
τερικών.»

Άρθρο 30
Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)

Το άρθρο 42 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται, ως ακο-
λούθως: 

«Άρθρο 42
Υποχρέωση δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων 

λαµβανόντων χώρα στην αλλοδαπή

1. Οι Έλληνες πολίτες της αλλοδαπής υποχρεούνται
να δηλώνουν τα γεγονότα αστικής τους κατάστασης, τα
οποία συµβαίνουν στην αλλοδαπή, ενώπιων των αρµό-
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διων Ελληνικών Προξενικών Αρχών. Η υποχρέωση αυτή
δεν αναιρεί την δυνατότητα ή/και υποχρέωση δήλωσης
των γεγονότων αυτών στις επιχώριες αρχές της αλλο-
δαπής.

2. Ληξιαρχικό γεγονός θανάτου Έλληνα ναυτικού ή
στρατιωτικού, το οποίο λαµβάνει χώρα στην αλλοδαπή
και για το οποίο δεν συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη κατά
την προηγούµενη παράγραφο ή κατά την παράγραφο 2
του άρθρου 39, καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Λη-
ξιαρχείου Αθηνών. Η σύνταξη της πράξης ενεργείται µε
βάση έκθεση της αρµόδιας Ναυτικής ή Στρατιωτικής Αρ-
χής.»

Άρθρο 31
Αντικατάσταση του άρθρου 43 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)

Το άρθρο 43 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 43
Αρµόδιο ληξιαρχείο προς καταχώριση ληξιαρχικών 

πράξεων συντασσοµένων στην αλλοδαπή

1. Στο Ειδικό Ληξιαρχείο µεταγράφονται, σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις ή/και όταν αποδεδειγµένα καθίσταται α-
νέφικτη η µεταγραφή ή σύνταξη πρωτογενούς ληξιαρχι-
κής πράξης από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Ελληνι-
κής Προξενικής Αρχής ή τον υπηρετούντα σε αυτήν υ-
πάλληλο που ορίστηκε από αυτόν, πράξεις επιχωρίων
αρχών της αλλοδαπής που αφορούν σε γεγονότα αστι-
κής κατάστασης Ελλήνων πολιτών κανονικά εγγεγραµ-
µένων, σε ισχύοντα δηµοτολόγια, τα οποία γεγονότα συ-
νέβησαν στην αλλοδαπή. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εξωτερικών και Εσωτερικών καθορίζονται οι ανωτέ-
ρω περιπτώσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας.

2. Το Ειδικό Ληξιαρχείο δύναται επίσης να συντάσσει
εκθέσεις για µεταβολές αστικής κατάστασης Ελλήνων
πολιτών κανονικά εγγεγραµµένων, σε ισχύοντα δηµοτο-
λόγια, οι οποίες συνέβησαν στην αλλοδαπή. Ειδικώς για
τα συναινετικά διαζύγια του άρθρου 1441 ΑΚ, το Ειδικό
Ληξιαρχείο δύναται να συντάσσει έκθεση πληροφορια-
κού χαρακτήρα απευθυνόµενη προς το προξενείο κατάρ-
τισης της ληξιαρχικής πράξης γάµου, προκειµένου ο
προϊστάµενος της αρµόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρ-
χής ή ο υπηρετών σε αυτήν υπάλληλος που ορίστηκε α-
πό αυτόν, να προβεί στην καταχώριση της συµβολαιο-
γραφικής λύσης γάµου. 

3. Κατ’ εξαίρεση στο Ειδικό Ληξιαρχείο δύναται να µε-
ταγραφεί ληξιαρχική πράξη θανάτου για Έλληνα πολίτη
εγγεγραµµένου µόνο σε Μητρώο Αρρένων.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Ειδικό
Ληξιαρχείο τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο
8 του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 32
Τροποποιήσεις του άρθρου 44 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν. 344/1976 κα-
ταργείται.

Άρθρο 33
Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)

Το άρθρο 49 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 49
Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης
δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης δήλωσης, ο υπόχρεος
για τη δήλωση του κατά περίπτωση ληξιαρχικού γεγονό-
τος καταθέτει µαζί µε την αίτησή του παράβολο δηµοσί-
ου τριάντα (30) ευρώ, εάν η δήλωση γίνει µετά την παρέ-
λευση της κατά τα άρθρα 14 παράγραφος 1, 20 παρά-
γραφος 1, και 29 παράγραφος 1 µηνιαίας, δεκαήµερης
και σαρανταήµερης προθεσµίας αντιστοίχως και εξήντα
ευρώ (60) ευρώ, εάν η δήλωση γίνει µετά την παρέλευση
ενενήντα (90) ηµερών από τότε που συνέβη το γεγονός.

2. Εφόσον υπόχρεοι προς δήλωση είναι περισσότεροι,
η δήλωση κάποιου εξ αυτών απαλλάσσει τους λοιπούς.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος κα-
ταβολής των προστίµων από τους υπόχρεους προς δή-
λωση ληξιαρχικών γεγονότων. Με όµοια απόφαση δύνα-
ται να αναπροσαρµόζονται τα ποσά των παραβόλων της
παραγράφου 1.»

Άρθρο 34
Μεταβολή επωνύµου

Η διάταξη του άρθρου 1505 του Αστικού Κώδικα δεν ε-
µποδίζει την µεταβολή του επωνύµου του τέκνου κατ’ ε-
φαρµογή της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται
στο ν.δ. 2573/1953 (Α΄ 241), εφόσον συντρέχουν σοβα-
ροί επιγενόµενοι λόγοι που δικαιολογούν τη µεταβολή
αυτή. 

Άρθρο 35
Μεταβατική διάταξη

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του ν. 344/1976
(Α΄ 143), από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για
χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών το Ειδικό Ληξιαρχείο συ-
νεχίζει να µεταγράφει ληξιαρχικές πράξεις επιχωρίων
αρχών της αλλοδαπής, οι οποίες προσκοµίζονται αυτο-
προσώπως από τους ενδιαφερόµενους, καθώς επίσης
και τις προξενικές πράξεις που του αποστέλλονται από
τα αρµόδια Προξενεία. 

2. Εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρ-
χείου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
διεκπεραιώνονται από αυτό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 36
Τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

(ν. 3284/2004, Α΄ 217)

1. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προ-
στίθεται παράγραφος 6, ως εξής: 
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«6. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας µε από-
φασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, δύναται να µεταβιβάζει στους Προϊσταµένους
των οργανικών µονάδων των οποίων προΐσταται, την αρ-
µοδιότητα περί ορκωµοσίας των αλλοδαπών.» 

2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως
εξής: «Στο πρόσωπο του αιτούντος πρέπει να συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθεται εδάφιο ως ε-
ξής: «Η διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει, εφαρµόζεται
αναλογικά και για τις αιτήσεις του παρόντος άρθρου.»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως
εξής: «Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα δικαιολογητι-
κά, καθώς και το ύψος του παραβόλου που πρέπει να συ-
νοδεύουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται.»

5. Το άρθρο 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 25
Αρµοδιότητα επί θεµάτων Ιθαγένειας

1. Τα θέµατα της ιθαγένειας υπάγονται στην αρµοδιό-
τητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Περίληψη των αποφάσεων που αφορούν στην κτή-
ση της ελληνικής ιθαγένειας ανεξαρτήτως νοµικής βά-
σης κτήσης, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

3α. Κάθε έτος οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένει-
ας αποστέλλουν στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας
κατά λόγο χωρικής τους αρµοδιότητας, πίνακες µε στα-
τιστικά στοιχεία όσον αφορά στον αριθµό των ατόµων
που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και τον α-
ριθµό των αιτήσεων που απορρίφθηκαν µετά την έκδοση
σχετικής διοικητικής πράξης. Τα στοιχεία αυτά συγκε-
ντρώνονται µέχρι το τέλος Απριλίου του επόµενου έ-
τους, δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ε-
σωτερικών και περιλαµβάνουν τη νοµική βάση κτήσης
της ελληνικής ιθαγένειας, ενδείξεις ως προς το φύλο και
την ενηλικότητα ή µη, καθώς και την ιθαγένεια της χώ-
ρας προέλευσης. 
β. Η αίτηση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

καταχωρείται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστη-
µα (ΟΠΣ) «Ιθαγένεια» από πιστοποιηµένο χρήστη της υ-
πηρεσίας Ιθαγένειας στην οποία κατατίθεται. Με απόφα-
ση του Γενικού Γραµµατέα Ιθαγένειας ρυθµίζονται θέµα-
τα διαχείρισης και λειτουργίας του Ολοκληρωµένου
Πληροφοριακού Συστήµατος.» 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας αντικαθίσταται, ως εξής:

«2. Το Συµβούλιο Ιθαγένειας συγκροτείται µε απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από: 
α. Ένα (1) επίτιµο µέλος του Συµβουλίου της Επικρα-

τείας, ως Πρόεδρο.
β. Τον Γενικό Γραµµατέα Ιθαγένειας του Υπουργείου

Εσωτερικών, ως µέλος.

γ. Έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, ως µέλος.
δ. Δύο (2) καθηγητές ή οµότιµους καθηγητές ή ανα-

πληρωτές καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου, ή του Διοι-
κητικού Δικαίου, ηµεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ι-
δρύµατος, ως µέλη.
ε. Τον Προϊστάµενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγέ-

νειας της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, ως µέλος.
στ. Έναν (1) νοµικό επιστήµονα εγνωσµένου κύρους

µε εµπειρία σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, ως µέλος.
Τα µέλη του Συµβουλίου που απουσιάζουν ή κωλύο-

νται αναπληρώνονται από τους οριζόµενους στην από-
φαση συγκρότησης του Συµβουλίου ή τους νόµιµους α-
ναπληρωτές τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών καθορίζεται η αµοιβή των µε-
λών του Συµβουλίου, των Γραµµατέων και του αρµόδιου
κατά περίπτωση εισηγητή, η οποία καλύπτεται από το
ποσοστό των εισπραττοµένων εσόδων από τα παράβολα
πολιτογράφησης.»

Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50)

Το άρθρο 45 του ν. 4604/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 45
Δικαίωµα προσφυγής

Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών
Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται «µε
εντολή εξουσιοδότησης», χωρεί το δικαίωµα άσκησης
ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 8 του
ν. 3200/1955 (Α΄ 97). Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόµενη
προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό
(100) ευρώ.» 

Άρθρο 38
Αναδιάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας 

1. Το άρθρο 20 του π.δ. 141/2017(Α΄ 180), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 20
Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας

α. Στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας υπάγονται η Κε-
ντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και οι Περιφερειακές Διευ-
θύνσεις Ιθαγένειας. 
β. Στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας συστήνεται Αυτο-

τελές Τµήµα Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κεντρικής
και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας, υπαγό-
µενο στον Γενικό Γραµµατέα, µε τις κάτωθι αρµοδιότη-
τες:
βα. Τον έλεγχο της τήρησης των νόµιµων διαδικασιών

από τις ανωτέρω οργανικές µονάδες, διενεργώντας
σχετικό δειγµατοληπτικό έλεγχο, κατ’ εντολή του Γενι-
κού Γραµµατέα.
ββ. Την αξιολόγηση των υφιστάµενων διαδικασιών και

πρακτικών των ανωτέρω οργανικών µονάδων, µε σκοπό
τον εντοπισµό τυχόν φαινοµένων κακοδιοίκησης, κακο-
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διαχείρισης και διαφθοράς.
βγ. Την αξιολόγηση του προγραµµατισµού, του σχε-

διασµού, της εκτέλεσης, της αποδοτικότητας και της α-
ποτελεσµατικότητας των λειτουργιών και δραστηριοτή-
των των ανωτέρω οργανικών µονάδων και την υποβολή
σχετικών βελτιωτικών προτάσεων. 
βδ. Τον ανασχεδιασµό, την απλούστευση των διαδικα-

σιών και τη µείωση των διοικητικών βαρών, σε συνεργα-
σία µε τις ανωτέρω οργανικές µονάδες και άλλους φο-
ρείς. 
Στο Αυτοτελές Τµήµα Εποπτείας και Αξιολόγησης και

των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας προΐστα-
νται υπάλληλοι των κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητι-
κού – Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητι-
κού – Λογιστικού.»

2. Το άρθρο 21 του π.δ. 141/2017 αντικαθίσταται, ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 21
Διάρθρωση Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

1. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως επιχειρη-
σιακό στόχο τον σχεδιασµό και τη διαχείριση των θεµά-
των που αφορούν στην κτήση, αποβολή, απώλεια, απο-
ποίηση και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς
και των θεµάτων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του
Συµβουλίου Ιθαγένειας. Επίσης την παροχή οδηγιών
προς τις συναρµόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορ-
θής εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας από τις Περι-
φερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της Χώρας.

2. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας αποτελείται από
τα ακόλουθα Τµήµατα :
α) Το Τµήµα Καθορισµού Ιθαγένειας.
β) Το Τµήµα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών,
γ) Το Τµήµα Πολιτογράφησης Οµογενών.
δ) Το Τµήµα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωµέ-

νου Πληροφοριακού Συστήµατος Ιθαγένειας.
ε) Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και Αρχείου.
3. Οι αρµοδιότητες των ως άνω Τµηµάτων έχουν ως ε-

ξής:
α) Το Τµήµα Καθορισµού Ιθαγένειας είναι αρµόδιο για: 
αα) τα θέµατα που άπτονται της αποβολής, απώλειας,

αποποίησης, ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, κα-
θώς και επίλυσης περιπτώσεων αµφισβητούµενης ιθαγέ-
νειας, 
αβ) τον έλεγχο της συνδροµής των νόµιµων προϋπο-

θέσεων για την έκδοση αποφάσεων κτήσης της ελληνι-
κής ιθαγένειας από ειδικές κατηγορίες προσώπων, σύµ-
φωνα µε ειδικές, περί κτήσης της ελληνικής ιθαγενείας,
διατάξεις.
αγ) τη µέριµνα για την ορθή εφαρµογή από τις Περιφε-

ρειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της νοµοθεσίας που διέ-
πει την κτήση της ιθαγένειας, κατά λόγο αρµοδιότητας
του Τµήµατος, 
αδ) τον διοικητικό χειρισµό των δικαστικών υποθέσε-

ων και προσφυγών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες
του Τµήµατος,
αε) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συµ-

βουλίου Ιθαγένειας,
αστ) τον χειρισµό θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµα-

τος σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και φορείς.

β) Το Τµήµα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών
είναι αρµόδιο για:
βα) τον έλεγχο της συνδροµής των νόµιµων προϋπο-

θέσεων για την πολιτογράφηση των αλλογενών αλλοδα-
πών, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεµούν σε αυτό,
ββ) την επεξεργασία και την εισήγηση για τους φακέ-

λους που παραπέµπονται στο Συµβούλιο Ιθαγένειας, 
βγ) τη µέριµνα για την ορθή εφαρµογή από τις Περιφε-

ρειακές Διευθύνσεις της νοµοθεσίας που διέπει την κτή-
ση της ελληνικής ιθαγένειας µε τη διαδικασία της πολι-
τογράφησης από τους αλλοδαπούς κάθε κατηγορίας,
βδ) τον διοικητικό χειρισµό των δικαστικών υποθέσε-

ων και προσφυγών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες
του Τµήµατος,
βε) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των Επι-

τροπών Πολιτογράφησης που λειτουργούν στην Κεντρι-
κή Διεύθυνση Ιθαγένειας και του Συµβουλίου Ιθαγένειας
για τις υποθέσεις αρµοδιότητάς του,
βστ) τον χειρισµό θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµα-

τος σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και φορείς.
γ) Το Τµήµα Πολιτογράφησης Οµογενών είναι αρµόδιο

για: 
γα) τον έλεγχο της συνδροµής των νόµιµων προϋπο-

θέσεων για την πολιτογράφηση των οµογενών αλλοδα-
πών, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεµούν σε αυτό, καθώς
και των οµογενών που διαµένουν σε άλλη χώρα και έ-
χουν υποβάλει το αίτηµά τους ενώπιον του Έλληνα Πρό-
ξενου,
γβ) την επεξεργασία και την εισήγηση για τους φακέ-

λους που παραπέµπονται στο Συµβούλιο Ιθαγένειας, 
γγ) τη µέριµνα για την ορθή εφαρµογή από τις Περιφε-

ρειακές Διευθύνσεις της νοµοθεσίας, που διέπει την κτή-
ση της ελληνικής ιθαγένειας µε τη διαδικασία της πολι-
τογράφησης από τους οµογενείς αλλοδαπούς, 
γδ) τον διοικητικό χειρισµό των δικαστικών υποθέσε-

ων και προσφυγών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες
του Τµήµατος,
γε) τον χειρισµό θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµατος

σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και φορείς.
δ) Το Τµήµα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωµέ-

νου Πληροφοριακού Συστήµατος Ιθαγένειας είναι αρµό-
διο για: 
δα) την κεντρική διαχείριση του Πληροφοριακού Συ-

στήµατος Ιθαγένειας, µέσω της εποπτείας της τήρησης
των διαδικασιών, που προβλέπονται σε αυτό (ηλεκτρονι-
κά παράβολα, πρότυπα έγγραφα κ.λπ.),
δβ) τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών ποιό-

τητας της φωτογραφίας και των λοιπών δικαιολογητι-
κών, που υποβάλλονται για την απόδοση ελληνικής ιθα-
γένειας, καθώς και των λοιπών δεδοµένων που καταχω-
ρούνται στο Π.Σ. Ιθαγένειας,
δγ) την αυθεντικοποίηση και χορήγηση λειτουργικών

δικαιωµάτων στους χρήστες του Π.Σ. Ιθαγένειας και την
υποστήριξη των χρηστών του πανελλαδικά,
δδ) την κεντρική διαχείριση και τον συντονισµό, σε συ-

νεργασία µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες του Υ-
πουργείο Εσωτερικών, των προµηθειών εξοπλισµού πλη-
ροφορικής της Κεντρικής και των Περιφερειακών Διευ-
θύνσεων Ιθαγένειας,
δε) την εκπόνηση προτάσεων βελτίωσης των διαδικα-

σιών, µέσω της χρήσης του Π.Σ. ή άλλων τεχνολογιών
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πληροφορικής και τη µέριµνα για την παρακολούθηση
σχετικών τεχνικών έργων,
δστ) την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δε-

δοµένων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Ιθαγένειας,
δζ) τη συνεργασία µε την Εθνική Στατιστική Αρχή και

τον Στατιστικό Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών
για τα ζητήµατα που άπτονται των εθνικών ή ευρωπαϊ-
κών στατιστικών στον τοµέα αρµοδιότητας της Γενικής
Γραµµατείας Ιθαγένειας,
δη) τη µέριµνα για τη διασφάλιση έγκυρης και επίκαι-

ρης πληροφόρησης για τα ζητήµατα της νοµοθεσίας, αρ-
µοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας στον ιστότοπο της
υπηρεσίας,
δθ) τη µέριµνα για τη συντήρηση και λειτουργία του

Πληροφοριακού Συστήµατος Ιθαγένειας σε συνεργασία
µε την οικεία Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και το αρµόδιο Τµήµα της Γενικής Γραµµατείας Μετανα-
στευτικής Πολιτικής.
ε) Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και Αρχείου

είναι αρµόδιο: 
εα) για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κεντρικής Δι-

εύθυνσης Ιθαγένειας, την τήρηση, οργάνωση, ταξινόµη-
ση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλε-
κτρονικού αρχείου, 
εβ) την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλλη-

λογραφίας,
εγ) τη διακίνηση της εµπιστευτικής αλληλογραφίας ο-

ποιασδήποτε διαβάθµισης,
εδ) την ενηµέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συ-

ναλλασσόµενων µε τη Διεύθυνση, καθώς και τη βεβαίω-
ση του γνησίου της υπογραφής,
εε) τη µέριµνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ-

ντρου εξυπηρέτησης. 

Άρθρο 39
Αναστολή ισχύος του άρθρου 32

του ν. 4604/2019 (Α΄ 50)

Αναστέλλεται η ισχύς του άρθρου 32 του ν. 4604/2019,
καθώς και κάθε κανονιστικής πράξης που έχει εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 40
Καταργούµενες διατάξεις

1. Το άρθρο 46 του ν. 4604/2019 καταργείται.
2. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξου-

σιοδότηση των άρθρων 31 και 46 του ν. 4604/2019 κα-
ταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 41
Ανάρτηση Ψηφιακού Οργανογράµµατος

1. Από 1ης.1.2020, για την υποβολή και έγκριση οποι-
ουδήποτε αιτήµατος µετάταξης τακτικού προσωπικού α-
πό και προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που εµπί-

πτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 16 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224), απαιτείται η προηγούµενη ανάρ-
τηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανό-
γραµµα του άρθρου αυτού. Για τις αποσπάσεις απαιτεί-
ται η ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράµµατος του
φορέα. Για τις προσλήψεις εφαρµόζεται το άρθρο 51 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται. 

Άρθρο 42
Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)

Το άρθρο 6 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Διαδικασία διενέργειας προγράµµατος κινητικότητας

1. Το πρόγραµµα κινητικότητας διενεργείται σε δύο
κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσε-
ων µε µετάταξη και στην κάλυψη προσωρινών αναγκών
µε απόσπαση. 

2. Ο πρώτος κύκλος κινητικότητας εκκινεί το δεύτερο
δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου κάθε έτους: οι Υπουργοί
για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστα-
νται, καθώς και για τα εποπτευόµενα νοµικά τους πρό-
σωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωµένων Διοικήσεων για
τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού
της χωρικής αρµοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφα-
λής των Ανεξάρτητων Αρχών, αποστέλλουν στην Κε-
ντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήµατά τους για κά-
λυψη θέσεων µε µετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόµενα
από έκθεση αναφορικά µε το υπηρετούν προσωπικό, τις
εκτιµώµενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και
τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.

3. Τα αιτήµατα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των
οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά
το αίτηµα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον
αιτούµενο κλάδο/ειδικότητα κατά την ηµεροµηνία υπο-
βολής του αιτήµατος. 

4. Το αίτηµα για κάθε θέση περιλαµβάνει το περίγραµ-
µα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθε-
τα απαιτούµενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, κατά πε-
ρίπτωση. Ειδικότερα, τα αιτήµατα για απόσπαση οφεί-
λουν να είναι αιτιολογηµένα, όσον αφορά τον σοβαρό
και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών,
καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της
θέσης.

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.

6. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υ-
ποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ηµερών, αίτη-
ση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υπο-
βαλλόµενες αιτήσεις µέχρι τις 31 Μαρτίου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 7. Οι αιτήσεις προτίµησης µπο-
ρούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και
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τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέ-
ση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων επι-
σύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και πειθαρχικές κυρώ-
σεις. Η µετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται µε την έκ-
δοση απόφασης από το αρµόδιο για διορισµό όργανο
της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του αρµοδίου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1
του άρθρου 7, το αργότερο µέχρι τις 15 Μαΐου, και κοι-
νοποιείται στον ενδιαφερόµενο και την υπηρεσία προέ-
λευσής του.

7.  Σε κάθε περίπτωση, η µη ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών µετάταξης και απόσπασης µέχρι τις 15 Μαΐου καθι-
στά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, µε εξαίρεση
τις αποφάσεις µετάταξης ή απόσπασης για τις οποίες έ-
χει διατυπωθεί η σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου συλλογι-
κού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πληρούνται οι
λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγού-
µενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά µέχρι τις
30 Ιουνίου.

8. Φορείς υποδοχής οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν τις
διαδικασίες επιλογής και έκδοσης της απόφασης µετά-
ταξης, για θέσεις κατά κλάδο/ειδικότητα για τις οποίες
υπάρχει υποψήφιος που πληροί τα απαιτούµενα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα, δεν έχουν τη δυνατότητα υπο-
βολής αιτήµατος προσλήψεων στο πλαίσιο του ετήσιου
προγραµµατισµού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019, όπως
ισχύει, για τις ως άνω προκηρυχθείσες οργανικές θέ-
σεις.

9. Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες µετάταξης του
πρώτου κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες
λόγω µη υποβολής αιτήσεων ή µη καταλληλότητας των
υποψηφίων για τις προκηρυσσόµενες θέσεις, καθώς και
οι φορείς των οποίων τα αιτήµατα πρόσληψης τακτικού
προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού
του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν, έ-
χουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε δεύτερο κύκλο κινη-
τικότητας (µετατάξεων-αποσπάσεων) που εκκινεί το
πρώτο δεκαήµερο του Οκτωβρίου κάθε έτους.

10. Η διαδικασία του δεύτερου κύκλου κινητικότητας
αφορά µόνον τους φορείς της προηγούµενης παραγρά-
φου, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των παρα-
γράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου. 

11. Ο Πίνακας για τις προσφερόµενες - διαθέσιµες θέ-
σεις και ανάγκες στο Δηµόσιο δηµοσιοποιείται έως τις
31 Οκτωβρίου κάθε έτους, µε την ανάρτησή του στην ει-
δική ηλεκτρονική εφαρµογή στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαι-
τούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς
κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10)
ηµερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιο-
λογεί τις υποβαλλόµενες αιτήσεις µέχρι τις 15 Δεκεµ-
βρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρό-
ντος. Η µετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται µε την έκ-
δοση απόφασης από το αρµόδιο για διορισµό όργανο
της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του αρµοδίου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1
του άρθρου 7 του παρόντος, το αργότερο µέχρι τις 31 Ια-
νουαρίου του επόµενου έτους και κοινοποιείται στον εν-
διαφερόµενο και στην υπηρεσία προέλευσής του.

12. Σε κάθε περίπτωση, η µη ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών µετάταξης και απόσπασης µέχρι τις 31 Ιανουαρίου
καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, µε εξαί-
ρεση τις αποφάσεις µετάταξης ή απόσπασης για τις ο-
ποίες έχει διατυπωθεί η σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου
συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πλη-
ρούνται οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του
προηγούµενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του
ν. 4440/2016 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης
µε µετάταξη ή απόσπαση γίνεται από την υπηρεσία υπο-
δοχής και συγκεκριµένα από τριµελές όργανο που συ-
γκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκη-
σης και αποτελείται από Προϊσταµένους Γενικής Διεύ-
θυνσης, Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή αντιστοίχου επιπέδου
οργανικών µονάδων. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν
στον φορέα υποδοχής Προϊστάµενοι κατά τα προαναφε-
ρόµενα, µετέχουν Προϊστάµενοι από τον εποπτεύοντα
φορέα, εφόσον υπάρχει στον νοµό, όπου είναι η έδρα
του φορέα υποδοχής, άλλως από άλλη υπηρεσία που ε-
δρεύει στον ίδιο νοµό. 
Στην περίπτωση των Ν.Π.Ι.Δ., το οικείο διοικητικό συµ-

βούλιο ορίζει τριµελές όργανο αρµόδιο για την αξιολό-
γηση των υποψηφίων. 
Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριµελές όργανο αποτε-

λείται από τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής ή τον
Αντιπρόεδρο ή άλλο µέλος της Αρχής, που ορίζεται από
τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής, ένα µέλος ή
βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής, που ορίζεται από τον
Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής και τον Προϊστά-
µενο της οργανικής µονάδας, που είναι αρµόδια για θέ-
µατα προσωπικού. 

2. Στο τριµελές όργανο της παραγράφου 1, δύναται να
παρίσταται µε συµβουλευτικό ρόλο ένας Προϊστάµενος
της οργανικής µονάδας, στην οποία ανήκει η εκάστοτε
προκηρυσσόµενη θέση και να συµµετέχει, ως παρατηρη-
τής, εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζοµένων.

3. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, λαµβάνονται υ-
πόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσό-
ντων τους µε την προκηρυσσόµενη θέση, οι εκθέσεις α-
ξιολόγησης, η εµπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθη-
κόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό µητρώο του
υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητά του
για τη συγκεκριµένη θέση.
Σε κάθε περίπτωση, το αρµόδιο τριµελές όργανο της

παραγράφου 1 του παρόντος, δύναται να διενεργήσει
συνέντευξη στην οποία καλεί τους τρεις (3) επικρατέ-
στερους για τη θέση υποψηφίους, εντός πέντε (5) ηµε-
ρών από την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 5
του άρθρου 4 του παρόντος, άλλως συντάσσει αµελλητί
το πρακτικό επιλογής του επόµενου εδαφίου.
Το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογηµένο, περι-

λαµβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και ει-
σήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούµενα
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τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόµε-
νη θέση, καθώς και καθορισµό τουλάχιστον δύο (2) επι-
λαχόντων, εφόσον υπάρχουν.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του
ν. 4440/2016, όπως τροποποιείται µε την προηγούµενη
παράγραφο 1, ισχύει από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

Άρθρο 44
Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού

1. Η κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 74
και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016
(Α΄ 224), όπως ισχύει, αφορά στην κατάργηση των άρ-
θρων αυτών ως ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του
ν. 4440/2016. 

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 71 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., αντικαθίστανται ως ε-
ξής: 

«2. Ο υπάλληλος µετατάσσεται µε τον βαθµό και το µι-
σθολογικό κλιµάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία
υποδοχής εφαρµόζεται το ίδιο βαθµολογικό και µισθολο-
γικό καθεστώς µε την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κα-
τατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη βαθµο-
λογική και µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλ-
λήλων του φορέα υποδοχής. Σε ό,τι αφορά στην µισθο-
λογική προώθηση του υπαλλήλου λόγω κτήσης µεταπτυ-
χιακών τίτλων σπουδών, αυτοί λαµβάνονται υπόψη για
τη µισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου, κατόπιν ανα-
γνώρισης της συνάφειας αυτών βάσει των ισχυουσών µι-
σθολογικών διατάξεων. Σε περίπτωση µετάταξης σε κλά-
δο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει
διανυθεί στον βαθµό µε τον οποίο µετατάσσεται ο υπάλ-
ληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον βαθµό της θέ-
σης, στην οποία µετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί µε
τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν. 

3. Για τη διενέργεια των µετατάξεων αυτών ισχύουν οι
προϋποθέσεις και οι περιορισµοί του άρθρου 4 του
ν. 4440/2016.» 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, εφαρ-
µόζεται και για το προσωπικό των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού.

4. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 63 του ν. 4559/2018
(Α΄ 142) αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση δ΄
ως εξής: 

«γ. είναι συγγενείς µέχρι β΄ βαθµού προσώπων που
περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή µόνιµα σε κατά-
σταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν ε-
ξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ι-
ουλίου 2018, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται ή µετατάσσονται, σε
φορείς του άρθρου 14 παράγραφος 1 του ν. 2190/1994
µε αίτησή τους, στον οικείο φορέα υποδοχής. Η διάρκεια
των αποσπάσεων του προηγούµενου εδαφίου είναι δύο
(2) έτη, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για µία (1)
φορά. Η µετάταξη και απόσπαση διενεργείται µε κοινή α-
πόφαση του αρµοδίου για διορισµό οργάνου του φορέα
υποδοχής και του αρµόδιου Προϊσταµένου Γενικής Διεύ-

θυνσης για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού δηµόσιου το-
µέα της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού
Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κατ’ ε-
φαρµογή του άρθρου 109 του ν. 4622/2019. Η µετάταξη
διενεργείται µε την ίδια σχέση εργασίας σε κενή οργανι-
κή θέση ή, εφόσον δεν υπάρχει, σε συνιστώµενη προσω-
ποπαγή θέση υφιστάµενου κλάδου ίδιας κατηγορίας και
αντίστοιχων τυπικών προσόντων. Η προσωποπαγής θέ-
ση καταργείται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρη-
ση του υπαλλήλου.
δ. Η αίτηση της προηγούµενης περιπτώσεως υποβάλ-

λεται αποκλειστικά έως την 30η.6.2020.»
5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007, ό-

πως ισχύει, εφαρµόζεται και στους υπαλλήλους των
ΟΤΑ α΄ βαθµού. 

6. Απαγορεύεται η απόσπαση τακτικού υπαλλήλου
ΟΤΑ α΄ βαθµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διατηρού-
νται σε ισχύ µε την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του
ν. 4440/2016, όπως ισχύει, εφόσον:
α. είναι µοναδικός υπάλληλος που υπηρετεί στον οι-

κείο κλάδο/ειδικότητα, 
β. δεν έχει παρέλθει διετία από τον διορισµό του, 
γ. υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισµένο χρονικό

διάστηµα στον ΟΤΑ όπου διορίστηκε και 
δ. έχει επιλεγεί Προϊστάµενος οργανικής µονάδας. Σε

περίπτωση που ο αποσπασµένος υπάλληλος επιλεγεί ως
Προϊστάµενος οργανικής µονάδας, επέρχεται αυτοδί-
καιη παύση της απόσπασης από την τοποθέτησή του ως
Προϊστάµενου.

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016
(Α΄ 224), τροποποιείται ως εξής:

«4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι υ-
πάλληλοι της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας (ΕΑΒ
Α.Ε.), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Κατα-
στηµάτων Κράτησης και του Ιδρύµατος Αγωγής Αρρέ-
νων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νο-
σηλευτικών ιδρυµάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, εκτός α-
πό τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους
ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι µετά τη θέση
τους σε διαθεσιµότητα µεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθη-
τικού Υγειονοµικού Προσωπικού σε νοσοκοµεία.»

8. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για υπη-
ρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν µέρει σε νησιωτικές
περιοχές ο υπολογισµός του προβλεπόµενου ποσοστού,
υπολογίζεται βάσει της οικείας απόφασης κατανοµής
θέσεων και της τοποθέτησης των υπαλλήλων στην έδρα
της υπηρεσίας, στην οποία έχει τοποθετηθεί ο υπάλλη-
λος, ο οποίος µετέχει στην κινητικότητα, για την κατηγο-
ρία και κλάδο του οποίου πραγµατοποιείται ο υπολογι-
σµός.»

9. Οι αποσπάσεις του προσωπικού που υπηρετεί στην
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του ν. 4440/2016 όπως ισχύει, δύ-
νανται να παραταθούν, µε απόφαση του Προέδρου της
Επιτροπής, µέχρι τη δηµοσίευση του Οργανισµού της Ε-
ΕΔΑ και την πλήρωση των θέσεων που προβλέπονται σε
αυτόν και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2020.
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Άρθρο 45
Επιλογή Προϊσταµένων

1. To άρθρο 84 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 84
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων

1. Ως Προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς
προβλεπόµενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφό-
σον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Γενικής

Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυν-

σης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο
τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθµό αυτόν και είτε έ-
χουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος για
τρία (3) έτη τουλάχιστον είτε έχουν κατά την τελευταία
τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ή-
τοι µέσο όρο βαθµολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις
αξιολόγησης, µετά από την οριστικοποίηση αυτών από
την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ή
δ) κατέχουν τον βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο του-

λάχιστον δέκα (10) έτη στον βαθµό αυτόν και είτε έχουν
ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου για πέντε (5) έτη του-
λάχιστον, εκ των οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση, είτε
έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επί-
δοση στα καθήκοντά τους, ήτοι µέσο όρο βαθµολογίας
από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης µετά από την
οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολό-
γησης.

2. Ως Προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή εν-
διάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου
οργανικών µονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς προβλεπόµενα στις οικείες ορ-
γανικές διατάξεις, εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυν-

σης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν τον βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρό-
νο τουλάχιστον έξι (6) έτη στον βαθµό αυτόν και είτε έ-
χουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος για έ-
να (1) έτος τουλάχιστον είτε έχουν κατά την τελευταία
τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ή-
τοι µέσο όρο βαθµολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις
αξιολόγησης µετά από την οριστικοποίηση αυτών από
την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ή
γ) κατέχουν τον βαθµό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά

τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταµένου
Τµήµατος ή 

δ) κατέχουν τον βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο του-
λάχιστον δέκα (10) έτη στον βαθµό αυτόν και έχουν κα-
τά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα
καθήκοντά τους, ήτοι µέσο όρο βαθµολογίας από 90 έως
100 στις εκθέσεις αξιολόγησης µετά από την οριστικο-
ποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

3. Ως Προϊστάµενοι Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου
οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή
ΔΕ, κατά τα ειδικώς προβλεπόµενα στις οικείες οργανι-
κές διατάξεις, εφόσον κατά την τελευταία τριετία έχουν
αξιολογηθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές µε βαθµολογία
από 75 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, µετά από
την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Α-
ξιολόγησης και:
α) κατέχουν τον βαθµό Α΄ και έχουν τρία (3) έτη πραγ-

µατικής δηµόσιας υπηρεσίας ή
β) έχουν τον Α΄ βαθµό και έχουν ασκήσει για τουλάχι-

στον ένα (1) έτος καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος.
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 της προθε-
σµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλο-

γή Προϊσταµένου ούτε να τοποθετηθεί Προϊστάµενος υ-
πάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιµαστική υπηρεσία ή τε-
λεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσι-
δίκως για τα αναφερόµενα στη παράγραφο 1 του άρθρου
8 του παρόντος αδικήµατα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδι-
κα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστί-
µου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών, για οποιοδήποτε
πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής
κατά το άρθρο 145.
Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και κατά τη δια-

δικασία επιλογής για την πλήρωση των θέσεων των Υπη-
ρεσιακών Γραµµατέων του άρθρου 36 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).

5. Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών,
ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υ-
πάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργα-
νικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσ-
σεται, µπορεί να συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής α-
νεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε κάθε πε-
ρίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και
τους βασικούς τίτλους σπουδών που µπορεί να εξειδι-
κεύονται µε τις οικείες οργανικές διατάξεις, οι απόφοι-
τοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-
οίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) µπορούν να συµµετέχουν ως υπο-
ψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε οριζόντιας θέσης
ευθύνης, ανεξάρτητα του τίτλου σπουδών που κατέ-
χουν. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, οι α-
πόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. πρέπει να κατέχουν τα πρόσθε-
τα προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόµενη
οριζόντια θέση ευθύνης, ιδίως γνώση ξένης γλώσσας και
απαιτούµενη εµπειρία. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. µπορούν να συµµετέχουν σε προκηρύξεις για
οποιαδήποτε άλλη θέση ευθύνης, εκτός όσων απαιτούν
ειδικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις. Οι θέσεις ευ-
θύνης του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται µετά α-
πό απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αι-
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τιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου Υπουργού ή του οικεί-
ου Περιφερειάρχη, όταν πρόκειται για θέση ΟΤΑ β΄ βαθ-
µού.

6. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει
να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

7. Οργανικές µονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Δι-
εύθυνση, το Τµήµα, το αυτοτελές Τµήµα, οι οργανικές
µονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόµε-
νες, καθώς και τυχόν ενδιάµεσα επίπεδα διοίκησης, ό-
πως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατά-
ξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται ορ-
γανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υ-
ποδιεύθυνση. Οι οργανικές µονάδες επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οι-
κείες οργανικές διατάξεις και οι αρµοδιότητές τους είναι
όµοιες ή παρεµφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγο-
νται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος, ιδίως, Γενική
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονοµικών Υπη-
ρεσιών, Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληρο-
φορικής, Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληρο-
φορικής, Προµηθειών, Προϋπολογισµού, νοούνται εφε-
ξής για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος ως
οριζόντιες θέσεις ευθύνης.»

2. Το άρθρο 85 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 85
Κριτήρια επιλογής Προϊσταµένων

1. Για την επιλογή Προϊσταµένων λαµβάνονται υπόψη
τέσσερις (4) οµάδες κριτηρίων:
α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσό-

ντων και προσόντων επαγγελµατικής κατάρτισης,
β) µοριοδότηση βάσει εργασιακής εµπειρίας και άσκη-

σης καθηκόντων ευθύνης,
γ) µοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και
δ) µοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
2. Για την τελική µοριοδότηση ο συνολικός αριθµός

των µορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τον
εξής συντελεστή, ανά θέση ευθύνης:
α) Για τη θέση Προϊσταµένου Τµήµατος µε συντελεστή

βαρύτητας:
35% για την οµάδα κριτηρίων (α),
20% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
25% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
β) Για τη θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης µε συντελε-

στή βαρύτητας:
25% για την οµάδα κριτηρίων (α),
25% για την οµάδα κριτηρίων (β),
15% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
35% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
γ) Για τη θέση Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης µε

συντελεστή βαρύτητας:
25% για την οµάδα κριτηρίων (α),
25% για την οµάδα κριτηρίων (β),
10% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
40% για την οµάδα κριτηρίων (δ).

3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:
α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα µοριοδοτούνται

ως εξής:
αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης του υποψηφίου µε 100 µόρια.
αβ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτο-

βάθµιας εκπαίδευσης, µε 30 µόρια.
αγ) Συναφής µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας

τουλάχιστον διάρκειας, µε 200 µόρια και µη συναφής µε-
ταπτυχιακός τίτλος µε 70 µόρια. Σε κάθε περίπτωση, για
την ως άνω µοριοδότηση ο µεταπτυχιακός τίτλος σπου-
δών θα πρέπει να έχει αποκτηθεί µετά τη λήψη του βασι-
κού τίτλου σπουδών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωµα-
τώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια
των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
εφόσον είναι συναφείς, µοριοδοτούνται µε 150 µόρια.
Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ενός (1)  µεταπτυ-
χιακών τίτλων σπουδών συναφών ή µη συναφών µε το
αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, αυτοί λαµβά-
νουν συνολικά 50 µόρια. 
αδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δη-

µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) µε 275
µόρια.
αε) Συναφές διδακτορικό δίπλωµα µε 350 µόρια. Μη

συναφές διδακτορικό δίπλωµα µε 100 µόρια. Σε περί-
πτωση κατοχής επιπλέον του ενός (1) διδακτορικών δι-
πλωµάτων συναφών ή µη συναφών µε το αντικείµενο
της προκηρυσσόµενης θέσης, αυτά λαµβάνουν συνολικά
70 µόρια. 
αστ) Η συνάφεια κρίνεται µε αιτιολογία από το αρµό-

διο Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων µε βάση το αντι-
κείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, όπως προκύπτει
από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραµµα
θέσης εργασίας.

αζ) Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που έχει παρασχε-
θεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των µε αριθµ.
ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β΄ 2349) και
ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β΄ 1592) υ-
πουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιµόρφωση που
παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιµόρφωσης
δηµοσίων υπαλλήλων των κρατών - µελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δηµόσιας Δι-
οίκησης και από τη Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάµεων µοριοδοτεί-
ται, µε πέντε (5) µόρια ανά σεµινάριο επιµόρφωσης µε α-
νώτατο όριο τα είκοσι (20) µόρια. Για τη βαθµολογία του
κριτηρίου της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης, λαµβάνεται
υπόψη η επιµόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.
αη) Η πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια µοριοδοτείται ως

εξής:
Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας µε 50 µόρια, 
η πολύ καλή γνώση µε 30 µόρια και 
η καλή µε 10 µόρια, µε ανώτατο όριο τα 100 µόρια.
αθ) Η κατοχή από υποψήφιο δευτεροβάθµιας εκπαί-

δευσης του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της
παραγράφου 4 του άρθρου 82 του παρόντος, µοριοδο-
τείται µε 30 µόρια.
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται

κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
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Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υπο-
ψήφιος από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τα 1.000 µόρια.
β) Η εργασιακή εµπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευ-

θύνης µοριοδοτούνται και υπολογίζονται ως εξής:
βα) Ο χρόνος υπηρεσίας στον Δηµόσιο, ο χρόνος υπη-

ρεσίας εκτός δηµοσίου τοµέα και η άσκηση καθηκόντων
ευθύνης στο δηµόσιο τοµέα µοριοδοτούνται ως εξής:

i) 1,5 µόρια για κάθε µήνα πραγµατικής δηµόσιας υπη-
ρεσίας στο Δηµόσιο, εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί
σε θέση ευθύνης, µε ανώτατο όριο τους 396 µήνες, ήτοι
33 έτη,

ii) 1 µόριο για κάθε µήνα προϋπηρεσίας εκτός δηµοσί-
ου τοµέα που έχει αναγνωριστεί, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 98 του παρόντος, µε ανώτατο όριο τους
84 µήνες, ήτοι 7 έτη και

iii) 3 µόρια για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων
ευθύνης επιπέδου Τµήµατος, 4 µόρια για κάθε πλήρη µή-
να άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης,
5,5 µόρια για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων ευ-
θύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και 6 µόρια για κάθε
πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραµµα-
τέα. 
ββ) Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης µεγαλύτερος

του δεκαπενθηµέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται
ως πλήρης µήνας. Η µοριοδότηση του χρόνου άσκησης
καθηκόντων ευθύνης δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά
τους 120 µήνες, ήτοι τα δέκα έτη συνολικά. Σε περίπτω-
ση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες
οι περιπτώσεις του στοιχείου iii, λαµβάνονται καταρχάς
υπόψη τα µόρια άσκησης καθηκόντων Υπηρεσιακού
Γραµµατέα, ακολούθως τα µόρια άσκησης καθηκόντων
ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα
µόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυν-
σης και τέλος τα µόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης ε-
πιπέδου Τµήµατος, µέχρι τη συµπλήρωση του ανώτατου
αριθµού µηνών. Για την ως άνω µοριοδότηση της υπηρε-
σίας σε θέση ευθύνης, θα πρέπει το ήµισυ τουλάχιστον
του συνόλου της θητείας του υποψηφίου ως Προϊσταµέ-
νου, να έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και
τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία σε θέ-
ση ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών ε-
πιλογής ή/και τοποθέτησης πολλαπλασιάζεται µε συντε-
λεστή 0,85 για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων
ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου.
βγ) Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υ-

ποψήφιος από την εργασιακή εµπειρία και την άσκηση
καθηκόντων ευθύνης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.000
µόρια.
γ) Αξιολόγηση
Η µοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγε-

ται µε βάση τον µέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης
της τελευταίας τριετίας. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρ-
µογή του νόµου, ήτοι µέχρι την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας επιλογής Προϊσταµένων όλων των επιπέδων ορ-
γανικών µονάδων, η αξιολόγηση, ως προϋπόθεση επιλο-
γής σύµφωνα µε το άρθρο 84 του παρόντος και ως µο-
ριοδοτούµενο κριτήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνεται υπόψη. Προκειµένου

να ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση, ο υποψήφιος προϊστά-
µενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί µε τις διατάξεις του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33) ή ειδικά συστήµατα αξιολόγησης,
για δύο (2)  τουλάχιστον αξιολογικές περιόδους, οπότε
και λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των εκθέσεων αξιο-
λόγησης των δύο (2) αυτών περιόδων.
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υπο-

ψήφιος από την αξιολόγηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
1.000 µόρια, κατόπιν της απαιτούµενης αναγωγής της
βαθµολογίας στην κλίµακα του χίλια (1.000).
δ) Δοµηµένη συνέντευξη
Η δοµηµένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρµόδια

Συµβούλια του άρθρου 86 του παρόντος, µε πρόβλεψη
της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτοµα µε ανα-
πηρία (ενδεικτικά, διερµηνέων νοηµατικής), εφόσον αυ-
τό απαιτείται.
Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το αρµόδιο

Συµβούλιο να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότη-
τα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφί-
ου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης,
για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνο-
νται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υ-
παλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό
σηµείωµά του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτω-
ση δ΄ των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 86 του παρό-
ντος.
Η δοµηµένη συνέντευξη περιλαµβάνει δύο (2) θεµατι-

κές ενότητες ως εξής:
δα. Δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το

αντικείµενο του φορέα και τις αρµοδιότητες των οργα-
νωτικών µονάδων των σχετικών µε την προκηρυσσόµενη
θέση, σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες και προσόντα του
υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του
και τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου.
δβ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοι-

κητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογή-
σει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προ-
γραµµατίζει, να συντονίζει, να αναλαµβάνει πρωτοβου-
λίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις και να
διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επι-

κοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρό-
νου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό συνθήκες
πίεσης, η ικανότητα συντονισµού οµάδων εργασίας και η
δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ’ ανώ-

τατο όριο µε 500 µόρια. Το σύνολο των µορίων που µπο-
ρεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε µέλος δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα 1.000 µόρια. 
Η τελική µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψη-

φίου προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών των µε-
λών του αρµόδιου Συµβουλίου. 
Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ου-

σιαστικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
του Συµβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υ-
ποψηφίων, και η µοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψή-
φιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε µέλος ως προς κά-
θε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
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σης υποστηρίζει επιστηµονικά τη διαδικασία των δοµη-
µένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούµενη τε-
χνογνωσία στα µέλη των Συµβουλίων που διεξάγουν τις
συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δοµηµένης
συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

4. Το συνολικό αποτέλεσµα της µοριοδότησης κάθε ο-
µάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται µε
τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το
συνολικό άθροισµα. Η συνολική βαθµολογία των κριτη-
ρίων εξάγεται µε προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

5. Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 84 και
85, λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση καθηκό-
ντων Υπηρεσιακού Γραµµατέα και η εν τοις πράγµασι ά-
σκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυν-
σης, Διεύθυνσης ή Τµήµατος αντίστοιχα, που έχει διανυ-
θεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες, απο-
κεντρωµένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές,
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς
δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως
εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρ-
χή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

6. Με απόφαση του αρµόδιου Συµβουλίου Επιλογής ε-
πιτρέπεται ειδικά για οργανικές µονάδες, των οποίων το
αντικείµενο των αρµοδιοτήτων τους ταυτίζεται ή είναι
παρεµφερές, η διεξαγωγή της δοµηµένης συνέντευξης
να αφορά το σύνολο των οργανικών µονάδων αυτών, οι
οποίες αποτελούν για τους σκοπούς της διάταξης αυτής
µία ενιαία προκηρυσσόµενη θέση. Στην περίπτωση αυτή
οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στους επτά πρώτους
στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από µία από τις
θέσεις ευθύνης του προηγούµενου εδαφίου καλούνται
σε συνέντευξη µία φορά από το οικείο συµβούλιο και µε
τη βαθµολογία αυτή κατατάσσονται στο σύνολο των τε-
λικών πινάκων κατάταξης.» 

3. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26), όπως ισχύει, συµπληρώνεται ως εξής: «Ειδικά
για τους φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
που έχουν δικό τους Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή συµµετέ-
χουν σε Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο συστήνεται σε κά-
θε Υγειονοµική Περιφέρεια (Υ.Πε.), Συµβούλιο Επιλογής
Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρµόδιο: α) για
την επιλογή Προϊσταµένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή
ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου
οργανικής µονάδας και β) για τη διεξαγωγή των δοµηµέ-
νων συνεντεύξεων του άρθρου 85 του παρόντος για την
επιλογή των Προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοιχου επι-
πέδου οργανικής µονάδας ενός εκάστου Ν.Π.Δ.Δ., το ο-
ποίο είναι πενταµελές και συγκροτείται µε απόφαση του
οικείου Υπουργού αποτελούµενο από: 
α) Δύο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π., µε τους αντίστοιχους α-

ναπληρωτές τους.
β) Έναν (1) Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του

Κράτους, µε τον αντίστοιχο αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) Διοικητή Υ.Πε., µε αναπληρωτή έναν Υπο-

διοικητή Υ.Πε..
δ) Έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του φο-

ρέα προέλευσης των προς κρίση υποψηφίων, µε τον α-
ντίστοιχο αναπληρωτή του, ο οποίος πρέπει να έχει επι-
λεγεί και τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος.

Πρόεδρος του Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων ο-
ρίζεται, µε απόφαση του οικείου Υπουργού, ένα από τα
δύο µέλη του Α.Σ.Ε.Π..» 

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προ-
στίθενται νέα εδάφια, ως εξής: «Οι δοµηµένες συνε-
ντεύξεις του άρθρου 85 για την επιλογή των Προϊσταµέ-
νων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Δι-
εύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας,
είναι δυνατόν να διεξάγονται στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π.. Ει-
δικά στις περιπτώσεις που η έδρα των φορέων βρίσκεται
εκτός Αθηνών, οι συνεδριάσεις των Σ.Ε.Π. διενεργού-
νται στην Κεντρική Υπηρεσία του οικείου φορέα µε έδρα
την Αθήνα. Εφόσον δεν υπάρχει Κεντρική Υπηρεσία µε
έδρα την Αθήνα, οι συνεδριάσεις διενεργούνται στην έ-
δρα του Α.Σ.Ε.Π..»
γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατά-

στασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως ε-
ξής: «5. Σε κάθε Περιφέρεια µε απόφαση του οικείου Πε-
ριφερειάρχη συστήνεται και συγκροτείται Συµβούλιο Ε-
πιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.) για τους ΟΤΑ β΄ βαθµού
και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών, το ο-
ποίο είναι αρµόδιο: α) για την επιλογή Προϊσταµένων Δι-
εύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυν-
σης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και β)
για τη διεξαγωγή των δοµηµένων συνεντεύξεων του άρ-
θρου 85 για την επιλογή των Προϊσταµένων Τµήµατος ή
αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας. Τα Σ.Ε.Π. εί-
ναι πενταµελή και αποτελούνται από:
α) τον Εκτελεστικό Γραµµατέα της οικείας περιφέρει-

ας µε αναπληρωτή του άλλον Εκτελεστικό Γραµµατέα α-
πό άλλη περιφέρεια, ο οποίος ορίζεται µετά από γνώµη
της ΕΝΠΕ, 
β) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού

Συµβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, µε τον αναπλη-
ρωτή του, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νο-
µικού Συµβουλίου του Κράτους και 
γ) τρεις (3) Προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης ή αντί-

στοιχης οργανικής µονάδας της οικείας περιφέρειας ή
άλλης δηµόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., που λειτουργεί
στην έδρα της οικείας περιφέρειας, µε ισάριθµους ανα-
πληρωτές τους, ίδιας ιδιότητας µε αυτούς. Οι Προϊστά-
µενοι Γενικής Διεύθυνσης πρέπει να έχουν επιλεγεί και
τοποθετηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάµενοι της
Γενικής Διεύθυνσης της οικείας περιφέρειας ή αυτοί που
υπηρετούν σε υπηρεσίες της έδρας της οικείας περιφέ-
ρειας, ορίζονται Προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης από
υπηρεσίες όµορων περιφερειών.
Ως Γραµµατείς των Σ.Ε.Π. για τους ΟΤΑ β΄ βαθµού και

τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών και οι νόµι-
µοι αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του οικείου
ΟΤΑ β΄ βαθµού κατηγορίας ΠΕ µε Α΄ βαθµό.
Η επιλογή των Προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοιχου

επιπέδου οργανικής µονάδας γίνεται από το αρµόδιο όρ-
γανο του άρθρου 249 του ν. 3852/2010.» 
δ. Στο άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµόσιων

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), η περίπτωση α΄ της παραγρά-
φου 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«α) Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµέ-
νων Γενικών Διευθύνσεων διενεργείται, σύµφωνα µε την
περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του
ν. 4622/2019 ή, σε περίπτωση µη εφαρµογής της ανωτέ-
ρω διάταξης, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών και του οικείου Υπουργού ή, προκειµένου για
Ν.Π.Δ.Δ., µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Για
τις Ανεξάρτητες Αρχές η προκήρυξη εκδίδεται από τον
Πρόεδρο ή τον επικεφαλής της Αρχής και τον Υπουργό
Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της επι-
λογής τηρουµένων των όρων των άρθρων 84 και 85 του
παρόντος.»

4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30
του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) καταργείται.

5. Ιατροί Δηµόσιας Υγείας ΕΣΥ, που δεν υπάγονται
στο σύστηµα βαθµολογικής εξέλιξης του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), οι οποίοι ανήκουν
οργανικά στις Περιφέρειες και υπηρετούν ως µόνιµοι µε
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, συµµετέχουν παρα-
δεκτώς στις προκηρυσσόµενες θέσεις ευθύνης των Πε-
ριφερειών οποιουδήποτε επιπέδου µε αρµοδιότητες την
υγεία.

6. Κατ’ εξαίρεση: α) οι διατάξεις της παραγράφου 5 έ-
χουν εφαρµογή και για εκκρεµείς προκηρύξεις κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, για τις οποίες δεν έχει συ-
νεδριάσει ακόµα το αρµόδιο συλλογικό όργανο επιλο-
γής για να κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιό-
τητας που έχουν υποβληθεί µέχρι την κρίσιµη ηµεροµη-
νία υποβολής αιτήσεων, β) οι διατάξεις της παραγράφου
6 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρµόζονται
και για εκκρεµείς προκηρύξεις, εφόσον δεν έχει διεξα-
χθεί η διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης.

7. Για όσες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων
Προϊσταµένων επιπέδου Διεύθυνσης έχουν εκδοθεί µέ-
χρι και τη δηµοσίευση του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123), η διαδι-
κασία επιλογής συνεχίζει από το στάδιο στο οποίο είχε
διακοπεί. Σε περίπτωση που η διαδικασία επιλογής βρί-
σκεται στο στάδιο της δοµηµένης συνέντευξης και
στους οικείους πίνακες των επτά (7) πρώτων στη σειρά
κατάταξης περιλαµβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν
µεταφερθεί οργανικά σε άλλες υπηρεσίες, ο αριθµός
των καλούµενων σε συνέντευξη επαναπροσδιορίζεται
βάσει εκ νέου κατάταξης των υπαλλήλων που παρέµει-
ναν οργανικά στον φορέα. Οργανικές µονάδες που περι-
λαµβάνονταν στις ως άνω προκηρύξεις και έχουν µετα-
φερθεί σε άλλα Υπουργεία βάσει του π.δ. 84/2019 επα-
ναπροκηρύσσονται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
Στις περιπτώσεις των φορέων που τα αρµόδια Συµβού-

λια Επιλογής του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 δεν έχουν
ολοκληρώσει τα στάδια επιλογής, όπως αυτά προβλέπο-
νται στις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 και
στο διάστηµα αυτό προέκυψε συγχώνευση ή κατάργηση
θέσεων οι οποίες έχουν προκηρυχθεί, οι υποψήφιοι οι ο-
ποίοι είχαν δηλώσει µία ή περισσότερες από τις συγχω-
νευµένες ή καταργηµένες θέσεις δύνανται να υποβάλ-
λουν συµπληρωµατική αίτηση υποψηφιότητας αντικαθι-
στώντας τις δηλούµενες συγχωνευµένες ή καταργηµέ-
νες θέσεις. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική πρό-

σκληση από την οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπι-
κού του Φορέα, στην οποία τίθεται αποκλειστική προθε-
σµία υποβολής αιτήσεων πέντε (5) ηµερών, η οποία ξεκι-
νάει τρείς (3) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της σχετικής
Πρόσκλησης. Η υπηρεσία ελέγχει τις συµπληρωµατικές
αιτήσεις εφαρµόζοντας τις διατάξεις της σχετικής νοµο-
θεσίας όπως και επί των αρχικών αιτήσεων.

8. α) Προϊστάµενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, οι ο-
ποίοι δεν επανεπιλέγονται σε θέση Προϊσταµένου του ι-
δίου επιπέδου από τα αρµόδια όργανα επιλογής δύνα-
νται κατόπιν αίτησής τους προς το αρµόδιο όργανο να
µετατάσσονται στον κλάδο Επιτελικών Στελεχών σε συ-
νιστώµενες µε την απόφαση µετάταξης προσωποπαγείς
θέσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4622/2019. 
β) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής, ισχύει και

για πρόσωπα τα οποία κατείχαν θέσεις Προϊσταµένων ε-
πιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και δεν επελέγησαν εκ νέ-
ου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ν. 4369/2016.

Άρθρο 46
Επιλογές Προϊσταµένων οργανικών 

µονάδων των ΟΤΑ α΄ βαθµού

1. Στον ν. 3584/2007 («Κώδικας Κατάστασης Δηµοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων») επέρχονται τροποποι-
ήσεις ως εξής:
α) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο (Ε.Υ.Σ.)

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συστήνε-
ται Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο (Ε.Υ.Σ.), το οποίο είναι
αρµόδιο για την επιλογή Προϊσταµένων Γενικών Διευ-
θύνσεων Δήµων και Συνδέσµων, καθώς και για τα λοιπά
θέµατα υπηρεσιακής τους κατάστασης, για τα οποία α-
παιτείται γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου. Το Ε.Υ.Σ.
αποτελείται από:
α) δύο (2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από τον
Πρόεδρό του,
β) τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο

Εσωτερικών, 
γ) ένα (1) µέλος του Επιστηµονικού - Εκπαιδευτικού

Συµβουλίου ή Προϊστάµενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής
Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που υποδεικνύεται από τον
Πρόεδρό του,
δ) τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών. 
Γραµµατέας του Ε.Υ.Σ. και νόµιµος αναπληρωτής του

ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ µε Α΄ βαθµό, της
Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υ-
πουργείου Εσωτερικών,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων

Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπον-

δίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α.).

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτεί-
ται το Ε.Υ.Σ., ορίζονται ένα από τα δύο µέλη του
Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρος, καθώς και τα υπόλοιπα µέλη και
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ο γραµµατέας του. Με όµοια απόφαση, η οποία εκδίδε-
ται µετά από σύµφωνη γνώµη του Προέδρου του
Α.Σ.Ε.Π., µπορεί να ανατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π. η γραµµατει-
ακή υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Υ.Σ.. Με απόφα-
ση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να ορίζονται υ-
πάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. για τη διοικητική και τεχνική υπο-
στήριξη της λειτουργίας του Ε.Υ.Σ..

3. Τα µέλη του Ε.Υ.Σ. ορίζονται µε ισάριθµους αναπλη-
ρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα
τακτικά µέλη. Ειδικότερα:
α) ο αναπληρωτής του µέλους της περίπτωσης β΄ της

παραγράφου 1 υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νο-
µικού Συµβουλίου του Κράτους και 
β) ως αναπληρωτής του µέλους της περίπτωσης δ΄ ο-

ρίζεται ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέ-
ντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Ε-
σωτερικών.
Η θητεία των µελών του Ε.Υ.Σ. είναι τριετής και οι συ-

νεδριάσεις του µπορούν να λαµβάνουν χώρα και στην έ-
δρα του Α.Σ.Ε.Π..»

4. Το Ε.Υ.Σ. συγκροτείται και τα µέλη του ορίζονται ε-
ντός µηνός από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 1.»
β) Το άρθρο 87 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 87
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων

1. Ως Προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται
υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς
προβλεπόµενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφό-
σον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Γενικής

Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος, ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυν-

σης για τρία (3) τουλάχιστον έτη, ή
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο ο-
κτώ (8) τουλάχιστον έτη στον βαθµό αυτόν και είτε έ-
χουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος για
τρία (3) τουλάχιστον έτη είτε έχουν κατά την τελευταία
τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ή-
τοι µέσο όρο βαθµολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις
αξιολόγησης, µετά από την οριστικοποίηση αυτών από
την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, ή
δ) κατέχουν τον βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο δέ-

κα (10) τουλάχιστον έτη στον βαθµό αυτόν και είτε έ-
χουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου για πέντε (5)
τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυν-
ση είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετι-
κή επίδοση στα καθήκοντά τους, ήτοι µέσο όρο βαθµο-
λογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης µετά
από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης.

2. Ως Προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή εν-
διάµεσου, µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος, επιπέδου
οργανικών µονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς προβλεπόµενα στις οικείες ορ-
γανικές διατάξεις, εφόσον:

α) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Διεύθυν-
σης επί ένα (1) τουλάχιστον έτος, ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου συναφούς διδακτο-

ρικού διπλώµατος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτο-
χοι αναγνωρισµένου συναφούς µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν τον βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρό-
νο έξι (6) τουλάχιστον έτη στον βαθµό αυτόν και είτε έ-
χουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος για έ-
να (1) τουλάχιστον έτος είτε έχουν κατά την τελευταία
τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντά τους, ή-
τοι µέσο όρο βαθµολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις
αξιολόγησης µετά από την οριστικοποίηση αυτών από
την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, ή
γ) κατέχουν τον βαθµό Α΄ και έχουν ασκήσει καθήκο-

ντα Προϊσταµένου Τµήµατος για τρία (3) τουλάχιστον έ-
τη συνολικά, ή 
δ) κατέχουν τον βαθµό Α΄ µε πλεονάζοντα χρόνο δέ-

κα (10) τουλάχιστον έτη στον βαθµό αυτόν και έχουν κα-
τά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα
καθήκοντά τους, ήτοι µέσο όρο βαθµολογίας από 90 έως
100 στις εκθέσεις αξιολόγησης µετά από την οριστικο-
ποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

3. Ως Προϊστάµενοι Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου
οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή
ΔΕ, κατά τα ειδικώς προβλεπόµενα στις οικείες οργανι-
κές διατάξεις, εφόσον κατά την τελευταία τριετία έχουν
αξιολογηθεί δύο (2) τουλάχιστον φορές µε βαθµολογία
από 75 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, µετά από
την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Α-
ξιολόγησης και:
α) κατέχουν τον βαθµό Α΄ και έχουν τρία (3) έτη πραγ-

µατικής δηµόσιας υπηρεσίας, ή
β) έχουν τον βαθµό Α΄ και έχουν ασκήσει για ένα (1)

τουλάχιστον έτος καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος.
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 της προθε-
σµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλο-

γή Προϊσταµένου, ούτε να τοποθετηθεί προϊστάµενος,
υπάλληλος ο οποίος διανύει δοκιµαστική υπηρεσία ή τε-
λεί σε διαθεσιµότητα ή αργία, ή έχει καταδικαστεί τελε-
σιδίκως για τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 16 αδικήµατα, ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα ο-
ποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίµου α-
ποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρ-
χικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το
άρθρο 145. 

5. Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών
ως τυπικό προσόν του κλάδου, µπορεί να συµµετέχει
στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως κλάδου στον ο-
ποίο ανήκει, υπό την προϋπόθεση ότι, οι υπάλληλοι του
κλάδου αυτού µπορούν βάσει νόµου να προΐστανται στη
θέση που προκηρύσσεται. Σε κάθε περίπτωση και ανε-
ξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτ-
λους σπουδών που µπορεί να εξειδικεύονται µε τις οικεί-
ες οργανικές διατάξεις, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχο-
λής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
µπορούν να συµµετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη
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οποιασδήποτε οριζόντιας θέσης ευθύνης ανεξάρτητα α-
πό τον τίτλο σπουδών που κατέχουν. Στην περίπτωση
του προηγούµενου εδαφίου οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
πρέπει να κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα που απαι-
τούνται για την προκηρυσσόµενη οριζόντια θέση ευθύ-
νης, ιδίως, γνώση ξένης γλώσσας και απαιτούµενη ε-
µπειρία. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. µπορούν
να συµµετέχουν σε προκηρύξεις για οποιαδήποτε άλλη
θέση ευθύνης, εκτός όσων απαιτούν ειδικές τεχνικές ή
επιστηµονικές γνώσεις. Οι θέσεις ευθύνης του προηγού-
µενου εδαφίου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµέ-
νη γνώµη του οικείου δηµάρχου.

6. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει
να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

7. Οργανικές µονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Δι-
εύθυνση, το Τµήµα, το αυτοτελές Τµήµα, οι οργανικές
µονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόµε-
νες, καθώς και ενδιάµεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά
προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου
στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται οργανική µονά-
δα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση.
Οι οργανικές µονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και
Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές
διατάξεις και οι αρµοδιότητές τους είναι όµοιες ή παρεµ-
φερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος και, ιδίως, οι Γενικές Διευθύν-
σεις Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονοµικών Υπηρεσιών,
Οικονοµικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής,
Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, Πληροφορικής,
Προµηθειών, Προϋπολογισµού, νοούνται εφεξής για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος ως οριζόντιες
θέσεις ευθύνης.»
γ) Το άρθρο 88 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 88
Κριτήρια επιλογής Προϊσταµένων

1. Για την επιλογή Προϊσταµένων λαµβάνονται υπόψη
τέσσερις (4) οµάδες κριτηρίων:
α)µοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσό-

ντων και προσόντων επαγγελµατικής κατάρτισης,
β) µοριοδότηση βάσει εργασιακής εµπειρίας και άσκη-

σης καθηκόντων ευθύνης,
γ) µοριοδότηση βάσει αξιολόγησης, 
δ) µοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
2. Για την τελική µοριοδότηση ο συνολικός αριθµός

των µορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται µε τον
εξής συντελεστή ανά θέση ευθύνης:
α) Για τη θέση Προϊσταµένου Τµήµατος µε συντελεστή

βαρύτητας:
35% για την οµάδα κριτηρίων (α),
20% για την οµάδα κριτηρίων (β),
20% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
25% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
β) Για τη θέση Προϊσταµένου Διεύθυνσης µε συντελε-

στή βαρύτητας:
25% για την οµάδα κριτηρίων (α),
25% για την οµάδα κριτηρίων (β),

15% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
35% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
γ) Για τη θέση Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης µε

συντελεστή βαρύτητας:
25% για την οµάδα κριτηρίων (α),
25% για την οµάδα κριτηρίων (β),
10% για την οµάδα κριτηρίων (γ) και
40% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως:
α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα µοριοδοτούνται

ως εξής:
αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης του υποψηφίου µε εκατό (100) µόρια.
αβ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι τριτο-

βάθµιας εκπαίδευσης, µε τριάντα (30) µόρια.
αγ) Συναφής µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας

τουλάχιστον διάρκειας, µε διακόσια (200) µόρια, και µη
συναφής µεταπτυχιακός τίτλος, µε εβδοµήντα (70) µό-
ρια. Σε κάθε περίπτωση για την ως άνω µοριοδότηση ο
µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών πρέπει να έχει αποκτη-
θεί µετά από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Με-
ταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωµατώνονται στον βασικό τίτ-
λο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 46 του ν.
4485/2017 (Α΄ 114), εφόσον είναι συναφείς, µοριοδο-
τούνται µε εκατόν πενήντα (150) µόρια. Σε περίπτωση
κατοχής επιπλέον του ενός µεταπτυχιακών τίτλων σπου-
δών συναφών ή µη συναφών µε το αντικείµενο της προ-
κηρυσσόµενης θέσης, αυτοί λαµβάνουν συνολικά πενή-
ντα (50) µόρια.
αδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. µε δια-

κόσια εβδοµήντα πέντε (275) µόρια.
αε) Συναφές διδακτορικό δίπλωµα µε τριακόσια πενή-

ντα (350) µόρια. Μη συναφές διδακτορικό δίπλωµα µε ε-
κατό (100) µόρια. Σε περίπτωση κατοχής επιπλέον του ε-
νός διδακτορικών διπλωµάτων συναφών ή µη συναφών
µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, αυτά
λαµβάνουν συνολικά εβδοµήντα (70) µόρια.
αστ) Η συνάφεια κρίνεται µε αιτιολογία από το αρµό-

διο συµβούλιο επιλογής Προϊσταµένων µε βάση το αντι-
κείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, όπως προκύπτει
από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραµµα
θέσης εργασίας.

αζ) Η πιστοποιηµένη επιµόρφωση που έχει παρασχε-
θεί σύµφωνα µε τις υπ΄ αριθµ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/
οικ.30214/10.11.2008 (Β΄ 2349) και ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/58/
οικ.19975/16.9.2010 (Β΄ 1592) υπουργικές αποφάσεις,
καθώς και η επιµόρφωση που παρέχεται από τις σχο-
λές/εθνικά κέντρα επιµόρφωσης δηµόσιων υπαλλήλων
των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δηµόσιας Διοίκησης µοριοδοτεί-
ται µε πέντε (5) µόρια ανά σεµινάριο επιµόρφωσης, µε α-
νώτατο όριο τα είκοσι (20) µόρια. Για τη βαθµολογία του
κριτηρίου της πιστοποιηµένης επιµόρφωσης, λαµβάνεται
υπόψη η επιµόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.
αη) Η πιστοποιηµένη γλωσσοµάθεια µοριοδοτείται ως

εξής:
i) Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας µε πενήντα

(50) µόρια,
ii) η πολύ καλή γνώση µε τριάντα (30) µόρια, 
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iii) η καλή γνώση µε δέκα (10) µόρια,
µε ανώτατο όριο τα εκατό (100) µόρια.
αθ) Η κατοχή από υποψήφιο δευτεροβάθµιας εκπαί-

δευσης του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας της
παραγράφου 4 του άρθρου 85 του παρόντος µοριοδοτεί-
ται µε τριάντα (30) µόρια.
Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται

κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υπο-

ψήφιος από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) µόρια.
β) Η εργασιακή εµπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευ-

θύνης µοριοδοτούνται και υπολογίζονται ως εξής:
βα) Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δηµόσιο, ο χρόνος υπη-

ρεσίας εκτός δηµόσιου τοµέα και η άσκηση καθηκόντων
ευθύνης στο δηµόσιο τοµέα µοριοδοτούνται ως εξής:

i) Ένα και µισό (1,5) µόριο για κάθε µήνα πραγµατικής
δηµόσιας υπηρεσίας στο Δηµόσιο, εκτός του χρόνου
που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης, µε ανώτατο όριο
τους 396 µήνες, ήτοι 33 έτη,

ii) ένα (1) µόριο για κάθε µήνα προϋπηρεσίας εκτός δη-
µόσιου τοµέα που έχει αναγνωριστεί σύµφωνα µε το άρ-
θρο 102 του παρόντος, µε ανώτατο όριο τους ογδόντα
τέσσερις (84) µήνες, ήτοι επτά (7) έτη και

iii) τρία (3) µόρια για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθη-
κόντων ευθύνης επιπέδου Τµήµατος, τέσσερα (4 )µόρια
για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επι-
πέδου Διεύθυνσης και πέντε και µισό (5,5) µόρια για κά-
θε πλήρη µήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης.
ββ) Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης µεγαλύτερος

του δεκαπενθηµέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται
ως πλήρης µήνας. Η µοριοδότηση του χρόνου άσκησης
καθηκόντων ευθύνης δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά
τους εκατόν είκοσι (120) µήνες, ήτοι τα δέκα (10) έτη συ-
νολικά. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου
συντρέχουν όλες οι περιπτώσεις του στοιχείου iii, λαµ-
βάνονται καταρχάς υπόψη τα µόρια άσκησης καθηκό-
ντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως
τα µόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύ-
θυνσης και τέλος τα µόρια άσκησης καθηκόντων ευθύ-
νης επιπέδου Τµήµατος, µέχρι τη συµπλήρωση του ανώ-
τατου αριθµού µηνών. Για την ως άνω µοριοδότηση της
υπηρεσίας σε θέση ευθύνης, πρέπει το ήµισυ τουλάχι-
στον του συνόλου της θητείας του υποψήφιου Προϊστα-
µένου να έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή
και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η υπηρεσία σε
θέση ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών
επιλογής ή και τοποθέτησης πολλαπλασιάζεται µε συ-
ντελεστή 0,85 για κάθε πλήρη µήνα άσκησης καθηκό-
ντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου.
βγ) Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υ-

ποψήφιος από την εργασιακή εµπειρία και την άσκηση
καθηκόντων ευθύνης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια
(1.000) µόρια. 
γ) Αξιολόγηση: η µοριοδότηση του κριτηρίου της αξιο-

λόγησης εξάγεται µε βάση τον µέσο όρο των εκθέσεων
αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά κατά την
πρώτη εφαρµογή του παρόντος, ήτοι µέχρι την ολοκλή-

ρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταµένων όλων
των επιπέδων οργανικών µονάδων, η αξιολόγηση, ως
προϋπόθεση επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 87 και ως
µοριοδοτούµενο κριτήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος, δεν λαµβάνεται υπόψη. Προκειµένου να λη-
φθεί υπόψη η αξιολόγηση, ο υποψήφιος Προϊστάµενος
πρέπει να έχει αξιολογηθεί σύµφωνα µε τον
ν. 4369/2016 (Α΄33) για δύο τουλάχιστον αξιολογικές
περιόδους, οπότε και λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος
των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων.
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υπο-

ψήφιος από την αξιολόγηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
χίλια (1.000) µόρια, κατόπιν της απαιτούµενης αναγωγής
της βαθµολογίας στην κλίµακα του χίλια (1.000).
δ) Δοµηµένη συνέντευξη:
η δοµηµένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρµόδια

συµβούλια του άρθρου 89 µε πρόβλεψη αναγκαίας «ζω-
ντανής βοήθειας» για άτοµα µε αναπηρία, όπως διερµη-
νέων νοηµατικής, εφόσον αυτό απαιτείται.
Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το αρµόδιο

Συµβούλιο να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότη-
τα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφί-
ου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης,
για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνο-
νται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υ-
παλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό
του σηµείωµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτω-
ση δ΄ των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 89. Η δοµη-
µένη συνέντευξη περιλαµβάνει δύο θεµατικές ενότητες
ως εξής:
δα) δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το

αντικείµενο του φορέα και τις αρµοδιότητες των οργα-
νωτικών µονάδων των σχετικών µε την προκηρυσσόµενη
θέση, σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες και τα προσόντα
του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό
του και τα στοιχεία του προσωπικού του µητρώου,
δβ) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοι-

κητικού ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει
ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του
υποψηφίου να προγραµµατίζει, να συντονίζει και να ανα-
λαµβάνει πρωτοβουλίες, καθώς και να λαµβάνει αποτε-
λεσµατικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επι-

κοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρό-
νου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες
πίεσης, η ικανότητα συντονισµού οµάδων εργασίας και η
δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ’ ανώ-

τατο όριο µε πεντακόσια (500) µόρια. Το σύνολο των µο-
ρίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε µέ-
λος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) µόρια. 
Η τελική µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψη-

φίου προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών των µε-
λών του αρµόδιου Συµβουλίου. 
Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ου-

σιαστικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
του Συµβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υ-
ποψηφίων, και η µοριοδότηση για τον υποψήφιο αιτιολο-
γείται συνοπτικά από κάθε µέλος ως προς κάθε ένα από
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τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-

σης υποστηρίζει επιστηµονικά τη διαδικασία των δοµη-
µένων συνεντεύξεων, παρέχοντας την απαιτούµενη τε-
χνογνωσία στα µέλη των Συµβουλίων που διεξάγουν τις
συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δοµηµένης
συνέντευξης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

4. Το συνολικό αποτέλεσµα της µοριοδότησης κάθε ο-
µάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται µε
τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το
συνολικό άθροισµα. Η συνολική βαθµολογία των κριτη-
ρίων εξάγεται µε προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

5. Για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 λαµβάνεται
υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγµασι άσκηση καθηκό-
ντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυν-
σης ή Τµήµατος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε υ-
πουργεία, γενικές και ειδικές γραµµατείες, αποκεντρω-
µένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., ανεξάρτητες αρχές, ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δηµό-
σιες υπηρεσίες, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκά-
στοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

6. Με απόφαση του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής ε-
πιτρέπεται, ειδικά για οργανικές µονάδες των οποίων το
αντικείµενο των αρµοδιοτήτων τους ταυτίζεται ή είναι
παρεµφερές, η διεξαγωγή της δοµηµένης συνέντευξης
να αφορά στο σύνολο των οργανικών τους µονάδων οι
οποίες αποτελούν για τους σκοπούς της παρούσας µία
ενιαία προκηρυσσόµενη θέση. Στην περίπτωση αυτή, οι
υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στους επτά (7) πρώ-
τους στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από µία (1)
από τις θέσεις ευθύνης του προηγούµενου εδαφίου κα-
λούνται σε συνέντευξη µία φορά από το οικείο συµβού-
λιο και µε τη βαθµολογία αυτή κατατάσσονται στο σύνο-
λο των τελικών πινάκων κατάταξης.» 
δ) Το άρθρο 89 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 89
Διαδικασία επιλογής Προϊσταµένων

οργανικών µονάδων

1. Η επιλογή Προϊσταµένων γενικών Διευθύνσεων διε-
νεργείται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο του άρ-
θρου 4.

2. Η επιλογή των Προϊσταµένων Διευθύνσεων ή αντί-
στοιχου ή ενδιάµεσου, µεταξύ διεύθυνσης και τµήµατος,
επιπέδου οργανικής µονάδας, καθώς και η διεξαγωγή
των δοµηµένων συνεντεύξεων του άρθρου 88 για την ε-
πιλογή Προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου
οργανικής µονάδας, διενεργείται από τα Συµβούλια Επι-
λογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.). Τα Σ.Ε.Π. συνιστώνται µε
απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης στην έδρα κάθε Υπηρεσιακού Συµβουλίου του άρ-
θρου 5, που αποτελεί και τον τόπο συνεδρίασης, µε αρ-
µοδιότητα επί των ΟΤΑ της χωρικής αρµοδιότητας του
Συµβουλίου αυτού.

3. α) Το Σ.Ε.Π. είναι πενταµελές και αποτελείται από: 
αα) ένα (1) µέλος του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή
του, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,
αβ) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο

του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, µε
αναπληρωτή του έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους
ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι ο-
ποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλί-
ου του Κράτους,
αγ) τον Γενικό Γραµµατέα του οικείου δήµου και εν ελ-

λείψει τον Γενικό Γραµµατέα του δήµου της έδρας του
οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, µε αναπληρωτή του
Γενικό Γραµµατέα άλλου δήµου της οικείας αποκεντρω-
µένης διοίκησης, ο οποίος ορίζεται από τον Συντονιστή
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, 
αδ) έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης που υ-

πηρετεί σε οποιονδήποτε ΟΤΑ α΄ βαθµού της οικείας α-
ποκεντρωµένης διοίκησης, µε τον αναπληρωτή του, οι ο-
ποίοι ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης. Ειδικά στα Σ.Ε.Π. των Δήµων Αθηναίων, Πειραι-
ώς και Θεσσαλονίκης, ως µέλος µετέχει προϊστάµενος
Γενικής Διεύθυνσης του οικείου δήµου, o οποίος υποδει-
κνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από το οικείο δηµοτικό
συµβούλιο, σε προθεσµία που τάσσεται από τον Συντονι-
στή Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Μετά από την πάροδο
της προθεσµίας αυτής, τα µέλη ορίζονται από τον Συντο-
νιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Για να οριστούν τα
µέλη της παρούσας πρέπει να έχουν επιλεγεί και τοπο-
θετηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, 
αε) έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης της οι-

κείας αποκεντρωµένης διοίκησης, µε αρµοδιότητα επί
των θεµάτων τοπικής αυτοδιοίκησης, µε αναπληρωτή
του Προϊστάµενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης της οικείας
αποκεντρωµένης διοίκησης, οι οποίοι ορίζονται από τον
Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β) Τα αναπληρωµατικά µέλη των Σ.Ε.Π. πρέπει να έ-

χουν την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη. Γραµµατείς
των Σ.Ε.Π. και αναπληρωτές τους ορίζονται οι γραµµα-
τείς των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Ο ορισµός
των µελών και των γραµµατέων των Σ.Ε.Π. γίνεται µε α-
πόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης. Η θητεία των µελών των Σ.Ε.Π. είναι τριετής. Σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου και του
αναπληρωτή του, προεδρεύει το υπό στοιχείο (αβ) µέλος
της περίπτωσης (α) της παρούσης.

4. Η επιλογή των Προϊσταµένων τµήµατος ή αντίστοι-
χου επιπέδου οργανικής µονάδας διενεργείται από τα Υ-
πηρεσιακά Συµβούλια του άρθρου 5. 

5. α) Για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Γενικών
Διευθύνσεων εκδίδεται προκήρυξη από το αρµόδιο προς
διορισµό όργανο και καθορίζονται οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής, τηρου-
µένων των όρων των άρθρων 87 και 88.
β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) µήνες πριν από τη

λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταµένων Γε-
νικών Διευθύνσεων και αναρτάται στις ιστοσελίδες των
οικείων ΟΤΑ και του Α.Σ.Ε.Π..
γ) Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλλη-

λοι των ΟΤΑ α΄ βαθµού, εφόσον πληρούν τους όρους και
τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υ-
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ποβάλουν αίτηση για περισσότερες θέσεις.
δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτι-

κό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του υποψηφίου και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέ-
ντε (15) ηµέρες και αρχίζει πέντε (5) ηµέρες µετά από τη
δηµοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση ανα-
ντιστοιχίας όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην
αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό του σηµείω-
µα, µε όσα τηρούνται στο προσωπικό µητρώο του υπαλ-
λήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαµβάνονται υπό-
ψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού
προηγουµένως έχει καλέσει τον υποψήφιο να προσκοµί-
σει τα επιπλέον στοιχεία που υπεύθυνα δηλώνει ότι κα-
τέχει. Η διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτη-
σης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος
του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού
γίνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµε-
ρών, µετά από το πέρας της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υπο-
ψήφιο, προκειµένου να µπορεί να υποβάλει ένσταση µέ-
σα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών. Η έν-
σταση εξετάζεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (5)
ηµερών. Τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επι-
καλούµενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό
σηµείωµα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό
του µητρώο αποστέλλονται αµελλητί στο αρµόδιο Συµ-
βούλιο Επιλογής.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέ-

τησης ολοκληρώνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έ-
ναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του πα-

ρόντος και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαι-
τέρω διαδικασία µε απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συ-
ντάσσεται σχετικός πίνακας αποκλειοµένων. Οι λοιποί υ-
ποψήφιοι µοριοδοτούνται µε βάση τις οµάδες κριτηρίων
που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 88. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβού-
λιο, µε βάση την ανωτέρω µοριοδότηση, καταρτίζει πίνα-
κα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση κατά φθί-
νουσα σειρά βαθµολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνα-
κας αποκλειοµένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών µπορούν να υποβλη-
θούν ενστάσεις ενώπιον του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµ-
βουλίου µέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. και
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων η-
µερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινάκων
στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Ενστάσεις που υποβάλλο-
νται µετά από το πέρας της προθεσµίας του προηγούµε-
νου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
στ) Στη διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης καλού-

νται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάτα-
ξης. Για τη διενέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κάθε
υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού πραγµατοποιηθεί και
η µοριοδότηση µε βάση το κριτήριο της δοµηµένης συνέ-
ντευξης, εξάγεται η τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 88, και καταρτίζεται ο τελικός
πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση. Το
όνοµα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψήφιου αναρ-

τάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Η διαδικασία ολο-
κληρώνεται µε την τοποθέτηση του επικρατέστερου υ-
ποψήφιου στην οικεία θέση µε απόφαση του αρµόδιου
για την τοποθέτηση οργάνου.

6. α) Για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Διευθύν-
σεων ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου επιπέδου οργανικής
µονάδας και τµηµάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οι-
κείο ΟΤΑ, µε την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της επιλογής, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 87 και 88.
Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά γενική Διεύθυνση όπου

υπάρχει, άλλως ανά ΟΤΑ. Εάν η προκηρυσσόµενη θέση
αφορά οργανική µονάδα που δεν υπάγεται σε γενική δι-
εύθυνση, η θέση αυτή προκηρύσσεται από τον οικείο Ο-
ΤΑ αυτοτελώς.
β) Η προκήρυξη εκδίδεται τρεις (3) µήνες πριν από τη

λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταµένων και
αναρτάται στις ιστοσελίδες των οικείων ΟΤΑ και
Α.Σ.Ε.Π.. Ο οικείος ΟΤΑ κοινοποιεί την προκήρυξη στους
υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν µε κάθε
πρόσφορο τρόπο.
γ) Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλλη-

λοι που ανήκουν οργανικά στον ΟΤΑ που προκηρύσσει
τις θέσεις, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις του νόµου και της προκήρυξης και υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος. Οι υποψήφιοι µπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο.
δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτι-

κό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του υποψηφίου και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέ-
ντε (15) ηµέρες και αρχίζει πέντε (5) ηµέρες µετά από τη
δηµοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση ανα-
ντιστοιχίας όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην
αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό του σηµείω-
µα µε όσα τηρούνται στο προσωπικό µητρώο του υπαλ-
λήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαµβάνονται υπό-
ψη όσα βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού
προηγουµένως έχει καλέσει τον υποψήφιο να προσκοµί-
σει τα επιπλέον στοιχεία που υπεύθυνα δηλώνει ότι κα-
τέχει. Η διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτη-
σης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος
του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού
γίνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµε-
ρών µετά από το πέρας της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υπο-
ψήφιο, προκειµένου να µπορεί να υποβάλει ένσταση µέ-
σα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών. Η έν-
σταση εξετάζεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (5)
ηµερών. Τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επι-
καλούµενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό
σηµείωµα του υποψηφίου, που τηρούνται στο προσωπι-
κό του µητρώο, αποστέλλονται αµελλητί στο αρµόδιο
Συµβούλιο Επιλογής.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέ-
τησης ολοκληρώνεται µέσα σε τρείς (3) µήνες από την έ-
ναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του πα-

ρόντος και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαι-
τέρω διαδικασία µε απόφαση του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσια-
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κού Συµβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και
συντάσσεται σχετικός πίνακας αποκλειοµένων. Οι λοιποί
υποψήφιοι µοριοδοτούνται µε βάση τις οµάδες κριτη-
ρίων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύµφωνα µε όσα ορί-
ζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Σ.Ε.Π. ή το Υπη-
ρεσιακό Συµβούλιο, µε βάση την ανωτέρω µοριοδότηση,
καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη
θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Ο πίνακας αυ-
τός και ο πίνακας αποκλειοµένων αναρτώνται στην ιστο-
σελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις. Κατά των
πινάκων αυτών υποβάλλονται ενστάσεις ενώπιον του
Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου µέσα σε αποκλει-
στική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την η-
µεροµηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του
φορέα. Ενστάσεις που υποβάλλονται µετά από το πέρας
της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου απορρίπτο-
νται ως απαράδεκτες. Αν µετά από την εξέταση των εν-
στάσεων που υποβλήθηκαν επέλθουν µεταβολές στον
πίνακα κατάταξης, ο αναµορφωµένος πίνακας για κάθε
προκηρυσσόµενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του
οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι
υποψήφιοι προς συνέντευξη.
στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της δοµηµένης συνέντευ-

ξης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
88 από το Σ.Ε.Π.. Στη συνέντευξη καλούνται οι επτά (7)
πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Αφού πραγ-
µατοποιηθεί η µοριοδότηση µε βάση και το κριτήριο της
δοµηµένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθµολογία,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και καταρ-
τίζονται οι πίνακες κατάταξης.

7. Όσοι επιλέγονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµ-
βούλιο, τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια τοποθε-
τούνται Προϊστάµενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανι-
κές µονάδες για θητεία τριών (3) ετών µε απόφαση του
οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής
τους.
Αν υπάλληλος άλλου ΟΤΑ επιλεγεί ως Προϊστάµενος

Γενικής Διεύθυνσης, µε την τοποθέτησή του αποσπάται
αυτοδικαίως στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί.
Οι Προϊστάµενοι των οποίων η θητεία έχει λήξει εξα-

κολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους ως την επανα-
τοποθέτησή τους ως Προϊσταµένων ή την τοποθέτηση
νέου Προϊσταµένου.

8. Με απόφαση του οικείου οργάνου, ο Προϊστάµενος
παύεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του,
αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) αν καταδικασθεί τελεσιδίκως για τα αναφερόµενα

στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 α-
δικήµατα,
β) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώ-

µατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
γ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συµπαράστα-

ση, πλήρη ή µερική, ή σε επικουρική δικαστική συµπαρά-
σταση, πλήρη ή µερική, ή σε συνδυασµό των δύο,
δ) αν τεθεί σε διαθεσιµότητα ή αργία, ή του επιβληθεί

τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδή-
ποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποι-
νής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ.. 
Με απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου, η

οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Ειδι-
κού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρε-
σιακού Συµβουλίου, ο Προϊστάµενος οργανικής µονάδας
παύεται από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θη-
τείας του για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά σε
πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο Προϊστάµε-
νος µπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του
µε αίτησή του, ύστερα από απόφαση του Ειδικού Υπηρε-
σιακού Συµβουλίου, του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συµ-
βουλίου, το οποίο συνεκτιµά τις υπηρεσιακές ανάγκες.

9. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση Προϊσταµένου, η θέση
προκηρύσσεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών και η διαδικασία τοποθέτησης Προϊσταµένου ολο-
κληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την
προκήρυξη της θέσης. Ο νέος Προϊστάµενος επιλέγεται
για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου Προϊσταµέ-
νου εφαρµόζεται το άρθρο 100 του παρόντος Κώδικα πε-
ρί αναπλήρωσης Προϊσταµένων.
Ειδικά στην περίπτωση που κενωθεί θέση Προϊσταµέ-

νου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας,
στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της
θητείας ο επόµενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παρα-
γράφου 6, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση
ευθύνης του ιδίου επιπέδου.

10. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, το αρµόδιο όργανο
τοποθετεί υπάλληλο που πληροί τις νόµιµες προϋποθέ-
σεις και υπηρετεί στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα
Προϊσταµένου.

11.  Όσοι Προϊστάµενοι Τµηµάτων δεν έχουν ασκήσει
κατά το παρελθόν καθήκοντα Προϊσταµένου παρακο-
λουθούν υποχρεωτικά σχετικό πρόγραµµα επιµόρφωσης
του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης µετά από την τοποθέτησή τους.

12. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται Προϊ-
στάµενος, σύµφωνα µε τον παρόντα, δεν έχει δικαίωµα
υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την επιλογή του
σε θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου, εφόσον
δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόµενης
θητείας του κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόµενες θέ-
σεις ευθύνης.

13. Δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για ε-
πιλογή σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου δεν έ-
χει προϊστάµενος που παύεται ή απαλλάσσεται από τα
καθήκοντά του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο 7, πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την α-
πόφαση παύσης ή απαλλαγής του.»
ε) Στο άρθρο 100 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 
«7. Σε περίπτωση κατάργησης και συγχώνευσης οργα-

νικών µονάδων, ο Προϊστάµενος της νέας οργανικής µο-
νάδας επιλέγεται µεταξύ όσων ασκούσαν καθήκοντα
Προϊσταµένου στις οργανικές µονάδες που καταργήθη-
καν ή συγχωνεύθηκαν, έπειτα από διαδικασία επιλογής.
Προϊστάµενος τοποθετείται εκείνος που έλαβε την υψη-
λότερη τελική βαθµολογία.»

2. Τα άρθρα 87 έως 89 του ν. 3584/2007, όπως τροπο-
ποιούνται µε τις διατάξεις του παρόντος, αφορούν σε
προκηρύξεις που εκδίδονται µετά από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. Eκκρεµείς προκηρύξεις για την ε-
πιλογή Προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους ΟΤΑ
α΄ βαθµού δεν ολοκληρώνονται µετά από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. 
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Άρθρο 47
Ρυθµίσεις θεµάτων αδειών

1.α) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 50 του
ν. 3528/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο
που πάσχει από νόσηµα, το οποίο απαιτεί τακτικές µε-
ταγγίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαι-
ούνται ειδική άδεια µε αποδοχές έως είκοσι δύο (22) ερ-
γάσιµες ηµέρες τον χρόνο. Η ειδική άδεια του προηγού-
µενου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν
τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύν-
δροµο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.),
εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζο-
νται λόγω των παθήσεων αυτών. Σε περίπτωση που ο υ-
πάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα
από ένα πάσχοντα πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρούσας, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιµες η-
µέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον
πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του
ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξά-
νεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιµες
ηµέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλ-
λήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλ-
λήλων καθορίζεται ο αριθµός των ηµερών που θα λάβει
κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των τριάντα
δύο (32) εργασίµων ηµερών τον χρόνο που δικαιούνται
για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά. 

3. Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παράγραφο 2
και έχουν ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%)
και άνω, ή ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργά-
ζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, µε ποσοστό αναπη-
ρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, δικαιούνται ειδι-
κή άδεια έξι (6) εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές κάθε
χρόνο, επιπλέον της κανονικής. Σε περίπτωση που ο υ-
πάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα
από ένα πάσχοντα πρόσωπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρούσας, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες
τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσω-
πο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υ-
πάλληλοι, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνεται
κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες τον
χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροι-
στικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθο-
ρίζεται ο αριθµός των ηµερών που θα λάβει κάθε δικαι-
ούχος υπάλληλος από το σύνολο των δέκα (10) εργάσι-
µων ηµερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πά-
σχον πρόσωπο αθροιστικά.

4. Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται, υ-
πό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υ-
παλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συµπαραστά-
τες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιµέλεια
των προσώπων αυτών, εφόσον η καθηµερινή φροντίδα
των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρµόδια ιδρύ-
µατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που
η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρµό-
δια ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλ-
ληλοι του προηγούµενου εδαφίου δικαιούνται, κατά πε-
ρίπτωση, το ήµισυ των προβλεποµένων αδειών των πα-
ραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται
σε αυτές. Η άδεια της παραγράφου 2 χορηγείται στους

δικαστικούς συµπαραστάτες και σε περίπτωση που οι
συµπαραστατούµενοι πάσχουν από ανοϊκή συνδροµή, ε-
φόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.» 
β) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 57 του ν.

3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο

που πάσχει από νόσηµα, το οποίο απαιτεί τακτικές µε-
ταγγίσεις αίµατος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαι-
ούνται ειδική άδεια µε αποδοχές έως είκοσι δύο (22) ερ-
γάσιµες ηµέρες τον χρόνο. Η ειδική άδεια του προηγού-
µενου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν
τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύν-
δροµο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.),
εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζο-
νται λόγω των παθήσεων αυτών. Σε περίπτωση που ο υ-
πάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα
από ένα πάσχοντα πρόσωπα σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρούσας, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιµες η-
µέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον
πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του
ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξά-
νεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) εργάσιµες
ηµέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλ-
λήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλ-
λήλων καθορίζεται ο αριθµός των ηµερών που θα λάβει
κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των τριάντα
δύο (32) εργασίµων ηµερών τον χρόνο που δικαιούνται
για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά. 

3. Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παράγραφο 2
και έχουν ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%)
και άνω, ή ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργά-
ζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, µε ποσοστό αναπη-
ρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, δικαιούνται ειδι-
κή άδεια έξι (6) εργάσιµων ηµερών µε αποδοχές κάθε
χρόνο επιπλέον της κανονικής. Σε περίπτωση που ο υ-
πάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα
από ένα πάσχοντα πρόσωπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρούσας, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες
τον χρόνο. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσω-
πο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υ-
πάλληλοι, η ειδική άδεια µε αποδοχές προσαυξάνεται
κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες τον
χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροι-
στικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθο-
ρίζεται ο αριθµός των ηµερών που θα λάβει κάθε δικαι-
ούχος υπάλληλος από το σύνολο των δέκα (10) εργάσι-
µων ηµερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πά-
σχον πρόσωπο αθροιστικά.

4. Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται, υ-
πό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υ-
παλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συµπαραστά-
τες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιµέλεια
των προσώπων αυτών, εφόσον η καθηµερινή φροντίδα
των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρµόδια ιδρύ-
µατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που
η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρµό-
δια ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλ-
ληλοι του προηγούµενου εδαφίου δικαιούνται κατά περί-
πτωση το ήµισυ των προβλεπόµενων αδειών των παρα-
γράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε
αυτές. Η άδεια της παραγράφων 2 χορηγείται στους δι-
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καστικούς συµπαραστάτες και σε περίπτωση που οι συ-
µπαραστατούµενοι πάσχουν από ανοϊκή συνδροµή, εφό-
σον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.» 

2. α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007
αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκλη-
ση από υπηρεσία αιµοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανά-
γκης, καθώς και υπάλληλος, ο οποίος µετέχει σε οργα-
νωµένη οµαδική αιµοληψία ή σε διαδικασία παροχής αι-
µοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας µε πλή-
ρεις αποδοχές δύο (2) ηµερών για έξι (6) αιµοληψίες ή
παροχές αιµοπεταλίων τον χρόνο κατ’ ανώτατο όριο.»
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007)

αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. Υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκλη-

ση από υπηρεσία αιµοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανά-
γκης, καθώς και υπάλληλος, ο οποίος µετέχει σε οργα-
νωµένη οµαδική αιµοληψία ή σε διαδικασία παροχής αι-
µοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας µε πλή-
ρεις αποδοχές δύο (2) ηµερών για έξι (6) αιµοληψίες ή
παροχές αιµοπεταλίων τον χρόνο κατ’ ανώτατο όριο.»

3. α) Στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 προστίθενται πα-
ράγραφοι 9 και 10 ως εξής:

«9. Χορηγείται µία (1) ηµέρα τον χρόνο µε αποδοχές
για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Η άδεια χορηγείται έ-
πειτα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού.

10. Υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που
πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες, όπως λευχαιµίες,
λεµφώµατα και συµπαγείς όγκους, και ακολουθεί θερα-
πείες µε χηµικούς ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες
ή ακτινοθεραπεία δικαιούνται ειδικής άδειας, η οποία κα-
λύπτει την ηµέρα της θεραπείας και την επόµενη αυτής.
Η άδεια αυτή χορηγείται κατόπιν σχετικής βεβαίωσης
περί πραγµατοποίησης της θεραπείας και µετά από την
εξάντληση των δικαιούµενων αδειών κατά περίπτωση
των παραγράφων 2 και 3.» 
β) Στο άρθρο 57 του ν. 3584/2007 προστίθενται παρά-

γραφοι 9 και 10 ως εξής:
«9. Χορηγείται µία (1) ηµέρα τον χρόνο µε αποδοχές

για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Η άδεια χορηγείται έ-
πειτα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού.

10. Υπάλληλοι που έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που
πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες, όπως λευχαιµίες,
λεµφώµατα και συµπαγείς όγκους, και ακολουθεί θερα-
πείες µε χηµικούς ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες
ή ακτινοθεραπεία δικαιούνται ειδικής άδειας, η οποία κα-
λύπτει την ηµέρα της θεραπείας και την επόµενη αυτής.
Η άδεια αυτή χορηγείται κατόπιν σχετικής βεβαίωσης
περί πραγµατοποίησης της θεραπείας και µετά από την
εξάντληση των δικαιούµενων αδειών κατά περίπτωση
των παραγράφων 2 και 3.»

4. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Ο χρόνος εργασίας του υπάλληλου που είναι γονέ-
ας µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως, εφόσον έχει
τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά µία (1) ώρα, ε-
φόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4)
ετών. Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται εννέα (9)
µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον
δεν κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου που προβλέπε-
ται στο προηγούµενο εδάφιο. Υπάλληλος που υιοθετεί ή

αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών, δικαι-
ούται, κατ’ εξαίρεση, τη χορήγηση του συνόλου της ά-
δειας των εννέα (9) µηνών που προβλέπεται στην πα-
ρούσα, εφόσον, µετά από την άδεια της παραγράφου 9
και µέχρι το τέκνο να συµπληρώσει την ηλικία των τεσ-
σάρων (4) ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η συνεχόµενη
άδεια έναντι της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου.
Εάν µέχρι τη συµπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών απο-
µένει διάστηµα µικρότερο των εννέα (9) µηνών, χορηγεί-
ται άδεια για το διάστηµα που υπολείπεται.
Για τον γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµέ-

νος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά µία (1) ώρα
µειωµένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του
δεύτερου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) µήνες ή
έναν (1) µήνα, αντίστοιχα.
Ο χρόνος εργασίας γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά

µία (1) ώρα ηµερησίως για δύο (2) επιπλέον χρόνια, µετά
από την απόκτηση τέταρτου τέκνου, ανεξαρτήτως της ά-
δειας ή της διευκόλυνσης που έχει επιλεγεί προηγουµέ-
νως. Το ίδιο δικαίωµα θεµελιώνεται και µετά από την α-
πόκτηση κάθε τέκνου µετά το τέταρτο.
Υπάλληλος που αποκτά δίδυµα, τρίδυµα ή και περισ-

σότερα τέκνα δικαιούται επιπλέον άδεια ανατροφής έξι
(6) µηνών µε αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 του ν. 3584/2007 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Ο χρόνος εργασίας του υπαλλήλου που είναι γονέ-

ας µειώνεται κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως, εφόσον έχει
τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά µία (1) ώρα, ε-
φόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4)
ετών. Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται εννέα (9)
µήνες άδεια µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον
δεν κάνει χρήση του µειωµένου ωραρίου που προβλέπε-
ται στο προηγούµενο εδάφιο. Υπάλληλος που υιοθετεί ή
αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών, δικαι-
ούται κατ’ εξαίρεση τη χορήγηση του συνόλου της άδει-
ας των εννέα (9) µηνών που προβλέπεται στην παρούσα,
εφόσον, µετά από την άδεια της παραγράφου 9 και µέχρι
το τέκνο να συµπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων (4)
ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η συνεχόµενη άδεια ένα-
ντι της διευκόλυνσης του µειωµένου ωραρίου. Εάν µέχρι
τη συµπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών αποµένει διά-
στηµα µικρότερο των εννέα (9) µηνών, χορηγείται άδεια
για το διάστηµα που υπολείπεται.
Για τον γονέα που είναι άγαµος ή χήρος ή διαζευγµέ-

νος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά µία (1) ώρα
µειωµένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του
δεύτερου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) µήνες ή
έναν (1) µήνα, αντίστοιχα.
Ο χρόνος εργασίας γονέα υπαλλήλου µειώνεται κατά

µία (1) ώρα ηµερησίως για δύο (2) επιπλέον έτη, µετά α-
πό την απόκτηση τέταρτου τέκνου, ανεξαρτήτως της ά-
δειας ή της διευκόλυνσης που έχει επιλεγεί προηγουµέ-
νως. Το ίδιο δικαίωµα θεµελιώνεται και µετά από την α-
πόκτηση κάθε τέκνου µετά το τέταρτο.
Υπάλληλος που αποκτά δίδυµα, τρίδυµα ή και περισ-

σότερα τέκνα δικαιούται επιπλέον άδεια ανατροφής έξι
(6) µηνών µε αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.»

5. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
53 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους
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δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζε-
ται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύν-
σεων του παρόντος, εκτός αν µε τη δήλωση αυτή καθο-
ρίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας θα κάνει χρή-
ση, µέσα στα οριζόµενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια
του τέκνου.»
β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 60

του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, µε κοινή τους

δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζε-
ται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύν-
σεων του παρόντος, εκτός αν µε τη δήλωση αυτή καθο-
ρίσουν χρονικά διαστήµατα που ο καθένας θα κάνει χρή-
ση, µέσα στα οριζόµενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια
του τέκνου.»

6. Η παράγραφος 3 της υπ΄ αριθµ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/
1379/οικ.4727/19-2-2008 απόφασης του Υπουργού Εσω-
τερικών (Β΄ 315) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Εάν, µε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, διακοπεί η
φοίτηση ή παρέλθει άπρακτη η εξάµηνη προθεσµία κατά-
θεσης του τίτλου όπως προβλέπεται στην προηγούµενη
παράγραφο, ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει
στην υπηρεσία του την προσαύξηση των αποδοχών που
έλαβε κατά το χρονικό διάστηµα της άδειας, µε τους νό-
µιµους τόκους, και ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκ-
παίδευσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δη-
µόσιας υπηρεσίας. Η επιστροφή αποδοχών ενεργείται
µε πράξη του αρµόδιου για την εκκαθάριση και πληρωµή
των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ενηµερώσει
ο Προϊστάµενος της υπηρεσίας προσωπικού ή της υπη-
ρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος. Σε περίπτωση άρνη-
σης επιστροφής των ανωτέρω αποδοχών, η είσπραξη γί-
νεται µε τη διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Εάν
η διακοπή ή µη κατάθεση του τίτλου σπουδών στην υπη-
ρεσία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, ό-
πως ιδίως λόγω ασθένειας, ο υπάλληλος απαλλάσσεται
από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση επιστροφής απο-
δοχών.»

7. Στο π.δ. 410/1988 (Α΄ 191) επέρχονται οι εξής τρο-
ποποιήσεις:
α) Το άρθρο 21 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 21
Για τους απασχολούµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου ορισµένου χρόνου στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.,
ΟΤΑ β΄ βαθµού και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών ισχύουν αναλό-
γως για τους µόνιµους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλή-
λους τα οριζόµενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 50 του ν. 3528/2007. Ειδικότερα, οι άδειες των
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 50 του ν.3528/2007
χορηγούνται σε αναλογία µε βάση τη διάρκεια της σύµ-
βασης των υπαλλήλων.»
β) Στο τέλος του άρθρου 23 προστίθενται εδάφια ως ε-

ξής: 
«Ειδικά για τους απασχολούµενους µε σχέση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο Δηµόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ β΄ βαθµού και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για τη
διευκόλυνση παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης
των τέκνων τους και την άδεια λόγω ασθένειας των τέ-
κνων τους, ισχύουν αναλόγως τα αντίστοιχα οριζόµενα
για τους µόνιµους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους.

Οι άδειες του προηγούµενου εδαφίου χορηγούνται σε α-
ναλογία µε βάση τη διάρκεια της σύµβασης των υπαλλή-
λων.».
γ) Το άρθρο 26 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 26
Για τους απασχολούµενους µε σχέση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου ορισµένου χρόνου στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.,
ΟΤΑ β΄ βαθµού και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών ισχύουν τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 60 του ν. 3528/2007 για τους µόνι-
µους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους σε αναλογία
µε βάση τη διάρκεια της σύµβασης των υπαλλήλων.»

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 177 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«2. Ειδικά για το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου εφαρµόζονται οι παρά-
γραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 57, οι παράγραφοι 6
και 8 του άρθρου 60 και το άρθρο 67. Για την εφαρµογή
των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 57 και των παραγράφων 6
και 8 του άρθρου 60 και 67, οι άδειες χορηγούνται σε α-
ναλογία µε βάση τη διάρκεια της σύµβασης των υπαλλή-
λων. Ο µισθωτός που κατά τις κείµενες διατάξεις έχει
διακοπές εργασίας µπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί
λόγοι ανάγκης, να λαµβάνει κανονική άδεια µε αποδο-
χές έως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο. Κατά τα
λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις της εργατικής νοµοθε-
σίας.»

9. Στο άρθρο 16 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Η µείωση του ωραρίου εργασίας κατά µία (1) ώρα

την ηµέρα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του π.δ. 193/1988
(Α΄ 84), προκειµένου για τακτικούς υπαλλήλους και υ-
παλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου και ορισµένου χρόνου του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και ΟΤΑ, που έχουν παιδιά µε πνευµατική, ψυχική ή σω-
µατική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως
18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλι-
νοεξαρτώµενο ή τύπου 1 µε ποσοστό αναπηρίας 50% και
άνω ή σύζυγο µε αναπηρία 80% και άνω, τον οποίο συ-
ντηρεί και φροντίζει, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή
των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατά-
ξεις.»
β) Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Σε περίπτωση που για κάθε υπάλληλο σύµφωνα µε

τις παραγράφους 4 και 5 αντιστοιχούν περισσότερα από
ένα πάσχοντα πρόσωπα, το ωράριο δεν µειώνεται αθροι-
στικά. Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δι-
καιούχοι της διευκόλυνσης είναι περισσότεροι του ενός
υπάλληλοι, µε δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων
καθορίζεται ποιος υπάλληλος θα κάνει χρήση του µειω-
µένου ωραρίου. Ως τέκνα για την εφαρµογή της παρα-
γράφου 4 νοούνται τα ανήλικα ή τα ενήλικα τέκνα που
δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας, εφόσον η καθηµε-
ρινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από
αρµόδια ιδρύµατα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας.»

10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν.2880/2001
(Α΄ 9) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν.2527/1997
(Α΄206) εφαρµόζεται και για τους υπαλλήλους που έ-
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χουν µε δικαστική απόφαση την επιµέλεια ατόµου µε ει-
δικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς ατόµου
µε ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, ε-
φόσον η καθηµερινή φροντίδα των προσώπων αυτών
δεν παρέχεται από αρµόδια ιδρύµατα και φορείς κοινω-
νικής πρόνοιας.»

Άρθρο 48
Πιστοποίηση υγείας και καταλληλότητας

1. Στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007 προστίθεται παράγρα-
φος 3 ως εξής: 

«3. Ειδικά για τα άτοµα µε αναπηρία που διορίζονται
µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική κα-
ταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρµόδιες υγειονο-
µικές επιτροπές, µε βάση παραπεµπτικό έγγραφο, στο ο-
ποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της
θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος.» 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του ν. 3528/2007
προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: 

«δ) για την πιστοποίηση της υγείας και της φυσικής
καταλληλότητας των υποψηφίων για διορισµό ατόµων
µε αναπηρία.» 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 3584/2007 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η κατάσταση της υγείας των υποψήφιων υπαλλή-
λων, προκειµένου να είναι σε θέση να ασκήσουν τα κα-
θήκοντα που προβλέπονται για τη θέση τους, πιστοποιεί-
ται µε γνωµατεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και
ψυχιάτρου, οι οποίοι απασχολούνται είτε στο δηµόσιο
σύστηµα υγείας είτε στον ιδιωτικό τοµέα, µε βάση παρα-
πεµπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υ-
πηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να ανα-
λάβει ο υπάλληλος.»

4. Στο άρθρο 14 του ν. 3584/2007 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Ειδικά για τα άτοµα µε αναπηρία που διορίζονται
µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική κα-
ταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρµόδιες υγειονο-
µικές επιτροπές, µε βάση παραπεµπτικό έγγραφο, στο ο-
ποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της
θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος.»

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλες
τις εκκρεµείς περιπτώσεις διορισµών κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. 

Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 186 του ν. 4635/2019

Το στοιχείο i) της παραγράφου 3 του άρθρου 186 του
ν. 4635/2019 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής: 

«i) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέ-
λεση έργων µε αυτεπιστασία και των υδρονοµέων άρ-
δευσης, καθώς και για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών
ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργα-
σίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερ-
βαίνει τους δύο (2) ή, κατ’ εξαίρεση, τους τρεις (3) µή-
νες, προκειµένου περί δηµοτικών κατασκηνώσεων ή
τους τέσσερις (4) µήνες, προκειµένου περί ναυαγοσω-
στών, προσωπικού πυρασφάλειας ή χειριστών µηχανη-
µάτων έργου, µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12)
µηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης. Για τις ανωτέρω

κατηγορίες προσωπικού εφαρµόζονται, αντίστοιχα, τα
άρθρα 206 παράγραφος 1, 209 και 211 του ν. 3584/
2007.»

Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4623/2019

Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«8. Όπου στον ν. 3852/2010, καθώς και στο άρθρο 79
του ν. 4604/2019 αναφέρεται ο όρος «Ελεγκτής Νοµιµό-
τητας» ή «Επόπτης», νοείται ο «Συντονιστής Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, µέχρι την έναρξη λειτουργίας των
Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ του άρθρου 215
του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
109 του ν. 4555/2018.»

Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4369/2016

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του
ν. 4369/2016 (Α΄33) αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους
αρµόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου
εξαµήνου κάθε έτους. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της δια-
δικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των Προϊστα-
µένων οργανικών µονάδων διενεργείται µέσω ειδικής
πλατφόρµας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναµικού του Ελληνικού Δηµοσίου.» 

Άρθρο 52
Νοµική υποστήριξη ανθρώπινου 

δυναµικού δηµόσιου τοµέα 

1. Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρω-
µένες διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και τα Νοµικά Πρόσωπα
Δηµοσίου Δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν νοµική υ-
ποστήριξη στους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρε-
τούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των
δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρ-
κτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος
τους για αδικήµατα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω
νοµική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινι-
κής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ µέρους της Υπη-
ρεσίας. Η νοµική υποστήριξη αφορά είτε στη νοµική εκ-
προσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο
που συµβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό µε τους προα-
ναφερόµενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη
των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων
διά ή µετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υ-
παλλήλου. 

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του οικείου φορέα. Η καταβολή των α-
νωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υπο-
θέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, µε την οποία οι υ-
πάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κα-
τηγοριών ή τελεσίδικο βούλευµα του Δικαστικού Συµ-
βουλίου, µε το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη ε-
ναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον
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προσκοµισθούν τα νόµιµα παραστατικά. Το αιτούµενο
ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού
αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόµενης υ-
πηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αµοιβών
του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).

3. Η νοµική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων συ-
ντελείται µετά από αίτηση του υπαλλήλου στην αρµόδια
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού, θετική εισήγηση της
τελευταίας και απόφαση του αρµόδιου Γενικού Διευθυ-
ντή Ανθρώπινου Δυναµικού. Σε περίπτωση που δεν υ-
πάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλο-
νται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις
εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, µε την οποία τα ως άνω
πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κα-
τηγοριών ή τελεσίδικο βούλευµα δικαστικού συµβουλίου
µε το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον
τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µετά την πρόβλεψη της
σχετικής δαπάνης στους προϋπολογισµούς των οικείων
φορέων.

Άρθρο 53
Βελτιώσεις διατάξεων πειθαρχικού δικαίου

1. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 104 του ν. 3528/
2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εντός τρίµηνης αποκλειστικής προθεσµίας από την
πάροδο ενός (1) έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρ-
χικό συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτήσει, ύστερα
από ερώτηµα του αρµόδιου διοικητικού οργάνου για τη
συνέχιση ή µη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται. Σε κά-
θε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως µετά από την
πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσης
του υπαλλήλου σε αργία.»
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 108 του ν. 3584/2007

(Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εντός τρίµηνης αποκλειστικής προθεσµίας από την

πάροδο ενός (1) έτους από τη θέση σε αργία, το πειθαρ-
χικό συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτήσει, ύστερα
από ερώτηµα του αρµόδιου διοικητικού οργάνου για τη
συνέχιση ή µη της αργίας, άλλως η αργία αίρεται. Σε κά-
θε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως µετά από την
πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσης
του υπαλλήλου σε αργία.»

2. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 105 του ν. 3528/
2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας ή
αναστολής άσκησης καθηκόντων καταβάλλεται το ήµισυ
των αποδοχών του. Το υπόλοιπο ή µέρος αυτού µπορεί
να αποδοθεί σε αυτόν, µετά από ειδικά αιτιολογηµένη α-
πόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου, εφόσον απαλλα-
γεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιµωρηθεί µε πει-
θαρχική ποινή κατώτερη από την οριστική παύση. Εάν ο
υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή α-
ποδειχθεί αβάσιµη η υπόνοια για έκνοµη διαχείριση, επι-
στρέφεται το µέρος των αποδοχών που παρακρατήθηκε.
Ειδικά στην περίπτωση αναστολής άσκησης καθηκόντων
το µέρος των αποδοχών που παρακρατήθηκε κατά τη
διάρκεια αυτής επιστρέφεται σε περίπτωση που ο υπάλ-
ληλος δεν τεθεί σε δυνητική αργία σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 104.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του ν. 3584/2007

αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας ή
αναστολής άσκησης καθηκόντων καταβάλλεται το ήµισυ
των αποδοχών του. Το υπόλοιπο ή µέρος αυτού µπορεί
να αποδοθεί σε αυτόν, µετά από ειδικά αιτιολογηµένη α-
πόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου, εφόσον απαλλα-
γεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή τιµωρηθεί µε πει-
θαρχική ποινή κατώτερη από την οριστική παύση. Εάν ο
υπάλληλος απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ευθύνη ή α-
ποδειχθεί αβάσιµη η υπόνοια για έκνοµη διαχείριση, επι-
στρέφεται το µέρος των αποδοχών του που παρακρατή-
θηκε. Ειδικά στην περίπτωση αναστολής άσκησης καθη-
κόντων το µέρος των αποδοχών που παρακρατήθηκε κα-
τά τη διάρκεια αυτής επιστρέφεται σε περίπτωση που ο
υπάλληλος δεν τεθεί σε δυνητική αργία σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 108.»

3. α) Η υποπερίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 107 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «ιη) η
άρνηση σύµπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων
ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή
ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Διοι-
κητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τα ιδιαίτερα Σώ-
µατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου.»
β) Η υποπερίπτωση λβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

107 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 
«λβ) Το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπε-

ται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 3861/2010
(Α΄112).»

4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 109
του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για τα λοιπά παραπτώµατα µπορεί να επιβληθεί οποι-
αδήποτε πειθαρχική ποινή µε εξαίρεση την οριστική παύ-
ση, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περί-
πτωση η΄ της παραγράφου 1.»

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 114 του ν. 3528/
2007, οι λέξεις «της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 109» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 109».

6. α) Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 116 του ν. 3528/2007
καταργείται. 
β) Η περίπτωση στ΄του άρθρου 116 του ν. 3528/2007

(Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής: «ο Διοικητής της Εθνι-
κής Αρχής Διαφάνειας».

7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 118 του ν. 3528/
2007, οι λέξεις «µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του άρθρου 117» διαγράφονται.

8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
118 του ν. 3528/2007 καταργείται.

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
118 του ν. 3528/2007 καταργείται.

10. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 120 του ν. 3528/
2007 οι λέξεις «µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του
άρθρου 117» διαγράφονται.

11. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 122 του ν. 3528/2007 ο αριθµός «8» αντικαθίσταται
από τον αριθµό «9».

12. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
141 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) υπέρ της διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου, κάθε
πειθαρχικώς προϊστάµενος, οι πρόεδροι των συλλογι-
κών οργάνων του άρθρου 119, ο Υπουργός, καθώς και ο
Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας».
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13. Η παράγραφος 7 του άρθρου 141 του ν. 3528/2007
αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς
Προϊσταµένων κατατίθεται, µε ποινή απαραδέκτου, στο
αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο, συντασσόµενης έκθε-
σης, αυτοπροσώπως ή µε συστηµένη αλληλογραφία. Η
ένσταση κατά αποφάσεων του πειθαρχικού συµβουλίου
που έκρινε σε πρώτο βαθµό κατατίθεται, µε ποινή απα-
ραδέκτου, σε αυτό αυτοπροσώπως ή µε συστηµένη αλ-
ληλογραφία και συντάσσεται σχετική έκθεση. Το πειθαρ-
χικό συµβούλιο διαβιβάζει την ένσταση αµελλητί στο
Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε τον πλήρη φά-
κελο της πειθαρχικής υπόθεσης. Η ένσταση του Διοικητή
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποστέλλεται σε κάθε
περίπτωση µε συστηµένη αλληλογραφία στο αρµόδιο
πειθαρχικό συµβούλιο για τη σύνταξη έκθεσης κατάθε-
σης. Στις περιπτώσεις αποστολής της ένστασης µε συ-
στηµένη αλληλογραφία, ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογί-
ζεται η ηµεροµηνία κατάθεσης της συστηµένης αλληλο-
γραφίας στο Ταχυδροµικό Κατάστηµα.»

14. Η παράγραφος 8 του άρθρου 141 του ν. 3528/2007
τροποποιείται ως εξής: 

«8. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων που
εκδίδονται µετά την 9η Μαΐου 2013 και επιβάλλουν τις
πειθαρχικές ποινές του υποβιβασµού και της οριστικής
παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση από τον υπάλληλο
που τιµωρήθηκε ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχι-
κού Συµβουλίου αλλά σε προσφυγή ενώπιον του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας.»

15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 142 του ν. 3528/2007
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας έχουν οι µόνιµοι υπάλληλοι κατά των απο-
φάσεων του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου
και των πειθαρχικών συµβουλίων που επιβάλλουν τις
πειθαρχικές ποινές του υποβιβασµού ή της οριστικής
παύσης.»

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 142 του ν. 3528/2007
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δικαίωµα προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας έχει ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφά-
νειας µε αίτηµα την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής παύσης και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
κατά τα ειδικώς οριζόµενα στις διατάξεις περί πειθαρχι-
κής αρµοδιότητας του Διοικητή της Αρχής.»

17. Η παράγραφος 8 του άρθρου 146Α του
ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Τα πειθαρχικά συµβούλια είναι υποχρεωµένα να ε-
νηµερώνουν ανά τετράµηνο το Δευτεροβάθµιο Πειθαρ-
χικό Συµβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πει-
θαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά
µέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.»

18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρ-
θρου 146Α του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα τµήµατα του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµ-
βουλίου βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσ-
σερα (4) τουλάχιστον µέλη τους, στα οποία απαραιτήτως
περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.»

19. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του
ν. 3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Γραµµατέας του πειθαρχικού συµβουλίου ορίζεται υ-
πάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµό τουλάχιστον
Β΄.»

20. Η παράγραφος 4 του άρθρου 146Β του ν. 3528/

2007, αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και

Οικονοµικών καθορίζεται η αποζηµίωση των τακτικών και
αναπληρωµατικών µελών των πειθαρχικών συµβουλίων,
καθώς και του γραµµατέα µε βάση, ιδίως, τον αριθµό των
συνεδριάσεων στις οποίες µετείχαν και τον αριθµό των
υποθέσεων που ολοκληρώθηκαν.»

21. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 146Β του ν. 3528/
2007 οι αριθµοί «11, 12, 13, 14 και 15» αντικαθίστανται
από τους αριθµούς «12, 13, 14, 15 και 16» αντίστοιχα.

Άρθρο 54
Πειθαρχικές διατάξεις για τους υπαλλήλους 

των ΟΤΑ α΄ βαθµού 

1. Τα άρθρα 120, 121, 122 και 123 του ν. 3584/2007 α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 120
Πειθαρχικά όργανα

Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους ασκούν:
α. οι πειθαρχικώς Προϊστάµενοί τους,
β. το διοικητικό συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου Δη-

µοσίου Δικαίου, του Ιδρύµατος και του Συνδέσµου Δή-
µων,
γ. το αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο,
δ. το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο,
ε. το Συµβούλιο της Επικρατείας, τα Διοικητικά Εφε-

τεία και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Άρθρο 121
Πειθαρχικώς Προϊστάµενοι

Πειθαρχικώς Προϊστάµενοι των υπαλλήλων είναι:
α. ο Δήµαρχος επί όλων των υπαγόµενων στην αρµο-

διότητά του υπαλλήλων,
β. ο Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης,
γ. ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης,
δ. ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του Ιδρύ-

µατος,
ε. ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του Νοµι-

κού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου,
στ. ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του Συν-

δέσµου Δήµων.

Άρθρο 122
Αρµοδιότητα πειθαρχικώς Προϊσταµένων

1. Όλοι οι πειθαρχικώς Προϊστάµενοι µπορούν να επι-
βάλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης. Την ποινή
του προστίµου µε τους παρακάτω περιορισµούς µπο-
ρούν να επιβάλουν οι εξής:
α. ο Δήµαρχος, έως και τις αποδοχές τριών (3) µηνών,
β. ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του Νοµι-

κού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου, του Ιδρύµατος και του
Συνδέσµου Δήµων, έως και τις αποδοχές ενός (1) µηνός,
γ. ο Προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης, έως και τα

δύο τρίτα (2/3) των µηνιαίων αποδοχών,
δ. ο Προϊστάµενος Διεύθυνσης, έως και το ένα τέταρ-

το (1/4) των µηνιαίων αποδοχών.
2. Η αρµοδιότητα των πειθαρχικώς Προϊσταµένων εί-

ναι αµεταβίβαστη, εκτός αν από ειδική διάταξη προβλέ-
πεται διαφορετικά.
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3. Αρµόδιος πειθαρχικώς Προϊστάµενος είναι εκείνος
στον οποίο υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος κατά τον
χρόνο τέλεσης του παραπτώµατος. Αν ο υπάλληλος υ-
πηρετεί σε άλλη υπηρεσία από αυτή της οργανικής του
θέσης, αρµόδιος πειθαρχικώς Προϊστάµενος είναι ο
προϊστάµενος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υ-
πάλληλος κατά τον χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού πα-
ραπτώµατος, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωµα σχετίζε-
ται µε την άσκηση καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή.

4. Οι πειθαρχικώς Προϊστάµενοι και το διοικητικό συµ-
βούλιο του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου, του Ι-
δρύµατος και του Συνδέσµου Δήµων επιλαµβάνονται αυ-
τεπαγγέλτως.

5. Αν έχουν επιληφθεί αρµοδίως περισσότεροι πειθαρ-
χικώς Προϊστάµενοι, η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζε-
ται µόνο από εκείνον που κάλεσε πρώτος σε απολογία
τον υπάλληλο. Ο ανώτερος πειθαρχικώς Προϊστάµενος
ή το διοικητικό συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου Δηµο-
σίου Δικαίου, του Ιδρύµατος και του Συνδέσµου Δήµων
έχουν, σε κάθε περίπτωση, δικαίωµα να ζητήσουν την
παραποµπή της πειθαρχικής υπόθεσης σε αυτούς, εφό-
σον δεν έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση.

6. Αν ο πειθαρχικώς Προϊστάµενος που έχει επιλη-
φθεί, κρίνει ότι το παράπτωµα επισύρει ποινή ανώτερη
της αρµοδιότητάς του, παραπέµπει την υπόθεση σε ο-
ποιονδήποτε ανώτερο αυτού πειθαρχικώς Προϊστάµενο
µέχρι και τον δήµαρχο ή το διοικητικό συµβούλιο του Νο-
µικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου, του Ιδρύµατος και
του Συνδέσµου Δήµων, αν πρόκειται για υπάλληλο του
Νοµικού Προσώπου, του Ιδρύµατος και του Συνδέσµου.
Αν ο δήµαρχος ή το διοικητικό συµβούλιο του Νοµικού
Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου, του Ιδρύµατος και του
Συνδέσµου Δήµων κρίνει ότι η προσήκουσα ποινή είναι
ανώτερη και της δικής του αρµοδιότητας, παραπέµπει το
θέµα στο Πειθαρχικό Συµβούλιο.

Άρθρο 123
Αρµοδιότητα διοικητικών συµβουλίων Νοµικών 

Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, Ιδρυµάτων 
και συνδέσµων δήµων

Τα διοικητικά συµβούλια των Νοµικών Προσώπων Δη-
µοσίου Δικαίου, των Ιδρυµάτων και των Συνδέσµων Δή-
µων µπορεί να επιβάλουν τις ποινές της έγγραφης επί-
πληξης και του προστίµου έως και τις αποδοχές τριών
(3) µηνών.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου πέµπτου του ν. 4057/
2012 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι διατάξεις του παρόντος που αναφέρονται σε θέ-
µατα αργιών, καθώς και οι διατάξεις µε τις οποίες προ-
βλέπονται πειθαρχικά παραπτώµατα και πειθαρχικές ποι-
νές, όπως και οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις εφαρ-
µόζονται αναλόγως για το µόνιµο προσωπικό των δή-
µων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ιδρυµάτων
και Συνδέσµων Δήµων. Κατ’ εξαίρεση, για τα πειθαρχικά
όργανα και τους πειθαρχικώς Προϊσταµένους, καθώς και
την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους εφαρµόζονται τα
άρθρα 120 έως 123 του ν. 3584/2007. Ειδικό πειθαρχικό
παράπτωµα για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθµού α-
ποτελεί η άρνησή τους να φέρουν τα µέσα ατοµικής

προστασίας που τους χορηγεί η υπηρεσία κατά τον χρό-
νο της εργασίας τους και η µη προσέλευσή τους στον
προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Η µη χορήγηση των µέσων
ατοµικής προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους
συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρµόδιου
οργάνου, η οποία τιµωρείται πειθαρχικώς.»

Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 67 του Κώδικα Κατάστασης

Δηµόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2.Δεν επιτρέπεται µετάθεση υπαλλήλου χωρίς αίτη-
σή του, εφόσον ο ίδιος ή εξαρτώµενο µέλος της οικογε-
νείας του παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό 50% και ά-
νω. Ως εξαρτώµενο µέλος για την εφαρµογή του προη-
γούµενου εδαφίου νοείται ο σύζυγος, η σύζυγος ή το τέ-
κνο, ανήλικο ή ενήλικο ανίκανο προς εργασία. Η µετάθε-
ση υπαλλήλου µετά από αίτησή του, προηγείται της µε-
τάθεσης χωρίς αίτηση. Η µετάθεση υπαλλήλου µετά από
αίτησή του, που πάσχει από δυσίατο νόσηµα, προηγείται
των λοιπών κατηγοριών µεταθέσεων µετά από αίτηση.
Μετάθεση πολύτεκνου και τέκνου πολύτεκνου δεν είναι
δυνατή χωρίς αίτησή τους. Το προηγούµενο εδάφιο ι-
σχύει και για υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων
ή για ένα τέκνο οικογένειας µε τρία παιδιά, τα οποία ένα
ή περισσότερα είναι υπάλληλοι. Αν στην τελευταία περί-
πτωση και οι γονείς είναι υπάλληλοι, το προηγούµενο ε-
δάφιο εφαρµόζεται µόνο για τους γονείς ή µόνο για ένα
τέκνο αυτών.»

Άρθρο 56
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2190/1994

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2190/1994
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι αρµοδιότητες του ΑΣΕΠ κατανέµονται στην Ο-
λοµέλεια, σε Ελάσσονες συνθέσεις της Ολοµέλειας, σε
Τµήµατα και σε Μονοµελείς συνθέσεις. Οι αποφάσεις
της Ολοµέλειας και της Ελάσσονος Ολοµέλειας είναι υ-
ποχρεωτικές για τα µέλη του ΑΣΕΠ. Η τοποθέτηση των
Αντιπροέδρων και των Συµβούλων στις Ελάσσονες συν-
θέσεις της Ολοµέλειας, στα Τµήµατα και στις Μονοµε-
λείς συνθέσεις γίνεται µε απόφαση του Προέδρου του
ΑΣΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, στις Ελάσσονες συνθέσεις
της Ολοµέλειας τοποθετούνται ως µέλη όλοι οι Αντιπρό-
εδροι του ΑΣΕΠ. Η Ελάσσων Ολοµέλεια του ΑΣΕΠ είναι
επταµελής και συγκροτείται από τους Αντιπροέδρους
και κατά σειρά αρχαιότητας από τους Προέδρους των
Τµηµάτων και τους Συµβούλους. 

2. Στο ΑΣΕΠ συνιστώνται τρία (3) τουλάχιστον Τµήµα-
τα, καθένα από τα οποία συγκροτείται από τρεις (3) συµ-
βούλους. Με απόφαση του Προέδρου µπορούν να συµ-
µετέχουν σε Τµήµατα του ΑΣΕΠ Αντιπρόεδροι για την
ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Ειδικότερα, ε-
άν η σύνθεση του Τµήµατος είναι ελλιπής, για τη συ-
γκρότηση νόµιµης σύνθεσης προεδρεύει εκτάκτως Αντι-
πρόεδρος, ανεξαρτήτως σειράς αρχαιότητας, µαζί µε µέ-
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λη του Τµήµατος.»
Άρθρο 57

Πάγια µέρη προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«1. Με απόφαση της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ, που δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζο-
νται τα πάγια µέρη του περιεχοµένου των προκηρύξεων.
Οι εκδιδόµενες προκηρύξεις παραπέµπουν εφεξής στην
ανωτέρω απόφαση.»

Άρθρο 58
Απλούστευση διαδικασιών προσλήψεων

Στο τέλος του άρθρου 29 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικώς, στις διαδικασίες πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ,
σύµφωνα µε τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν.2190/1994, τίτ-
λοι γλωσσοµάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερ-
µανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους
του άρθρου 28 γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται µετά-
φρασή τους.»

Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2190/1994

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 15
του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των υπη-
ρεσιών και των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1
του άρθρου 14 είναι δυνατόν να πραγµατοποιείται µετά
από σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ και του οικείου φορέα,
χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προη-
γούµενου διαγωνισµού του ΑΣΕΠ, υπό την προϋπόθεση
ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όµοιους
κλάδους-ειδικότητες και σε πρόσθετα προσόντα και ότι
έχει υποβληθεί αίτηµα για έγκριση προς την Επιτροπή
της υπ’ αριθµ. 33/2006 Π.Υ.Σ., πριν παρέλθουν εννέα (9)
µήνες από τη δηµοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διο-
ριστέων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την επι-
φύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
Στο πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω εδαφίου εµπί-

πτουν και τα αιτήµατα φορέων που έχουν υποβληθεί για
έγκριση στην ανωτέρω Επιτροπή πριν από την έναρξη ι-
σχύος της παρούσης».

Άρθρο 60
Εµπειρία και ισοβαθµία υποψηφίων ΥΕ σε διαδικασίες

πρόσληψης

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 ε-
πέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:

1. Η περίπτωση γ΄ αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ) Εµπειρία µε την έννοια της απασχόλησης µε σχέ-

ση εργασίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή τον ιδιω-
τικό τοµέα ή την άσκηση επαγγέλµατος σε οποιαδήποτε
καθήκοντα ανεξαρτήτως έτους κτήσης τίτλου σπου-
δών.»

2. Το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 
«Αν και πάλι ισοβαθµούν, προηγείται αυτός που έχει α-

πολυτήριο γυµνασίου και µεταξύ αυτών αυτός που έχει

µεγαλύτερο βαθµό και αν αυτός συµπίπτει, προηγείται ο
µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέν-
νησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κρι-
τήρια, η µεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε δηµόσια κλή-
ρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των
οριστικών πινάκων.»

Άρθρο 61
Ρυθµίσεις ζητηµάτων του ν. 2190/1994 

Στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 επέρχονται τροποποιή-
σεις ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής: 

«3. Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται
στον σχεδιασµό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση
και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων ή
έργων που χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται ή
επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργα-
νισµούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράµµατα και
προγράµµατα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συµφώ-
νου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλή-
ρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συµβάσεις µε
διεθνείς οργανισµούς ή απασχολείται σε συµβάσεις έρ-
γου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκµετάλλευση
εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυ-
χής, επιτρέπεται η διάρκεια των συµβάσεων να είναι ισό-
χρονη µε τη διάρκεια του εκτελούµενου προγράµµατος
ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόµε-
νης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµ-
βάσεων αορίστου χρόνου.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 11Α προστίθεται εδάφιο
ως εξής:

«Επί ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία
προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες
στο πρώτο κριτήριο και, αν συµπίπτουν, αυτός που έχει
τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ού-
τω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθµούν, προηγείται ο µεγα-
λύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησής
του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η
µεταξύ τους σειρά καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.»

Άρθρο 62
Αναπληρώσεις υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης

µέσω ΑΣΕΠ

1. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 επέρχονται οι ακό-
λουθες µεταβολές:
α) Στην παράγραφο 11 προστίθεται πέµπτο εδάφιο ως

εξής: 
«Ο χρόνος αυτός µπορεί να παραταθεί για όσο διάστη-

µα µπορούν να διατεθούν προς διορισµό υποψήφιοι σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 12.»
β) Η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής: 
«12. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι διατίθενται µε απόφα-

ση του ΑΣΕΠ κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνα-
κα επιτυχίας, σε συνδυασµό µε τη δήλωση προτίµησής
τους, στις οικείες υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα για
διορισµό. Οι υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα στις οποί-
ες διατίθενται από το ΑΣΕΠ υποψήφιοι για διορισµό, σε
περίπτωση διαπίστωσης κωλύµατος διορισµού υποψηφί-
ου ή διαπίστωσης µη γνησιότητας των δικαιολογητικών
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διορισµού του ή µη αποδοχής του διορισµού από µέρους
του διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης ή θανάτου υ-
ποψηφίου, εντός ενός (1) έτους από τον διορισµό του, υ-
ποχρεούνται να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό στο Α-
ΣΕΠ αµελλητί, προκειµένου το τελευταίο να προβεί στην
αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται δε-
κτό αίτηµα του φορέα για αντικατάσταση µετά από τη
συµπλήρωση αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ετών α-
πό τη δηµοσίευση της τελευταίας απόφασης κατανοµής
της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010
(Α΄40), µε την οποία ολοκληρώνεται η κατανοµή του συ-
νόλου των διατιθέµενων προς διορισµό υποψηφίων από
τον οικείο πίνακα διοριστέων. Για τους διορισµούς για
τους οποίους δεν απαιτείται η ως άνω απόφαση κατανο-
µής, η προθεσµία υποβολής αιτήµατος ορίζεται σε τρία
(3) έτη από τη δηµοσίευση των πινάκων διοριστέων στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή, άλλως, σε τρία (3) έτη
από την έναρξη ισχύος των διατάξεων µε τις οποίες οι
διορισµοί αυτοί εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έκδο-
σης απόφασης κατανοµής.»
γ) Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται ως εξής: 
«14. Αν συνεπεία των δηλώσεων προτίµησης δεν κα-

λύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισ-
σότερων φορέων, προστίθενται στους οικείους πίνακες
διοριστέων οι επόµενοι στον πίνακα κατάταξης – επιτυ-
χίας υποψηφίων, κατά τη σειρά που έχουν σε αυτόν και
κατά τη σειρά µε την οποία οι ανωτέρω φορείς αναγρά-
φονται στην προκήρυξη. Αν παραµείνουν κενές θέσεις
σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία διαπίστωσης
κωλύµατος διορισµού υποψηφίου, ή διαπίστωσης µη
γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισµού του ή µη α-
ποδοχής του διορισµού από µέρους του διατεθέντος για
διορισµό υποψηφίου ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφί-
ου εντός ενός (1) έτους από τον διορισµό του, διατίθεται
για διορισµό ο πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους
επιτυχόντες, ο οποίος έχει περιλάβει στη δήλωση προτί-
µησής του τον συγκεκριµένο φορέα και ούτω καθεξής.
Αν και πάλι δεν καλυφθούν οι θέσεις κατά τη διαδικασία
του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζεται το πρώτο εδά-
φιο της παρούσας. Προς τον σκοπό αυτόν, ο υποψήφιος
καλείται από το ΑΣΕΠ, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, να δη-
λώσει αν αποδέχεται την κενή θέση, εντός αποκλειστι-
κής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών. Η δήλωση αποδοχής
του υποψηφίου πρέπει να είναι εµπρόθεσµη, ρητή και
χωρίς επιφυλάξεις, διαφορετικά τεκµαίρεται ότι δεν α-
ποδέχεται τον διορισµό του. Η δήλωση αποδοχής ή µη α-
ποδοχής της θέσης υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ από τον υπο-
ψήφιο µε υπεύθυνη δήλωση η οποία φέρει βεβαίωση του
γνήσιου της υπογραφής. Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών
υποψήφιος που διατίθεται για διορισµό βάσει της δήλω-
σης προτίµησής του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας,
διαγράφεται από τον πίνακα κατάταξης – επιτυχίας υπο-
ψηφίων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισµό
του, ή κωλυθεί ο διορισµός του λόγω έλλειψης νόµιµης
προϋπόθεσης. Για την κατά τα ως άνω αναπλήρωση υπο-
ψηφίων δεν απαιτείται δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως συµπληρωµατικού πίνακα διοριστέων.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει τέσσερις (4)
µήνες µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Η εξέταση αιτηµάτων φορέων για αντικατάσταση-ανα-
πλήρωση, που έχουν υποβληθεί στο ΑΣΕΠ µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, θα ολοκληρωθεί. Κάθε αντί-
θετη διάταξη καταργείται.

Άρθρο 63
Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης

θέσεων προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8
του ν. 4590/2019 (A΄ 17) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Οι υποψήφιοι που αντιστοιχούν σε αριθµό διπλάσιο
τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσο-
νται καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών
που ορίζεται από το ΑΣΕΠ.»

Άρθρο 64
Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων

Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 17 και της
παραγράφου 9 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 προστί-
θενται τα παρακάτω εδάφια: 

«Αν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο ε-
πέρχεται µεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πί-
νακα κατάταξης είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται
σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να α-
σκήσει ενώπιον του ΑΣΕΠ την προβλεπόµενη από την
παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α΄45) αί-
τηση θεραπείας, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών
(3) µηνών από την εποµένη της δηµοσίευσης των πινά-
κων διοριστέων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και,
στην περίπτωση των αναπληρώσεων από την εποµένη
της κοινοποίησης στον υποψήφιο της απόφασης διάθε-
σης προς διορισµό. Οµοίως, αίτηση θεραπείας εντός της
ως άνω προθεσµίας, αρχοµένης από την ηµεροµηνία κοι-
νοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, µπορεί να
υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται κατόπιν αποδο-
χής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου. Η υποβολή
της ως άνω αίτησης θεραπείας δεν αποτελεί προϋπόθε-
ση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήµατος.» 

Άρθρο 65
Αποσπάσεις στο ΑΣΕΠ

Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 2190/1994 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«8. Για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών
της Γραµµατείας του ΑΣΕΠ, επιτρέπεται η διενέργεια α-
ποσπάσεων µόνιµων ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Γε-
νικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
εκτός των Ν.Π.Ι.Δ. και των δηµόσιων επιχειρήσεων, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Η
διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε δύο (2) έτη µε
δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για µία (1) φορά. H α-
πόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Προέδρου
του ΑΣΕΠ και του κατά περίπτωση αρµόδιου για τον διο-
ρισµό ή την πρόσληψη οργάνου, χωρίς να απαιτείται η
γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων ή των ορ-
γάνων που εξοµοιούνται µε αυτά. Ειδικά για τις αποσπά-
σεις υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού απαιτείται η
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για τον διο-
ρισµό, οργάνου του φορέα προέλευσης.»
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Άρθρο 66
Μεταφορά προσωπικού

1. Προσωπικό των φορέων που προβλέπονται στο άρ-
θρο 40 του ν. 4440/2016 και στο άρθρο 23 του ν. 4587/
2018, το οποίο δεν δύναται να µεταφερθεί λόγω έλλει-
ψης των απαιτούµενων τυπικών προσόντων σύµφωνα µε
το π.δ. 50/2001, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να µεταφερ-
θεί σε θέσεις φορέων υγείας κατηγορίας ΥΕ, εφόσον
διαθέτει απολυτήριο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ανε-
ξαρτήτως του χρόνου κτήσης του. Η µεταφορά µπορεί
να πραγµατοποιηθεί έπειτα από αίτηση που υποβάλλεται
στη Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµόσιου
Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός αποκλειστι-
κής προθεσµίας ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η διαδικασία
που προβλέπεται για τη µεταφορά του προσωπικού που
υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4440/2016
και του άρθρου 23 του ν. 4587/2018.

2. Στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 11 του ν. 4404/
2016 (Α΄ 126) περιλαµβάνονται και οι δικηγόροι µε έµµι-
σθη εντολή του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
(ΟΛΠ Α.Ε.) και του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης
Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.).

Άρθρο 67
Ρύθµιση θεµάτων κατασκηνώσεων 

και παιδικών εξοχών

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών καθορίζεται το ύψος των αποδοχών του
προσωπικού των κατασκηνώσεων των ΟΤΑ α΄ βαθµού,
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών κα-
θορίζεται το ύψος των αποδοχών του προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
των παιδικών εξοχών και κατασκηνώσεων, η λειτουργία
των οποίων ανατίθεται στους οικείους ΟΤΑ α΄ βαθµού
στο πλαίσιο του Κρατικού Προγράµµατος, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998
(Α΄ 236).

Άρθρο 68
Ζητήµατα προσωπικού προγράµµατος 

«Βοήθεια στο Σπίτι»

Η παράγραφος 4 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«4. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συστήνονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δεσµεύονται να υπηρετή-
σουν στη θέση διορισµού τους επί δέκα (10) τουλάχι-
στον έτη από τον διορισµό τους. Μέχρι τη συµπλήρωση
του διαστήµατος αυτού εκτελούν καθήκοντα που αφο-
ρούν στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι» και µπορούν να τους ανατίθενται
παράλληλα καθήκοντα συναφή µε τον κλάδο τους για
την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών. Οι υπάλληλοι
αυτοί δεν µετακινούνται, αποσπώνται ή µετατάσσονται
σε άλλες θέσεις.»

Άρθρο 69
Εισαγωγική εκπαίδευση υπαλλήλων ΙΔΑΧ

Η παράγραφος 7 του άρθρου 170 του ν. 3584/2007 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2, 3 και 4
του άρθρου 45.» 

Άρθρο 70
Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4623/2019

Στο άρθρο 114 του ν. 4623/2019 επέρχονται τροποποι-
ήσεις ως εξής:

1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στην παράγραφο 5α του άρθρου 18 του ν. 1735/

1987 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 32
του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

« Οι ανωτέρω υπάλληλοι, εφόσον εκλεγούν και δεν
καταλάβουν θέση ευθύνης ή απωλέσουν τη θέση ευθύ-
νης τους, µπορούν, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση
του αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου, να επανέλθουν
στην ενεργό υπηρεσία. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην η-
µεροµηνία της αίτησης επανόδου. Στην περίπτωση επα-
νόδου, οι υπάλληλοι αποσπώνται υποχρεωτικά για όλο
το διάστηµα της εκλογικής τους θητείας σε άλλη υπηρε-
σία, εντός των διοικητικών ορίων του δήµου όπου εξελέ-
γησαν. Η µισθοδοσία υπαλλήλων φορέων εκτός Γενικής
Κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, βα-
ρύνει τον φορέα προέλευσης. Αν δεν υπάρχει αντίστοι-
χη υπηρεσία ή θέση, αποσπώνται στην πλησιέστερη
στον δήµο όπου εξελέγησαν υπηρεσία. Για την πραγµα-
τοποίηση της απόσπασης, υποβάλλεται από τον ενδια-
φερόµενο αίτηση µε την υπηρεσία προτίµησης. Η από-
σπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016
(Α΄ 224) και λήγει αυτοδίκαια µε την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο λήξη της εκλογικής τους θητείας.»»

2. Μετά από την παράγραφο 3, προστίθεται παράγρα-
φος 3Α ως εξής: 

«3Α. Η παράγραφος 3 ισχύει για τους αναφερόµενους
σε αυτή υπαλλήλους αναδροµικά από την έκδοση της α-
πόφασης του πολυµελούς Πρωτοδικείου του άρθρου 44
του ν. 3852/2010 και εφόσον έχουν ορκισθεί νοµίµως αι-
ρετοί στον δήµο όπου ήταν υπάλληλοι. Εάν οι εν λόγω
υπάλληλοι επανήλθαν στην υπηρεσία τους το αναφερό-
µενο αυτό χρονικό διάστηµα, υπάγονται στις διατάξεις
της παρούσας.» 

Άρθρο 71
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 33/2006 
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 33/2006
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου καταργείται.

Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4257/2014

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014
αντικαθίστανται ως εξής:
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«1. Επιτρέπεται η µετακίνηση υπαλλήλων από δήµο σε
νοµικά πρόσωπα ή ιδρύµατα του ιδίου δήµου ή σε σύνδε-
σµο στον οποίο συµµετέχει ο δήµος, καθώς και σε νοµι-
κά πρόσωπα διαδηµοτικού χαρακτήρα του άρθρου 156
του ν. 4600/2019 και αντίστροφα, καθώς και µεταξύ των
φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπη-
ρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) έ-
τη, που µπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόµα έτη, εφό-
σον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη. Εξαιρείται το προ-
σωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
των ΚΕΠ, το οποίο µπορεί να µετακινείται µε την ίδια
διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ) εντός του ιδί-
ου δήµου και διέπεται από την παράγραφο 19 του άρ-
θρου 12 του ν. 4071/2012.

2. Η µετακίνηση διενεργείται µε απόφαση του οικείου
δηµάρχου, µετά από αίτηµα του φορέα υποδοχής. Ειδικά
η µετακίνηση υπαλλήλου από ή προς σύνδεσµο ΟΤΑ ή
νοµικά πρόσωπα διαδηµοτικού χαρακτήρα του άρθρου
156 του ν. 4600/2019 διενεργείται µε κοινή απόφαση του
οικείου δηµάρχου και του Προέδρου του Συνδέσµου ή
του Προέδρου νοµικών προσώπων διαδηµοτικού χαρα-
κτήρα του άρθρου 156 του ν. 4600/2019.»

Άρθρο 73
Συµµετοχή αιρετών σε Υπηρεσιακά Συµβούλια ΟΤΑ

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του
ν. 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ως αιρετοί εκπρόσωποι στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο
µετέχουν ο εκλεγµένος µε τους περισσότερους σταυ-
ρούς προτίµησης µόνιµος υπάλληλος από τον πλειοψη-
φούντα συνδυασµό, µε αναπληρωτή του τον δεύτερο σε
σταυρούς, και ο εκλεγµένος υπάλληλος ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου ή ο αναπληρωτής του υπό τις ανά-
λογες προϋποθέσεις.»

Άρθρο 74
Υποχρέωση παραµονής σε ανταποδοτικές 

υπηρεσίες ΟΤΑ

Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν σύµφω-
να µε την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 4479/
2017, σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
των ΟΤΑ α΄ βαθµού και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται σε
αυτούς, δεν αποσπώνται, µετακινούνται ή µετατάσσο-
νται, εάν δεν παρέλθουν επτά (7) τουλάχιστον έτη από
τον διορισµό ή την πρόσληψή τους. Εξαιρούνται οι απο-
σπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς
και οι αµοιβαίες µετατάξεις, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 5 του άρθρου 7 και το άρθρο 10 του ν. 4440/2016. Το
παρόν άρθρο καταλαµβάνει και υπαλλήλους που διορί-
στηκαν ή προσλήφθηκαν σύµφωνα µε την υπ’ αρ.
3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Άρθρο 75
Τροποποίηση Οργανισµού του Υπουργείου Εσωτερικών

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του π.δ. 133/2017
(Α΄ 161) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: 

«ζ) Σχεδιασµός των κατάλληλων πολιτικών για την α-

ξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µε αναπηρίες που
υπηρετεί στη δηµόσια διοίκηση.»

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12
του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) καταργείται.

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019
προστίθεται περίπτωση γ΄ ως ακολούθως:

«γ) Από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Οργανώσεων,
πλην των υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε το άρθρο 1 του π.δ. 81/
2019.» 

Άρθρο 76
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας

Πληροφοριών

1. Στο άρθρο 3 του ν. 4440/2016 προστίθεται παράγρα-
φος 7 ως εξής: 

«7. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) δεν συµ-
µετέχει στο Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας. Όσον αφορά
την Ε.Υ.Π. εξακολουθούν να εφαρµόζονται τα άρθρα 16
και 17 του ν. 3649/2008 (Α΄ 39) και το άρθρο 49 του
π.δ. 1/2017 (Α΄ 2).

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Απαγορεύεται η απόσπαση εκτός Ε.Υ.Π. του πολι-
τικού προσωπικού της, µε εξαίρεση τη συνυπηρέτηση µε
σύζυγο ή συµβιούντα που έχει την ιδιότητα µόνιµου υ-
παλλήλου ή υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου δηµόσιας υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται έπειτα α-
πό αίτηση του υπαλλήλου και κατά παρέκκλιση των κεί-
µενων διατάξεων, σε υπηρεσία του Δηµοσίου ή του ευ-
ρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο
σύζυγος ή ο συµβιών, για όσο διάστηµα εξυπηρετείται η
ανάγκη της συνυπηρέτησης, µε κοινή απόφαση του Διοι-
κητή της Ε.Υ.Π. και του αρµόδιου Υπουργού του φορέα
υποδοχής, ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβου-
λίου της Ε.Υ.Π.. Σε περίπτωση απόσπασης για συνυπη-
ρέτηση στο εξωτερικό, εφαρµόζεται το άρθρο 48 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224).»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του π.δ. 1/2017 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Απαγορεύεται η απόσπαση εκτός Ε.Υ.Π. του πολι-
τικού προσωπικού της, µε εξαίρεση τη συνυπηρέτηση µε
σύζυγο ή συµβιούντα, που έχει την ιδιότητα µόνιµου υ-
παλλήλου ή υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου δηµόσιας υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται έπειτα α-
πό αίτηση του υπαλλήλου και κατά παρέκκλιση των κεί-
µενων διατάξεων, σε κενή ή συνιστώµενη προσωποπαγή
θέση σε υπηρεσία του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµό-
σιου τοµέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγος ή ο
συµβιών, για όσο διάστηµα εξυπηρετείται η ανάγκη της
συνυπηρέτησης, µε κοινή απόφαση του Διοικητή της
Ε.Υ.Π. και του αρµόδιου Υπουργού του φορέα υποδο-
χής, ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
της Ε.Υ.Π.. Σε περίπτωση απόσπασης για συνυπηρέτηση
στο εξωτερικό, εφαρµόζεται το άρθρο 48 του ν. 4440/
2016 (Α΄224).»
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Άρθρο 77
Σύσταση Επιτροπής Θεµάτων Ανθρώπινου 

Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα

1. Συστήνεται Επιτροπή Θεµάτων Ανθρώπινου Δυναµι-
κού Δηµοσίου Τοµέα, η οποία αποτελείται από: α) τον Γε-
νικό Γραµµατέα Ανθρωπίνου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα
ως Πρόεδρο, β) τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής, γ) τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού Εσωτε-
ρικών Πολιτικών, δ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Προϋπολογισµού
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, ε)
τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα της Γενικής Γραµµατείας Αν-
θρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα, στ) τον Προϊστά-
µενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρ-
νησης της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτι-
κής, ζ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εισοδηµατικής
Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πο-
λιτικής, η) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προγραµ-
µατισµού και Δηµοσιονοµικών Στοιχείων της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, θ) τον Προϊστά-
µενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµι-
κού της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δη-
µοσίου Τοµέα, ι) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προ-
γραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού
της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµο-
σίου Τοµέα. Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος, µόνιµος
ή ΙΔΑΧ, της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού
Δηµοσίου Τοµέα που ορίζεται µε απόφαση του οικείου
Γενικού Γραµµατέα. 

2. Έργο της Επιτροπής είναι: 
i) η υποβολή εισήγησης επί του συγκεντρωτικού τε-

τραετούς σχεδίου προγραµµατισµού προσλήψεων της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4590/2019, όπως ι-
σχύει, 

ii) η υποβολή εισήγησης για τον ετήσιο προγραµµατι-
σµό προσλήψεων κάθε επόµενου έτους, σύµφωνα µε
την παράγραφο 7 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019, 

iii) η υποβολή εισήγησης για τον µηνιαίο προγραµµατι-
σµό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµέ-
νου Χρόνου για κάθε επόµενο έτος και 

iv) η παρακολούθηση και καταγραφή του συνόλου των
κανονιστικών ρυθµίσεων που αφορούν σε θέµατα µισθο-
λογίου/παροχών και στελέχωσης του Δηµοσίου Τοµέα, 

v) η διαµόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγή-
σεων προς τους καθ’ ύλην αρµόδιους Υπουργούς επί θε-
µάτων µισθολογίου του ανθρώπινου δυναµικού του Δη-
µοσίου Τοµέα, 

vi) η διαµόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγή-
σεων προς τους καθ’ ύλην αρµόδιους Υπουργούς επί θε-
µάτων που αφορούν στη στελέχωση και στις σχετικές
διαδικασίες στελέχωσης των φορέων του Δηµοσίου Το-
µέα είτε µέσω διαδικασιών πρόσληψης είτε µέσω κινητι-
κότητας και 

vii) η διαµόρφωση και υποβολή επεξεργασµένων προ-
τάσεων προς την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του
άρθρου 5 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αναφορικά µε
τις ανάγκες στελέχωσης των φορέων του Δηµοσίου Το-
µέα.

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε µηνιαία βάση κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου. Τα µέλη της Επιτροπής, κα-

θώς και ο γραµµατέας αυτής, πλην των συµµετεχόντων
Γενικών Γραµµατέων, δύνανται να αµείβονται βάσει κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερι-
κών που θα εκδοθεί προς τον σκοπό αυτόν. 

4. Η Επιτροπή συντάσσει κάθε έξι (6) µήνες και υπο-
βάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο έκθεση πεπραγµένων
και καταγραφής προόδου του προγραµµατισµού προ-
σλήψεων και της υλοποίησης των σχεδίων αυτών.

Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του
άρθρου 37 του ν. 4622/2019 προστίθεται η φράση «ή άλ-
λο όργανο.»

Άρθρο 79
Μεταβατικές διατάξεις

1. Ειδικά για τις εκκρεµείς διαδικασίες των προηγού-
µενων κύκλων κινητικότητας, οι αποφάσεις για µετάταξη
ή απόσπαση εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσµία έως
τις 31 Μαΐου 2020. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαι-
τέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της
αποκλειστικής προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου,
µε µόνη εξαίρεση τις αποφάσεις µετάταξης οι οποίες έ-
χουν σταλεί για δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο ή
αποσπάσεις για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης
της αίτησης.

2. Δεν ανασυγκροτούνται και δεν καταργούνται υφι-
στάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τριµελή
όργανα αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του ν. 4440/2016, εφόσον έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδι-
κασία αξιολόγησης των υποψηφίων. 

3. Κατά την πρώτη εφαρµογή των άρθρων 84 έως 86
του ν. 3528/2007, όπως τροποποιούνται µε το άρθρο 47
του παρόντος, για την τελική µοριοδότηση, ο συνολικός
αριθµός των µορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται
µε τους εξής συντελεστές για όλα τα επίπεδα θέσεων
ευθύνης:

33% για την οµάδα κριτηρίων (α),
33% για την οµάδα κριτηρίων (β),
34% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
4. Κατά την πρώτη εφαρµογή των άρθρων 87 έως 89

του ν. 3584/2007, όπως τροποποιούνται µε το άρθρο 48
του παρόντος, για την τελική µοριοδότηση, ο συνολικός
αριθµός των µορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται
µε τους παρακάτω συντελεστές για όλα τα επίπεδα θέ-
σεων ευθύνης ως εξής:

33% για την οµάδα κριτηρίων (α),
33% για την οµάδα κριτηρίων (β),
34% για την οµάδα κριτηρίων (δ).
5. Άδειες που έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τον

ν. 3528/2007 και τον ν. 3584/2007, καθώς και το
π.δ. 410/1988, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή
τους µε τον παρόντα, συνυπολογίζονται για τον καθορι-
σµό του ανώτατου αριθµού δικαιούµενων αδειών σύµ-
φωνα µε το άρθρο 49 του παρόντος.

6. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η
προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α΄33), όπως τροποποιείται
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µε το άρθρο 53 του παρόντος, αρχίζει την 1η.4.2020 και
λήγει στις 30.9.2020.

7. Για την έκδοση κάθε εκκρεµούς απόφασης µετάτα-
ξης ή απόσπασης υπαλλήλων της Ελληνικής Αεροπορι-
κής Βιοµηχανίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), απαιτείται η προηγού-
µενη σύµφωνη γνώµη του εποπτεύοντος Υπουργού Οι-
κονοµικών.

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224), όπως τροποποιούνται µε τις δια-
τάξεις του παρόντος, ισχύουν και για τον Α΄ κύκλο κινη-
τικότητας έτους 2019.»

9. Για τους προσληφθέντες µε την υπ’ αριθµ. 3Κ/2018
προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., ο χρόνος υπηρεσίας που διανύ-
θηκε µε βάση τους προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. σε
οποιονδήποτε ΟΤΑ, σε θέση της ίδιας κατηγορίας και ει-
δικότητας ή παρεµφερούς, λογίζεται ως χρόνος πραγµα-
τικής δηµόσιας υπηρεσίας στον ΟΤΑ διορισµού και προ-
σµετράται για τη συµπλήρωση της διετούς δοκιµαστικής
υπηρεσίας.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 80
Τροποποιήσεις του άρθρου 45 του ν. 4635/2019

(Α΄ 167) για το Εθνικό Πρόγραµµα 
Απλούστευσης Διαδικασιών

Στο άρθρο 45 του ν. 4635/2019 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Στο Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικα-

σιών (ΕΠΑΔ) εντάσσονται πολιτικές, ενέργειες, δράσεις
ή πρωτοβουλίες φορέων του Δηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι οποίες στοχεύουν στην κα-
ταπολέµηση της γραφειοκρατίας ή τη µείωση των διοικη-
τικών βαρών, και οι οποίες εντάσσονται σε άξονες πα-
ρέµβασης οι οποίοι περιέχουν κατηγορίες δράσεων ό-
πως ενδεικτικά: (α) ανασχεδιασµός και απλούστευση δι-
οικητικών διαδικασιών και ροής εργασιών ή τροποποίη-
ση, βελτίωση ή κατάργηση δικαιολογητικών, διατυπώσε-
ων ή υποχρεώσεων πληροφόρησης προς τη Δηµόσια Δι-
οίκηση ή προς τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από
νόµο ή κανονιστική πράξη, (β) πρόταση για τροποποίηση,
προσαρµογή, απλούστευση και εν γένει βελτίωση
του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου υφιστάµε-
νων ρυθµίσεων ή κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, διοικη-
τική ή νοµοθετική, σύµφωνα µε τα άρθρα 65-67 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), (γ) ψηφιοποίηση των διαδικασιών
και δράσεις διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών
συστηµάτων, (δ) βελτίωση της πληροφόρησης των πολι-
τών ή των επιχειρήσεων µε προσβάσιµο και φιλικό προς
τον χρήστη τρόπο, για κάθε διοικητική διαδικασία ή για
υποχρεώσεις πληροφόρησης προς τη διοίκηση ή προς

τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από νόµο ή κανονιστική
πράξη, και (ε) αναβάθµιση της εξυπηρέτησης όλων των
πολιτών, χωρίς αποκλεισµούς, από φυσικά σηµεία εξυ-
πηρέτησης και υπηρεσίες υποδοχής κοινού. Στο πλαίσιο
αυτό, οι ως άνω δράσεις σχεδιάζονται, προτείνονται, υ-
λοποιούνται και παρακολουθούνται ως συνεκτικά και αλ-
ληλεξαρτώµενα µέρη του Προγράµµατος µε σκοπό τη
διασφάλιση της συνοχής, της συνέργειας και της διαλει-
τουργικότητας των δράσεων, καθώς και οικονοµιών κλί-
µακας και τη µεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει
από την υλοποίησή τους. Οι διοικητικές διαδικασίες που
ανασχεδιάζονται, απλοποιούνται ή ψηφιοποιούνται βά-
σει των ανωτέρω και οι οποίες αποδεδειγµένα µειώνουν
τα διοικητικά βάρη προς πολίτες, επιχειρήσεις ή δηµοσί-
ους υπαλλήλους, πιστοποιούνται ως διαδικασίες ΕΠΑΔ
από τη Συντονιστική Επιτροπή της παραγράφου 8 του
παρόντος.»

2. Οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 11 αντικαθίστανται ως ε-
ξής: 

«6. Το ΕΠΑΔ υλοποιείται µέσω Προγραµµατικών Συµ-
φωνιών µεταξύ του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και των οικείων υπουργών ή µέσω Μνηµονίων Συνεργα-
σίας µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και των οικεί-
ων Γενικών ή Ειδικών Γραµµατέων και λειτουργεί µε την
υποστήριξη οµάδων και υπο-οµάδων εργασίας, οι οποίες
συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
Στις οµάδες και υπο-οµάδες εργασίας συµµετέχουν Γε-
νικοί ή Ειδικοί Γραµµατείς, υπηρεσιακοί παράγοντες ή
συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων µελών της Κυβέρ-
νησης και µπορούν να συµµετέχουν και ιδιώτες εµπειρο-
γνώµονες. Αντικείµενο των οµάδων και υπο-οµάδων ερ-
γασίας είναι: α) η ανάλυση και επεξεργασία των δράσε-
ων απλούστευσης διαδικασιών, όπως αυτές καθορίζο-
νται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος και έχουν
συµφωνηθεί στις ως άνω Προγραµµατικές Συµφωνίες ή
Μνηµόνια Συνεργασίας, β) η ανάλυση και επεξεργασία
των δράσεων που υποβάλλονται στην ειδική πλατφόρµα
της παραγράφου 5, γ) η ανάλυση και επεξεργασία των
δράσεων που προκύπτουν από πρόταση ή πρωτοβουλία
του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος,
ανάλογα µε το πεδίο πολιτικής στο οποίο ανήκουν και δ)
η συµβολή στην εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών,
η παρακολούθηση του ανατιθέµενου έργου και των πα-
ραδοτέων αυτού, καθώς και η µέριµνα για την εφαρµογή
του, εφόσον απαιτηθεί η ανάθεση του σχεδιασµού και
της υλοποίησης της δράσης, µε ανάθεση του σχετικού
έργου σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, σύµφωνα µε τον νό-
µο.

7. Το ΕΠΑΔ υποστηρίζεται διοικητικά και επιστηµονικά
από τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, η οποία εκπονεί και εκδίδει Οδηγό σχε-
διασµού και υλοποίησης των δράσεων, βάσει του οποίου
εργάζονται οι οµάδες και υπο-οµάδες εργασίας, και ο ο-
ποίος περιλαµβάνει τα αναγκαία κοινά πρότυπα και κοι-
νές προδιαγραφές, καθώς και τη µεθοδολογία σχεδια-
σµού και υλοποίησης των δράσεων, µε τελικό σκοπό την
προτυποποίηση των λειτουργιών και των διαδικασιών
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της Δηµόσιας Διοίκησης, την ψηφιοποίησή τους και τη
διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους.

8. Η παρακολούθηση της υλοποίησης και η αξιολόγη-
ση του Ετήσιου Προγραµµατισµού του ΕΠΑΔ πραγµατο-
ποιείται από Συντονιστική Επιτροπή, που ορίζεται µε α-
πόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και α-
ποτελείται από γενικούς γραµµατείς, στην οποία προε-
δρεύει ο Γενικός Γραµµατέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών. Αντικείµενο της Συντο-
νιστικής Επιτροπής αποτελεί, επιπλέον, η µέριµνα για
ζητήµατα διϋπουργικού χαρακτήρα, η έγκριση και επικαι-
ροποίηση του Οδηγού της παραγράφου 7, η έγκριση του
απολογισµού του πριν αυτό υποβληθεί στον Πρωθυ-
πουργό και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η
πιστοποίηση των απλουστευµένων διαδικασιών, σύµφω-
να µε την παράγραφο 3. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βέρνησης, καθορίζονται ο τρόπος εκπόνησης του Εθνι-
κού Προγράµµατος Απλούστευσης Διαδικασιών, ο τρό-
πος ένταξης κάθε δράσης σε αυτό, ο τρόπος χρηµατοδό-
τησης, ο τρόπος και τα κριτήρια πιστοποίησης των διαδι-
κασιών, ο τρόπος υποβολής προτάσεων προς αξιολόγη-
ση από φορείς της κοινωνίας και της αγοράς, καθώς και
το σύστηµα διοίκησης-παρακολούθησης - αξιολόγησης -
επικαιροποίησης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχεδια-
σµού και υλοποίησης των δράσεων του Προγράµµατος,
η συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής της παρα-
γράφου 8 και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
του παρόντος.»

Άρθρο 81
Τροποποιήσεις του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) για το Εθνικό
Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

Στο άρθρο 45 του ν. 4339/2015 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Η εταιρεία είναι, ιδίως, αρµόδια για: α) την παρακο-

λούθηση, µελέτη και έρευνα των εξελίξεων στον χώρο
των οπτικοακουστικών µέσων και της ψηφιακής τεχνο-
λογίας σε θεσµικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επί-
πεδο, β) τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εφαρµογή
ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την
υποστήριξη των τοµέων των οπτικοακουστικών µέσων
και της ψηφιακής τεχνολογίας και των στελεχών τους,
γ) την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλ-
λευση εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών µέσων και µέ-
σων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και
πληροφόρησης, δ) την οργάνωση και λειτουργία βιβλιο-
θήκης και τράπεζας δεδοµένων, ε) την έκδοση εγχειρι-
δίων, βιβλίων, µελετών και ενηµερωτικών δελτίων, καθώς
και τη διάδοση κοινωνικών µηνυµάτων, που αφορούν στα
οπτικοακουστικά µέσα και στην ψηφιακή τεχνολογία, στ)
την οργάνωση συνεδρίων, συµποσίων, εκθέσεων, διαλέ-
ξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, ζ) την παραγωγή
και διαχείριση οπτικοακουστικού υλικού και µέσων ψη-
φιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης, η) την υποβοή-
θηση του Δηµοσίου στην εφαρµογή των επικοινωνιακών
πολιτικών στους τοµείς των οπτικοακουστικών µέσων
και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην ανάπτυ-

ξη συνεργασιών µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων
για την προώθηση των πολιτικών αυτών, θ) την υλοποίη-
ση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραµµάτων στους το-
µείς των οπτικοακουστικών µέσων και της ψηφιακής τε-
χνολογίας, ι) τον εθνικό συντονισµό των δράσεων των
φορέων του Δηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα µε την περίπτω-
ση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και των φορέων του ευρύτερου
Δηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138), που συλλέγουν, κατέχουν και εκ-
µεταλλεύονται οπτικοακουστικό υλικό στην Ελλάδα, κα-
θώς και τη δηµιουργία ενιαίου καταλόγου του συνόλου
του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο κατέχουν οι ως
άνω φορείς, καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί-
ου ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, ια) την υπο-
στήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δηµιουργίας και των
δηµιουργών στα οπτικοακουστικά µέσα και την επικοινω-
νία στη Χώρα, µέσα από µια σειρά προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως, τη
βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας στα οπτικοακου-
στικά µέσα και την επικοινωνία στην Ελλάδα, την εξα-
σφάλιση των κατάλληλων υποδοµών για την ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας και την ανάληψη επενδυτικών
πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τοµέα, ιβ) την προσέλ-
κυση άµεσων ξένων επενδύσεων στη Χώρα στον κλάδο
των οπτικοακουστικών µέσων και της επικοινωνίας, προ-
βολή και προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό, ως τό-
που κατάλληλου για την πραγµατοποίηση οπτικοακου-
στικών παραγωγών και την προσέλκυση στην Ελλάδα
διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, µε αξιοποίηση
των επενδυτικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων που
ισχύουν, τον εθνικό συντονισµό των συναρµόδιων φορέ-
ων, οργανισµών, υπουργείων, καθώς και της περιφερεια-
κής και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δηµιουργία και λει-
τουργία των κατάλληλων υποδοµών, έτσι ώστε να µπο-
ρούν να υλοποιηθούν στην Ελλάδα οι διεθνείς οπτικοα-
κουστικές παραγωγές, ιγ) την καταγραφή, αποθήκευση
και ψηφιοποίηση του προγράµµατος που εκπέµπουν οι
πάροχοι περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκποµπής εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας,
που διαθέτουν νόµιµη άδεια εκποµπής, µε στόχο τη διά-
σωση, διαφύλαξη και δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου
και συγκεντρωτικού αρχείου της εθνικής πολιτιστικής ο-
πτικοακουστικής µνήµης.»

2. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 αντικαθίστανται ως εξής: 
«4. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ως δηµόσιος φορέας αρµόδιος για

τη δηµιουργία του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστι-
κών αρχείων, και σύµφωνα µε την επικρατούσα διεθνή
πρακτική, τηρεί κινηµατογραφικό αρχείο, αρχείο ήχου,
µουσικής, τηλεόρασης, φωτογραφιών, γραφιστικής τέ-
χνης, βίντεο, κινούµενου σχεδίου (animation), ψηφιακών
δηµιουργιών και ψηφιακών παιγνιδιών. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε εί-
ναι αρµόδιο να συγκεντρώνει, να διαφυλάσσει, να ψη-
φιοποιεί, να αρχειοθετεί και να συντηρεί οπτικοακουστι-
κά και κινηµατογραφικά έργα, καθώς και έντυπα κάθε εί-
δους, φωτογραφίες και αντικείµενα που αναφέρονται
στην τέχνη και την ιστορία των οπτικοακουστικών µέσων
και του κινηµατογράφου. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. δύναται, στο
πλαίσιο του καταστατικού του σκοπού, να εντοπίζει, να
διασώζει, να αποκαθιστά, να διατηρεί, να καταγράφει, να
τεκµηριώνει, να καταλογογραφεί, να ευρετηριάζει, να
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διαχειρίζεται και να αναδεικνύει τα ανωτέρω αρχεία. Ε-
πίσης, το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. τηρεί αρχείο για τα ντοκιµαντέρ, τις
σειρές µικρού µήκους, τις τηλεταινίες και τις διαδικτυα-
κές παραγωγές, µε σκοπό τη συγκέντρωση, τη διαφύλα-
ξη, την ψηφιοποίηση, την αρχειοθέτηση και τη συντήρη-
ση του ανωτέρω υλικού και δύναται, στο πλαίσιο του κα-
ταστατικού του σκοπού, να προβαίνει στις ενέργειες του
προηγούµενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Πολιτισµού και Αθλητισµού και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τε-
χνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος κατάθεσης
του ανωτέρω υλικού στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., καθώς και κάθε άλ-
λο σχετικό θέµα.

5. α) Για την υλοποίηση του εθνικού αποθετηρίου οπτι-
κοακουστικών αρχείων από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ο παραγωγός
κινηµατογραφικών έργων και κάθε άλλος κάτοχος ή νο-
µέας πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας υποχρεούται να
παραδώσει στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ένα αντίτυπο σε ψηφιακή
µορφή ή σε φιλµ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλ-
λεται το κόστος αναπαραγωγής του αντιτύπου, στο µέ-
τρο που αποκλείεται η αναπαραγωγή ψηφιακού αντιτύ-
που µε τεχνικά µέσα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και χορηγείται βε-
βαίωση κατάθεσής του. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει
το αντίτυπο του κινηµατογραφικού έργου, στερείται του
δικαιώµατος ένταξης στα µέτρα ενίσχυσης του Τρίτου
Κεφαλαίου του ν. 3905/2010 (Α΄ 219). Η παράδοση ή πε-
ρισυλλογή του αντιτύπου ή του πρωτοτύπου του κινηµα-
τογραφικού έργου ή και των δύο δεν συνεπάγεται τη µε-
ταβίβαση του ηθικού και περιουσιακού δικαιώµατος των
δικαιούχων του έργου και δεν παρέχει στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ε-
ξουσίες εκµετάλλευσης του έργου, πλην αυτών που α-
φορούν στους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν άρ-
θρο. Οι δηµιουργούµενοι κατ’ εφαρµογή του παρόντος
υλικοί φορείς ψηφιακού υλικού ανήκουν στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
β) Εφόσον το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. κληθεί από φορείς ή του Δη-

µόσιου Τοµέα, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και α-
πό φορείς του ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα, σύµφωνα µε
το άρθρο 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) ή από ιδιώτες κα-
τόχους ή νοµείς ή κληρονόµους οπτικοακουστικού υλι-
κού µε αξία για την εθνική πολιτιστική οπτικοακουστική
µνήµη να το παραλάβει, δύναται να παραλάβει το υλικό
συντάσσοντας πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. δύναται να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο
για τη διάσωση, την προστασία, τη διατήρηση και την έ-
νταξη του υλικού στο εθνικό αποθετήριο οπτικοακουστι-
κών αρχείων. Στην περίπτωση που το οπτικοακουστικό υ-
λικό φυλάσσεται σε ακατάλληλες συνθήκες µε κίνδυνο
καταστροφής, το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. δύναται να επεµβαίνει για
τη διάσωση, προστασία και ένταξη του υλικού αυτού στο
εθνικό αποθετήριο οπτικοαουστικών αρχείων µε τη µορ-
φή ψηφιακού αρχείου και να συνεργάζεται προς τον
σκοπό αυτόν µε κάθε συναρµόδιο φορέα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού και Α-
θλητισµού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η
διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την κατάθεση των κινη-
µατογραφικών έργων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και την ενηµέρωση
των συναρµόδιων φορέων σχετικά µε τις ενέργειες που
έλαβαν χώρα, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου 5 του παρόντος, καθώς και οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις για την αναπαραγωγή και χρήση τους, εφόσον

υπάρχει έγγραφη συναίνεση του νόµιµου δικαιούχου
των δικαιωµάτων εκάστου έργου και δεν ελλοχεύει κίν-
δυνος για τη διαφύλαξη και συντήρηση του υλικού.»

Άρθρο 82
Οργανωτικά ζητήµατα του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και των εποπτευόµενων φορέων του

1. Οργανικές µονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ταυτοποί-
ησης ως Αρχή Εγγραφής, κατά την έννοια του άρθρου
20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), σε εγκεκριµένους παρό-
χους υπηρεσιών εµπιστοσύνης, σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στο άρθρο 24 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ι-
ουλίου 2014 (ΕΕ L 257). Οι ως άνω οργανικές µονάδες
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης.

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Για τη στελέχωση του ΕΚΟΜΕ δύναται να εφαρµόζε-
ται και το άρθρο 13 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), εντός των
ορίων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.»

3. Οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 55 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134) εφαρµόζονται αναλογικά και για
το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών
Μέσων και Επικοινωνίας, καθώς και για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.»

Άρθρο 83
Διατάξεις για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

1. Για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτηµάτων
αδειοδότησης κατασκευών κεραιών του άρθρου 34 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και την ανάπτυξη του Συστήµατος
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραι-
ών (ΣΗΛΥΑ) µπορούν να απασχολούνται στελέχη της Ε-
ΕΤΤ, ιδίως, εφόσον απασχολούνται σε σχετικό αντικεί-
µενο ή διαθέτουν σχετική εµπειρία, εκτός του κανονικού
ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση. Με απόφαση της ΕΕΤΤ
καθορίζεται αποζηµίωση ανά ώρα, έλεγχο ή παραδοτέο
έργο, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 9 του
άρθρου 21 του  ν. 4354/2015, το ύψος της οποίας δεν δύ-
ναται να υπερβαίνει το οριζόµενο στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. Οι
σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπο-
λογισµό της ΕΕΤΤ, κατά τις κείµενες διατάξεις και δεν
προκαλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού.

2. Για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της ΕΕΤΤ
που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος αναφο-
ρικά µε τη διεκπεραίωση των αιτηµάτων αδειοδότησης
και την ανάπτυξη του ΣΗΛΥΑ, µε κοινή απόφαση της Ε-
ΕΤΤ και του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου, διενερ-
γούνται αποσπάσεις υπαλλήλων µόνιµων ή µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρ-
θρου 7 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως προστέθηκε µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4590/2019 (Α΄17).

3. Στο άρθρο 13 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) προστίθεται
παράγραφος 13 ως εξής: 
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«13. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και µέλη του
Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού της ΕΕΤΤ, οι οποίοι,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν ως α-
ποσπασµένοι στην ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τον ν. 4440/2016
(Α΄ 224) και, ιδίως, δυνάµει των άρθρων 2, 4, 6 και 7, ή
των οποίων η απόσπαση έληξε τέσσερις (4) µήνες κατ’
ανώτατο όριο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
µπορούν να αιτηθούν στην ΕΕΤΤ τη µετάταξή τους, χω-
ρίς γνώµη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των φορέων
προέλευσης. Η µετάταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση
των αρµοδίων οργάνων διορισµού των φορέων υποδο-
χής και προέλευσης, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή α-
νώτερης κατηγορίας και αν δεν υπάρχει, µε µεταφορά
της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, και εφόσον διαθέ-
τει τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, µε-
τά από θετική γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της
ΕΕΤΤ, µε την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της
προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές του, εφόσον υπάρ-
χει.»

Άρθρο 84
Διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

1. Στο τέλος του άρθρου 20 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)
προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής: 

«ιγ) Δορυφορικός Σταθµός Εδάφους, νοείται κεραία
εκποµπής/λήψης δορυφορικών σηµάτων, που περιλαµ-
βάνει κατασκευές στήριξης, έναν ή περισσότερους πο-
µπούς και δέκτες, εξαρτήµατα και λοιπά παρελκόµενα.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν. 4635/2019 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ΕΕΤΤ δηµοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών
κεραιών, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία α-
δειοδότησης, µε χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού
συστήµατος (GIS), καθώς και το περιεχόµενο του φακέ-
λου της άδειας κατασκευής κεραίας, µε την επιφύλαξη
της νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµέ-
νων.»

3. Στο άρθρο 22 του ν. 4635/2019 προστίθεται παρά-
γραφος 9 ως εξής: 

«9. Ειδικά για τους Δορυφορικούς Σταθµούς Εδάφους,
η αίτηση για χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυ-
χνοτήτων έπεται της άδειας κατασκευής νέου Δορυφο-
ρικού Σταθµού Εδάφους ή νέου Κέντρου Δορυφορικών
Επικοινωνιών. Στην αίτηση για αδειοδότηση που αναρτά-
ται στο ΣΗΛΥΑ γνωστοποιούνται στην ΕΕΤΤ και στους
συναρµόδιους φορείς όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
και επαρκούν για τη χορήγηση άδεια κατασκευής, συ-
µπεριλαµβανοµένων των πιθανών ζωνών συχνοτήτων
στο πλαίσιο των οποίων δύναται να λειτουργήσει ο Δο-
ρυφορικός Σταθµός Εδάφους. Η ΕΕΤΤ προχωρά στη χο-
ρήγηση άδειας Κατασκευής, υπό την αίρεση της χορήγη-
σης δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ενώ η λει-
τουργία του Δορυφορικού Σταθµού Εδάφους σταθµού ε-
πιτρέπεται µόνο µετά από τον ακριβή προσδιορισµό της
συχνότητας και την αντίστοιχη εκχώρηση συχνοτήτων
από την ΕΕΤΤ.»

4. Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης θ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«αα) για κατασκευή κεραίας επί εδάφους: τοµή, όψη
και κάτοψη των δοµικών κατασκευών κεραίας και των
συστηµάτων των κεραιών ραδιοκάλυψης εκποµπής και
λήψης ραδιοσηµάτων, µε υψόµετρα, διαστασιολόγηση
και επιφάνεια σε κλίµακα 1:50 (ένα προς πενήντα) ή
1:100 (ένα προς εκατό) και διάγραµµα κάλυψης, εφόσον
για τις δοµικές αυτές κατασκευές απαιτείται ο έλεγχος
των πολεοδοµικών µεγεθών,
ββ) για κατασκευή κεραίας επί κτιρίων: τοµή, όψη και

τις κατόψεις που αποτυπώνουν τις δοµικές κατασκευές
κεραίας και τα συστήµατα των κεραιών ραδιοκάλυψης
εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων µε το χώρο µηχανη-
µάτων, µε υψόµετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε
κλίµακα 1:50 (ένα προς πενήντα) ή 1:100 (ένα προς εκα-
τό),».

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ν. 4635/2019 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι δυνα-
τή η τροποποίηση, προσθήκη ή αντικατάσταση των πα-
ραπάνω δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις κατά περίπτω-
ση ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτή-
σεις της κείµενης νοµοθεσίας. Με όµοια απόφαση, δύνα-
ται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες ηλεκτρο-
νικής υποβολής της αίτησης και της έγκρισης δοµικών
κατασκευών κεραίας, τα προσβάσιµα στο κοινό στοιχεία
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε το ζήτηµα αυτό. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης µπορούν να
θεσπίζονται τέλη υπέρ του Τ.Ε.Ε. για την κατάθεση των
αιτήσεων του παρόντος στο ηλεκτρονικό σύστηµα e-Ά-
δειες.»

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του ν. 4635/2019 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά στη νοµιµό-
τητα ήδη εγκατεστηµένων δοµικών κατασκευών κεραί-
ας, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτή δόµη-
σης, ο οποίος συντάσσει πόρισµα ελέγχου, το οποίο υ-
ποβάλλει στο e-Άδειες. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί
ότι, οι δοµικές κατασκευές κεραίας κατασκευάστηκαν
κατά παράβαση της χορηγηθείσας έγκρισης δοµικών κα-
τασκευών κεραίας, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας
δύναται να συµµορφωθεί, µέσα σε προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την ενηµέρωση του e-Άδειες ή, σε περί-
πτωση νοµιµοποίησής της βάσει των κειµένων διατάξε-
ων περί αυθαίρετων κατασκευών της πολεοδοµικής νο-
µοθεσίας, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από
την ενηµέρωση του e-Άδειες. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, υποβάλλει αίτηµα για έλεγχο της συµµόρ-
φωσης. Το σχετικό πόρισµα ελέγχου υποβάλλεται από
τον ελεγκτή δόµησης στο e-Άδειες. Αν η εν λόγω προθε-
σµία παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας αποµακρύ-
νεται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 25. Μέ-
σω του ΣΗΛΥΑ ενηµερώνονται η ΕΕΤΤ για τις δικές της
ενέργειες και οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας για να δια-
κόψουν άµεσα κάθε παροχή. Επίσης, µέσω του e-Άδειες
ενηµερώνεται η αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ), η
οποία ανακαλεί τη χορηγηθείσα έγκριση δοµικών κατα-
σκευών κεραίας. Στις περιπτώσεις αυτές η αρµόδια Υ-
ΔΟΜ εκδίδει πράξη επιβολής προστίµου, σύµφωνα µε το
πόρισµα και προβαίνει σε κάθε άλλη απαιτούµενη ενέρ-
γεια, σύµφωνα µε τις κείµενες περί αυθαιρέτων πολεο-
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δοµικές διατάξεις.»
7. Στο άρθρο 26 του ν. 4635/2019 (Α΄167) προστίθεται

παράγραφος 2 ως εξής: 
«2. Για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρο-

νικού εξοπλισµού και των κατασκευών κεραιών του Εθνι-
κού Συστήµατος Εποπτείας Φάσµατος της ΕΕΤΤ, οι πά-
ροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεού-
νται να παρέχουν στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήµατός της, υ-
πηρεσίες συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευ-
κολιών, υπό εύλογους όρους, οι οποίοι εξειδικεύονται σε
συµφωνία πλαίσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της υπ’ α-
ριθµ. 859/3/16.07.2018 απόφασης της ΕΕΤΤ (Β΄ 3907). Η
ΕΕΤΤ καταβάλλει εύλογο τέλος συνεγκατάστασης και
από κοινού χρήσης ευκολιών, το οποίο υπολογίζεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της ανωτέρω α-
πόφασής της.»

8. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29
του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάµεων,
των Σωµάτων Ασφαλείας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πλη-
ροφοριών (ΕΥΠ), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ),
του Λιµενικού Σώµατος, του Εθνικού Κέντρου Άµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ), του Εθνικού Συστήµατος Διαχείρισης
και Εποπτείας Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ)
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
µείων (ΕΕΤΤ) καθώς και του σταθµού που προβλέπεται
στην περίπτωση κστ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4
του ν. 4070/2012 (A΄ 82). Οι ανωτέρω κατασκευές κεραι-
ών χαρακτηρίζονται ως Εθνικής Σηµασίας. Η εγκατάστα-
ση κεραιοσυστηµάτων των ως άνω φορέων σε αδειοδο-
τηµένες κατασκευές κεραιών δεν απαιτεί την έκδοση νέ-
ας άδειας κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση της υ-
πάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας, ούτε την έκδο-
ση νέων επιµέρους εγκρίσεων για την κατασκευή κεραί-
ας, παρά µόνο την επικαιροποίηση των σχετικών µελε-
τών, εφόσον απαιτείται βάσει των πραγµατοποιούµενων
τροποποιήσεων στην κατασκευή κεραίας για τη φιλοξε-
νία των κεραιοσυστηµάτων των ως άνω φορέων. Επιτρέ-
πεται η εγκατάσταση οικίσκου στέγασης µηχανηµάτων
των σταθµών ραδιοεπικοινωνίας των ως άνω φορέων εµ-
βαδού µέχρι δέκα (10) τετραγωνικών µέτρων που δεν
προσµετράται στα οριζόµενα όρια του άρθρου 27 του
παρόντος. Ως προς το ύψος του οικίσκου, εφαρµόζονται
όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος και για την
κατασκευή του δεν απαιτείται η έκδοση νέας πολεοδοµι-
κής έγκρισης ή η τροποποίηση της υφιστάµενης.»

9. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Υφιστάµενες δοµικές κατασκευές κεραιών υπάγο-
νται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106
του ν. 4495/2017, κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο άρ-
θρο 89 του ιδίου νόµου όσον αφορά στις δασικές εκτά-
σεις της παραγράφου 1γ του άρθρου 27 του παρόντος,
υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής η οποία έχει
εκδοθεί από την ΕΕΕΤ ή άλλον αρµόδιο φορέα, κατά το
προϊσχύσαν δίκαιο, και

β) εκδίδεται διοικητική πράξη έγκρισης δοµικών κατα-
σκευών κεραίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
23 του παρόντος. 

Σε περίπτωση αλλαγής χωροθέτησης ερµαρίων και οι-
κίσκων εντός του χώρου εγκατάστασης που έγινε σε
συµµόρφωση µε τα µεγέθη που προβλέπονται από την
παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος, για την πα-
ροχή έγκρισης εγκατάστασης δοµικών κατασκευών κε-
ραίας δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας από την Ε-
ΕΤΤ, αλλά ενηµερώνεται ο φάκελος µέσω του προβλε-
πόµενου πληροφοριακού συστήµατος του άρθρου 25
(ΣΗΛΥΑ - e - Άδειες).»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τις κατασκευές κεραιών της παραγράφου 2, µε-

τά από την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από
την ΕΕΤΤ, ακολουθούνται οι διαδικασίες υπαγωγής που
προβλέπονται στον ν. 4495/2017 κατ’ εξαίρεση των ορι-
ζοµένων στο άρθρο 89 του ιδίου νόµου όσον αφορά στις
δασικές εκτάσεις της παραγράφου 1γ του άρθρου 27 του
παρόντος, καθώς και του παρόντος νόµου.»
γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από

την ΕΕΤΤ µέσα σε προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, αποµακρύνο-
νται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25, µέσα σε
προθεσµία τριών (3) µηνών από τη λήξη της ανωτέρω
προθεσµίας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, η άνω προθεσµία των δεκαοκτώ µηνών
µπορεί να παρατείνεται έως έξι (6) µήνες.»

10. Οι προβλεπόµενες τετράµηνες προθεσµίες των πε-
ριπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) παρατείνονται κατά τρεις (3)
µήνες από τη λήξη τους.

11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019
(Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου
31 εκκρεµείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσε-
ων από την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τη νο-
µοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης
µε την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.»

Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44)

1. Στο πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6
του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) η φράση «έως και
2019» αντικαθίσταται από τη φράση «έως και 2020».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
8 του ν. 4053/2012 η φράση «2018 και 2019» αντικαθί-
σταται από τη φράση «2018, 2019 και 2020.»

3. Μετά το έκτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
8 του ν. 4053/2012, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για το έτος 2020 το ανωτέρω ποσό µπορεί να κατατεθεί
στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, κατόπιν αι-
τήµατός του προς τη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινω-
νιών και Ταχυδροµείων του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, πριν από την επαλήθευση του καθαρού κό-
στους παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
από την ΕΕΤΤ, εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κο-
στολογικών - οικονοµικών στοιχείων παροχής της καθο-
λικής ταχυδροµικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίµηνο
του έτους 2020, σε συνδυασµό µε το ετήσιο καθαρό κό-
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στος παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό κόστος θα
υπερβεί για το έτος 2020 το ποσό των δεκαπέντε εκα-
τοµµυρίων (15.000.000) ευρώ. Εάν το αίτηµα υποβληθεί
πριν την παρέλευση του πρώτου τριµήνου του έτους, τό-
τε η ΕΕΤΤ λαµβάνει υπόψη της για την πρόβλεψη τα κο-
στολογικά – οικονοµικά στοιχεία παροχής της καθολικής
ταχυδροµικής υπηρεσίας του προηγούµενου έτους».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Άρθρο 86
Οικονοµική στήριξη των επιχειρήσεων 

έκδοσης εφηµερίδων

1. Επιχειρήσεις έκδοσης εφηµερίδων µπορούν να χρη-
µατοδοτούνται διαµέσου ειδικά σχεδιασµένων προγραµ-
µάτων, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, εφόσον πληρούν
συγκεκριµένες προϋποθέσεις που αφορούν στη δηµο-
σιογραφική ηθική και δεοντολογία και προάγουν την πο-
λυφωνία, τον πλουραλισµό και την ποιότητα στον δηµό-
σιο διάλογο. Τα προγράµµατα χρηµατοδότησης υλοποι-
ούνται µε την υποστήριξη ειδικής Γνωµοδοτικής Επιτρο-
πής που συστήνεται για τον σκοπό αυτόν.

2. Η Γνωµοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 1 αποτε-
λείται, κατά περίπτωση, από πέντε (5) έως επτά (7) µέλη,
εκπροσώπους ενώσεων συντακτών και ιδιοκτητών εφη-
µερίδων, καθώς και πρόσωπα εγνωσµένου κύρους µε ε-
µπειρία στον χώρο των µέσων ενηµέρωσης. Έργο της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής είναι η διατύπωση απλής γνώ-
µης για την πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής των
επιχειρήσεων στα προγράµµατα χρηµατοδότησης, στη
βάση ειδικότερων κριτηρίων που αποσκοπούν στην αξιο-
λόγηση των εντύπων, ιδίως, ως προς την τήρηση της δη-
µοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως προσδιο-
ρίζονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελµατικής Ηθι-
κής και Δεοντολογίας.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, στον οποίο έχουν
ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επι-
κοινωνίας και Ενηµέρωσης, καθορίζονται οι κατηγορίες
των επιχειρήσεων που µπορούν να υπαχθούν στα προ-
γράµµατα χρηµατοδότησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις
υπαγωγής, το ύψος της ενίσχυσης, η διάρκεια των προ-
γραµµάτων, ο έλεγχος και οι διοικητικές κυρώσεις, οι ο-
ποίες µπορούν να ανέλθουν µέχρι το ύψος του ποσού
της ενίσχυσης, και πάντως ανάλογα µε τη βαρύτητα της
παράβασης, και οι οποίες µπορούν να επιβληθούν σε πε-
ρίπτωση µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων υπα-
γωγής στα προγράµµατα χρηµατοδότησης, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ανωτέρω απόφαση συ-
γκροτείται η Γνωµοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 1
και ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά στη σύνθεση, λει-
τουργία και τις ειδικότερες αρµοδιότητες αξιολόγησης
της εν λόγω Επιτροπής.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
το άρθρο 51 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67), καθώς και οι κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές α-
ποφάσεις υπ’ αριθµ. 78/06.05.2019 (Β΄ 1676) και
107/18.06.2019 (Β΄ 2355).

Άρθρο 87
Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά µε το Μητρώο 

περιφερειακού και τοπικού Τύπου

1. Το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) τροποποιείται
ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται

ως εξής:
«2. Οι περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες καταχω-

ρίζονται στο Μητρώο, ύστερα από αίτηση του νόµιµου
εκπροσώπου τους προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων
Ενηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης, κατά το χρονικό διάστηµα από 1 έως 31
Μαρτίου κάθε έτους.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 διαγράφεται.
γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθί-

σταται ως ακολούθως:
«Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση των αιτούντων και αναρτάται στο Διαδίκτυο.»
δ) Στην παράγραφο 9 προστίθενται εδάφιο ως εξής:
«Επικαιροποιηµένος πίνακας των περιφερειακών και

τοπικών εφηµερίδων που καταχωρίζονται στο Μητρώο,
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Ε-
πικοινωνίας και Ενηµέρωσης.» 

2. Όπου στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) αναφέ-
ρεται η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης, νοείται η Γενική Γραµµατεία Επικοινω-
νίας και Ενηµέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

Άρθρο 88
Ρύθµιση ζητηµάτων διοικητικής υποστήριξης του 

προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας 
και Ενηµέρωσης

Η προθεσµία της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134) ως προς το προσωπικό της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης της Προε-
δρίας της Κυβέρνησης παρατείνεται από τις 31.12.2019
µέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του Πρω-
θυπουργού, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου
116 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 89
Παράταση ισχύος του Πίνακα διοριστέων µε 
βάση την 8Κ/2017 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

Η ισχύς του πίνακα διοριστέων µε σειρά προτεραιότη-
τας των υποψηφίων για την πλήρωση εκατόν είκοσι
τριών (123) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του κλάδου/ειδικότητας
ΔΕ Γραµµατέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Δικαστή-
ρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας), που προκηρύ-
χθηκε µε την 8Κ/2017 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π.
23), παρατείνεται έως τις 31.12.2020.
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Άρθρο 90
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153)

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 50
του ν. 3028/2002 καταργείται.

2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 50
του ν. 3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Έξι (6) αρχαι-
ολόγους Προϊσταµένους περιφερειακών ή ειδικών περι-
φερειακών οργανικών µονάδων του Υπουργείου Πολιτι-
σµού επιπέδου Διεύθυνσης µε ειδικότητες που σχετίζο-
νται µε τις αρµοδιότητες του ΚΑΣ, αναπληρούµενους α-
πό πρόσωπα µε τα ίδια προσόντα.»

3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 50
του ν. 3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Οκτώ καθηγη-
τές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθ-
µίδας ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµά-
των ή άλλους έγκριτους επιστήµονες, υπαλλήλους ή µη
του Υπουργείου Πολιτισµού, µε υπερδεκαετή επαγγελ-
µατική και επιστηµονική εµπειρία µετά την απόκτηση δι-
δακτορικού διπλώµατος στην αρχαιολογία, την αρχιτε-
κτονική, τη συντήρηση αρχαιοτήτων, την ιστορία της τέ-
χνης, τη γεωλογία, την επιστήµη και τεχνική των υλικών,
τη δοµοστατική, την εδαφοµηχανική ή άλλη επιστήµη
σχετική µε την προστασία των αρχαίων µνηµείων και χώ-
ρων, αναπληρούµενους από πρόσωπα µε τα ίδια προσό-
ντα.»

4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 50
του ν. 3028/2002 καταργείται. 

5. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 50
του ν. 3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Οκτώ καθηγη-
τές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθ-
µίδας ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµά-
των ή άλλους έγκριτους επιστήµονες, υπαλλήλους ή µη
του Υπουργείου Πολιτισµού, µε υπερδεκαετή επαγγελ-
µατική και επιστηµονική εµπειρία, µε ειδικότητα στην αρ-
χαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση έργων τέ-
χνης, την ιστορία της τέχνης, την επιστήµη και τεχνική
των υλικών, τη δοµοστατική, την εδαφοµηχανική ή άλλη
επιστήµη σχετική µε την προστασία των αρχαίων µνηµεί-
ων και χώρων, αναπληρούµενους από πρόσωπα µε τα ί-
δια προσόντα.»

Άρθρο 91
Οικονοµική ενίσχυση των αθλητών 

«Είµαστε µαζί σας 2020»

1. Οι αθλητές ατοµικών και οµαδικών αθληµάτων που
έχουν ήδη προκριθεί ή θα προκριθούν για να συµµετέ-
χουν στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες
του Τόκυο 2020, ενισχύονται οικονοµικά από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού µε πόρους, οι οποίοι προέρχονται από χρη-
µατικές εισφορές φυσικών και νοµικών προσώπων, ηµε-
δαπής και αλλοδαπής, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ε-
κτός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Για τον σκο-
πό αυτόν δηµιουργείται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητι-
σµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ψη-
φιακή πλατφόρµα για την υποστήριξη των αθλητών, που
θα συµµετέχουν στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπια-
κούς Αγώνες του Τόκυο 2020, µε τίτλο «Είµαστε µαζί
σας 2020.»

2. Οι εν λόγω πόροι συγκεντρώνονται το αργότερο έ-

ως και την ηµέρα έναρξης αντιστοίχως των Ολυµπιακών
και Παραολυµπιακών αγώνων του Τόκυο 2020, σε τραπε-
ζικό λογαριασµό Κεντρικής Διοίκησης που ανοίγεται
στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το άρθρο 69Α
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως το άρθρο αυτό τροπο-
ποιήθηκε δυνάµει του άρθρου 80 παράγραφος 1 του
ν. 4549/2018 (Α΄ 105), εγγράφονται καθ’ ύψος στον Προ-
ϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και αποδίδονται
δια του Κρατικού Προϋπολογισµού, ύστερα από απόφα-
ση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, η οποία
αναρτάται στη «Διαύγεια», κατά την ακόλουθη διαδικα-
σία: 
α) Με εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών

Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Πολιτισµού και Α-
θλητισµού προσδιορίζεται κατά µήνα το αποδοτέο ποσό
σε κάθε αθλητή ατοµικού αθλήµατος και στο αθλητικό
σωµατείο, στη δύναµη του οποίου εντάσσεται ο τελευ-
ταίος.
β) Το κατά µήνα αποδοτέο ποσό κατανέµεται µεταξύ

αφενός του αθλητή, για τον οποίον το ποσό αυτό κατα-
τέθηκε στον λογαριασµό της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου και αφετέρου του οικείου αθλητικού σωµα-
τείου, ως εξής: ποσοστό 85% αποδίδεται στον αθλητή,
µετά την εκ µέρους του υπογραφή δήλωσης περί αποδο-
χής συµµετοχής στην οµώνυµη µε τον ως άνω λογαρια-
σµό διαδικτυακή πλατφόρµα και ποσοστό 15% αποδίδε-
ται στο αθλητικό σωµατείο, στη δύναµη του οποίου ο α-
νωτέρω αθλητής είναι εγγεγραµµένος.
γ) Ειδικώς, για τους αθλητές των οµαδικών αθληµά-

των ισχύουν τα εξής: 
γα) Αν πρόκειται για επαγγελµατίες αθλητές το ποσό

που θα έχει συγκεντρωθεί για την εθνική οµάδα, υπέρ
της οποίας κατατέθηκε στον ανωτέρω λογαριασµό, επι-
µερίζεται ισοµερώς και µετά το πέρας των αγώνων απο-
δίδεται εφάπαξ σε κάθε αθλητή που είτε ως βασικός είτε
ως αναπληρωµατικός συµµετείχε στους Ολυµπιακούς ή
Παραολυµπιακούς αγώνες. 
γβ) Αν πρόκειται για αθλητές που είναι εγγεγραµµένοι

σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία, το σχετικό ποσό α-
ποδίδεται µετά το πέρας των αγώνων τόσο στους αθλη-
τές, όσο και στα οικεία αθλητικά σωµατεία, κατά τις πο-
σοστιαίες αναλογίες που αναφέρονται ανωτέρω, στην
περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου. 

3. Το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης, που σύµφωνα
µε το οριζόµενα στο παρόν άρθρο λαµβάνει κάθε αθλη-
τής, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δη-
µοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν επιδέχεται κανενός εί-
δους συµψηφισµό, δεν προσµετράται στο εισόδηµά του,
δεν εµπίπτει σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, δεν υπό-
κειται σε φόρο εισοδήµατος ούτε και στην ειδική εισφο-
ρά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και
δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης, δεν δύναται δε,
να υπερβεί το ποσό των 20.000,00 ευρώ για τον αθλητή
και των 3.500,00 ευρώ για το σωµατείο, στη δύναµη του
οποίου ανήκει. Ποσά που υπερβαίνουν το όριο του προη-
γούµενου εδαφίου εντάσσονται στα αδιάθετα και µε ει-
δική απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουρ-
γού διανέµονται στους υπόλοιπους αθλητές που έλαβαν
µέρος στους Ολυµπιακούς ή Παραολυµπιακούς Αγώνες
µέχρι τη συµπλήρωση του ανωτέρω ορίου. Σε περίπτωση
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που ακόµη και µετά τη διανοµή του αµέσως προηγούµε-
νου εδαφίου προκύπτει πλεόνασµα, αυτό περιέρχεται
αυτοδικαίως στα αδιάθετα ταµειακά διαθέσιµα του Δη-
µοσίου και πιστώνεται στον προϋπολογισµό του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για τη Γενική Γραµµα-
τεία Αθλητισµού, µε απόφαση δε του αρµόδιου οργάνου
διατίθεται για την επιχορήγηση αθλητικών φορέων.

4. Το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης, που καταβάλ-
λει κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, φυσικό ή νοµι-
κό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είναι αφορο-
λόγητο ή εκπιπτόµενο αντίστοιχα για τον δότη, κατά τις
ειδικότερες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος φυ-
σικών ή νοµικών προσώπων.

5. Δεν δικαιούται την οικονοµική ενίσχυση του παρό-
ντος άρθρου αθλητής ο οποίος, καίτοι προκρίθηκε να λά-
βει µέρος στους Ολυµπιακούς ή Παραολυµπιακούς αγώ-
νες, αποκλείστηκε τελικά από τους αγώνες, είτε πριν
την έναρξή τους είτε κατά τη διάρκειά τους, λόγω παρα-
βίασης της νοµοθεσίας περί φαρµακοδιέγερσης ή για ο-
ποιονδήποτε άλλον λόγο που επισύρει ποινή αποκλει-
σµού ή οποιαδήποτε άλλη κύρωση που λειτουργεί κατ’
αποτέλεσµα ως αποκλεισµός, όπως η αφαίρεση της δια-
πίστευσης. Στις περιπτώσεις αυτές αναζητούνται, ως α-
χρεωστήτως καταβληθέντα, τα ποσά που τυχόν έχουν α-
ποδοθεί στον αθλητή έως και τον χρόνο του αποκλει-
σµού του. Τα προβλεπόµενα στα προηγούµενα εδάφια
της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται στην πε-
ρίπτωση που ο αθλητής δεν λαµβάνει µέρος στους αγώ-
νες λόγω τραυµατισµού.

6. Με απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υ-
πουργού δύνανται να ρυθµίζεται και κάθε άλλο ζήτηµα ή
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του πα-
ρόντος άρθρου. 

Άρθρο 92
Ρύθµιση θεµάτων ΟΤΑ α΄ βαθµού

Η παράγραφος 3 του άρθρου 231 του ν. 3852/2010
(Α΄87) αντικαθίσταται µε παραγράφους 3 και 4, ως εξής:

«3. Οι δηµοτικοί και περιφερειακοί σύµβουλοι, καθώς
και τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου των δήµων και των περιφε-
ρειών, έχουν υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις υποδεί-
ξεις της αρµόδιας για τον έλεγχο και την εποπτεία Αρ-
χής, οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο ελέγχου νοµιµότη-
τας απόφασης ή εξέτασης προσφυγής.

4. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 1,
2 και 3 συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία
ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις που διέ-
πουν τους αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω νο-
µικών προσώπων.»

Άρθρο 93
Τροποποιήσεις του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 219 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίστανται, ως ε-
ξής:

«1. Οι δήµοι συνεργάζονται µε αντίστοιχους φορείς

τοπικής αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους και υπό την επιφύλαξη των διεθνών
υποχρεώσεων της Χώρας: 
α. Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή της συνεργα-

σίας και της αλληλεγγύης, καθώς και τη συµµετοχή τους
σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων.
β. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συµµετοχή τους σε

δίκτυα, προγράµµατα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης.

2. Οι δήµοι, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων της προηγού-
µενης παραγράφου, µπορούν, µεταξύ άλλων, να πραγµα-
τοποιούν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκ-
δηλώσεις και ανταλλαγές αποστολών για θέµατα που ά-
πτονται των αρµοδιοτήτων τους, να συνάπτουν µνηµό-
νια συνεργασίας για θέµατα συναντίληψης, καθώς και να
συµµετέχουν σε δράσεις διεθνούς αλληλεγγύης, ιδίως,
σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, µε την παροχή
αγαθών ή υπηρεσιών προς τις πληγείσες περιοχές.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου 219 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων εφαρµόζονται αναλογικά και για τις Περιφέ-
ρειες.

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 247 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται, ως εξής:

«5. Στην περίπτωση που Σύνδεσµος δεν διαθέτει Τα-
µειακή Υπηρεσία, δύναται να εξυπηρετείται από την α-
ντίστοιχη Υπηρεσία ενός εκ των µελών του.»

Άρθρο 94
Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3284/2004 (Α΄ 217),
αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους-µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συζύγους Έλληνα ή Ελληνί-
δας µε τέκνο, όσους έχουν τη γονική µέριµνα τέκνου ελ-
ληνικής ιθαγένειας, που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, κα-
θώς και τους ανιθαγενείς, αρκεί η προηγούµενη νόµιµη
διαµονή αυτών στην Ελλάδα επί µια τουλάχιστον συνε-
χή τριετία.»

Άρθρο 95
Σύνταξη και θεώρηση µελετών των ΟΤΑ α΄ βαθµού

Η παράγραφος 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίστανται ως εξής:

«4. α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
189 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), οι µελέτες έργων και πα-
ροχής τεχνικών και συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών
και τα τεύχη δηµόσιου διαγωνισµού ανάθεσης µελετών
των δήµων συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνι-
κή υπηρεσία τους. Οι µελέτες των έργων και παροχής υ-
πηρεσιών και τα τεύχη δηµόσιου διαγωνισµού ανάθεσης
µελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επι-
στηµονικών υπηρεσιών των νοµικών προσώπων δηµοσί-
ου δικαίου των δήµων, των Συνδέσµων, των ιδρυµάτων
τους, των φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και
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των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης
του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) και του ν. 890/1979 (Α΄ 80) συ-
ντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία
τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνα-
τεί, από την τεχνική υπηρεσία του δήµου που τα έχει συ-
στήσει ή σε περίπτωση Συνδέσµου από τεχνική υπηρε-
σία δήµου που συµµετέχει σε αυτούς. Αν η τεχνική υπη-
ρεσία του δήµου αδυνατεί να συντάξει τη µελέτη, αδυ-
ναµία που βεβαιώνεται από τον Προϊστάµενο της, επι-
τρέπεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊ-
σταµένης Αρχής, η ανάθεση εκπόνησης µελετών πάσης
φύσης σε ιδιώτες µελετητές και ιδιωτικά γραφεία µελε-
τών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Εφόσον
ο δήµος έχει αναθέσει µε προγραµµατική σύµβαση την
τεχνική του υπηρεσία σε άλλον φορέα κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, η
σύνταξη και θεώρηση λαµβάνει χώρα από τη νέα τεχνική
υπηρεσία, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των προηγούµενων
εδαφίων.
β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται σε:
i. δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ, µη συµπερι-

λαµβανοµένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισµού των
µελετών έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθµού, πέ-
ραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρµόδια τε-
χνική υπηρεσία, κατόπιν γνώµης του Περιφερειακού
Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων,

ii. είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ, µη συµπερι-
λαµβανοµένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισµού των
µελετών έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθµού, πλην
των Δήµων Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των
Συνδέσµων τους, των Νοµικών τους Προσώπων Δηµοσί-
ου Δικαίου, των Ιδρυµάτων τους και των ΔΕΥΑ του
ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαι-
τείται θεώρηση κατά την περίπτωση γ΄ του παρόντος άρ-
θρου, ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου,

iii. είκοσι πέντε εκατοµµύρια (25.000.000) ευρώ, µη συ-
µπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, το όριο προϋπολογισµού
µελετών έργων και υπηρεσιών των Δήµων Αθηναίων,
Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσµων στους οποί-
ους συµµετέχουν οι ανωτέρω ΟΤΑ, των Νοµικών τους
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και των Ιδρυµάτων τους,
πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση κατά την περίπτω-
ση γ΄ του παρόντος άρθρου, ύστερα από γνώµη του Τε-
χνικού Συµβουλίου.
Τα ως άνω χρηµατικά όρια δύνανται να αναπροσαρµό-

ζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
γ. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία, προβλέπεται θεώρη-

ση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Δηµοτικών και
Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ίδιου Υ-
πουργείου, η αρµοδιότητα της θεώρησης µεταβιβάζεται
στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη Τεχνικού Συµβουλίου που
συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης µε απόφαση του Συντονιστή της και αποτελείται από
τους:

i. Τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλο-
ντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε α-
ναπληρωτή του τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνι-
κού Ελένχου της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.

ii. Έναν (1) µηχανικό της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
µε τον αναπληρωτή του.

iii. Έναν (1) µηχανικό της Περιφέρειας στην έδρα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε τον αναπληρωτή του.

iν. Έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των συνδέσµων ΣΑΤΕ
και ΣΤΕΑΤ µε τον αναπληρωτή του. 

v. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης
Δήµων µε τον αναπληρωτή του. 
δ. Η γνώµη του αρµοδίου κάθε φορά Τεχνικού Συµβου-

λίου, όταν ζητείται και αφορά το στάδιο πριν την ανάθε-
ση της σύµβασης, παρέχεται µέσα σε αποκλειστική προ-
θεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την παρα-
λαβή του υποβληθέντος αιτήµατος. Σε περίπτωση που ε-
ντός της παραπάνω προθεσµίας ζητηθούν συµπληρωµα-
τικά στοιχεία, η προθεσµία παρατείνεται κατά δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες από την αποστολή των συµπληρωµα-
τικών στοιχείων. Αν η ταχθείσα προθεσµία παρέλθει ά-
πρακτη, η Αναθέτουσα ή Προϊσταµένη Αρχή δύναται να
προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες, χωρίς τη γνώµη
του Τεχνικού Συµβουλίου. 
ε. Σε όσες περιπτώσεις στην κείµενη νοµοθεσία προ-

βλέπεται γνώµη από το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο, ως
Τεχνικό Συµβούλιο για τα νοµικά πρόσωπα του παρό-
ντος, νοείται το Περιφερειακό Συµβούλιο Δηµοσίων Έρ-
γων της οικείας Περιφέρειας. Στις συµβάσεις που ο προ-
ϋπολογισµός υπερβαίνει το όριο των υποπεριπτώσεων ii
και iii της περίπτωσης β΄ της παρούσης παραγράφου, ως
οικείο Τεχνικό Συµβούλιο νοείται, το Τεχνικό Συµβούλιο
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ειδικά για τους
διαβαθµιδικούς συνδέσµους, ως οικείο Τεχνικό Συµβού-
λιο νοείται, σε κάθε περίπτωση το Περιφερειακό Συµ-
βούλιο Δηµοσίων Έργων της οικείας Περιφέρειας.
στ. Η εγκριτική απόφαση της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 189 του ν. 4412/2016 εκδίδεται από τη Διευθύνου-
σα Υπηρεσία.
ζ. Οι µελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη προµη-

θειών (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνι-
κές προδιαγραφές), για την εκτέλεση των οποίων δεν α-
παιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, µπορεί
να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που δια-
χειρίζεται την πίστωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια-
τάξεις και να θεωρούνται από τον Προϊστάµενο της αντί-
στοιχης κατά περίπτωση αρµόδιας υπηρεσίας του δή-
µου, τηρουµένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξε-
ων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των α-
νωτέρω συµβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύ-
λην αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου, µε ανάλογη εφαρ-
µογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρε-
σίες και προµήθειες, εφόσον η δαπάνη τους δεν υπερ-
βαίνει το ποσό µέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανά-
θεση, η ανάθεση γίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη
δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή
της προµήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία
περιέχονται σε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επι-
τροπής, η οποία υποκαθιστά τη µελέτη και τα ανωτέρω
τεύχη.»

Άρθρο 96
Ρύθµιση θεµάτων Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

1. Το διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), το οποίο
εξαιρέθηκε µε το άρθρο 82 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17) από
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τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) για το Ενιαίο Σύ-
στηµα Κινητικότητας, εξαιρείται εκ νέου από τις διατά-
ξεις αυτές για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

2. Στο χρονικό διάστηµα της παραγράφου 1 εξακολου-
θούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 12 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59). Με τη λήξη του χρονι-
κού αυτού διαστήµατος λήγουν αυτοδίκαια οι αποσπά-
σεις του διοικητικού προσωπικού στο ΕΚΔΔΑ που έχουν
πραγµατοποιηθεί, δυνάµει των διατάξεων του προηγού-
µενου εδαφίου.

Άρθρο 97
Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού 

στο πλαίσιο της κινητικότητας

1. Αιτήσεις προσωπικού όλων ανεξαιρέτως των νοση-
λευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής, της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των λοιπών ε-
ποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, οι οποί-
ες έχουν υποβληθεί στον Α΄ κύκλο Κινητικότητας 2019
στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας, κα-
θώς και εκκρεµείς αιτήσεις των εν λόγω υπαλλήλων από
προηγούµενους κύκλους κινητικότητας δεν εξετάζονται
και αναστέλλεται η διαδικασία αξιολόγησής τους, µε µό-
νη εξαίρεση τις αιτήσεις µετάταξης, οι οποίες εκκρεµούν
προς δηµοσίευση, κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος. Επαναξιολόγηση των αιτήσεων αυτών, δύναται να
πραγµατοποιηθεί κατόπιν υποβολής νέας αίτησης των
ενδιαφεροµένων σε επόµενο κύκλο κινητικότητας.

2. Αιτήσεις προσωπικού των Δήµων Μυτιλήνης, Δυτι-
κής Λέσβου, Χίου, Ανατολικής Σάµου και Δυτικής Σάµου,
οι οποίες έχουν υποβληθεί στον Α΄ κύκλο Κινητικότητας
2019 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότη-
τας, καθώς και εκκρεµείς αιτήσεις των εν λόγω υπαλλή-
λων από προηγούµενους κύκλους κινητικότητας δεν ε-
ξετάζονται και αναστέλλεται η διαδικασία αξιολόγησής
τους, µε µόνη εξαίρεση τις αιτήσεις µετάταξης, οι οποίες
εκκρεµούν προς δηµοσίευση, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

Άρθρο 98
Ίδρυση Κλιµακίων Προστασίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνι-
κού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) είναι δυ-
νατή η ίδρυση Κλιµακίων Προστασίας Ασυνόδευτων Α-
νηλίκων, των οποίων η έδρα, η τοπική και η καθ’ ύλην αρ-
µοδιότητα, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια ορίζονται
µε την ως άνω απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν αυ-
ξηµένες ανάγκες που συνδέονται µε την αποστολή της
Διεύθυνσης Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του
ΕΚΚΑ, λαµβανοµένου υπόψη και του αριθµού των εισερ-
χοµένων χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις ασυνόδευτων ή
χωρισµένων από την οικονένειά τους ανηλίκων.

2. Τα Κλιµάκια λειτουργούν ως περιφερειακά γραφεία
του αρµοδίου Τµήµατος της Διεύθυνσης Προστασίας Α-
συνόδευτων Ανηλίκων µε το οποίο συνδέεται η αποστο-
λή τους, όπως ορίζεται από την απόφαση του Διοικητι-
κού Συµβουλίου του ΕΚΚΑ και µπορούν να συστεγάζο-

νται άνευ καταβολής µισθώµατος εντός των Κέντρων
Κοινότητας ή των Γραφείων Παροχής Κοινωνικών Υπο-
στηρικτικών Υπηρεσιών των δήµων ή των περιφερειών ή
σε δηµοτικά ακίνητα που παραχωρούνται δωρεάν για
τον σκοπό αυτόν, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2Α
του άρθρου 185 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων. Για
τη συστέγαση ή την παραχώρηση ακινήτου, υποβάλλεται
αίτηµα του ΕΚΚΑ προς τον ΟΤΑ, το οποίο εισάγεται α-
µελλητί στο αρµόδιο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβού-
λιο. Το κόστος λειτουργίας των Κλιµακίων βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισµό του ΕΚΚΑ.

3. Αν ο αριθµός των τελούντων υπό επιτροπεία ασυνό-
δευτων ανηλίκων, που ανήκουν στην αρµοδιότητα ενός
Κλιµακίου Ασυνόδευτων Ανηλίκων, µέσα σε διάστηµα
τεσσάρων (4) µηνών παρουσιάζει µείωση τουλάχιστον
πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση µε το προηγούµενο
τετράµηνο, η λειτουργία του Κλιµακίου αυτού µπορεί να
αναστέλλεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
του ΕΚΚΑ.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται ο τρόπος
λειτουργίας των Κλιµακίων, τα θέµατα στελέχωσής τους
από επαγγελµατίες Επιτρόπους που εντάσσονται στο
Μητρώο Επιτρόπων της Διεύθυνσης Προστασίας Ασυνό-
δευτων Ανηλίκων, η διαδικασία και τα όργανα παρακο-
λούθησης και πιστοποίησης των εργασιών του προσωπι-
κού αυτού, ως και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 99
Σύσταση Ειδικών Διαδηµοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών

(Ε.Δι.Τ.Υ.)

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής
Ένωσης Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), µπορεί να συστήνε-
ται ανά περιφέρεια αυτοτελής Ειδική Διαδηµοτική Τεχνι-
κή Υπηρεσία (Ε.Δι.Τ.Υ.) σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης
για την υποβοήθηση των τεχνικών υπηρεσιών των δή-
µων. Η Ε.Δι.Τ.Υ. ασκεί το σύνολο των αρµοδιοτήτων των
τεχνικών υπηρεσιών των δήµων, εντός της περιφέρειάς
τους. Με την απόφαση σύστασης καθορίζεται η έδρα, η
διάρθρωση κατά διευθύνσεις, τµήµατα και γραφεία, η
στελέχωσή τους και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

2. Οι Ε.Δι.Τ.Υ. στελεχώνονται κατά τις διατάξεις του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), καθώς και µε απόσπαση υπαλλή-
λων των τεχνικών υπηρεσιών των δήµων που συµµετέ-
χουν. Η διαδικασία της απόσπασης και η χρονική διάρ-
κειά της ρυθµίζονται µε την απόφαση της παραγράφου
4. Παράλληλα µε τη συµµετοχή τους σε Ε.Δι.Τ.Υ., οι τε-
χνικές υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρµοδιό-
τητές τους, που απορρέουν από τον οικείο Οργανισµό
και την κείµενη νοµοθεσία. Των Ε.Δι.Τ.Υ. προΐσταται Γε-
νικός Διευθυντής κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό Α΄, ο
οποίος τοποθετείται ύστερα από έκδοση προκήρυξης, η
οποία εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Δικαίωµα αίτησης έχουν µόνιµοι ή ΙΔΑΧ υπάλληλοι τε-
χνικών υπηρεσιών δήµων ή άλλης υπηρεσίας του Δηµο-
σίου Τοµέα. Η διαδικασία επιλογής ρυθµίζεται µε την α-
πόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος.
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3. Τη λειτουργία εκάστης Ε.Δι.Τ.Υ. κατευθύνει, παρα-
κολουθεί και ελέγχει Εποπτικό Συµβούλιο αποτελούµε-
νο από τους δηµάρχους που συµπράττουν, µε αναπλη-
ρωτές τους, τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους. Στο Επο-
πτικό Συµβούλιο προεδρεύουν εναλλάξ ανά εξάµηνο ό-
λοι οι δήµαρχοι των δήµων που συµµετέχουν στην
Ε.Δι.Τ.Υ.. Η σειρά εναλλαγής καθορίζεται µε κλήρωση
µεταξύ τους. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλί-
ου γίνεται από υπαλλήλους των συµµετεχόντων δήµων.
Για τη λειτουργία του Εποπτικού Συµβουλίου ισχύουν οι
διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Στο Εποπτικό Συµ-
βούλιο συµµετέχει και ο Γενικός Διευθυντής της υπηρε-
σίας, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Το Εποπτικό Συµβούλιο συ-
νεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα και καθορίζει,
πέραν των τρεχουσών υπηρεσιακών αναγκών, τον προ-
γραµµατισµό και την υλοποίηση των µελετών και έργων
για κάθε δήµο που συµµετέχει στη σύµπραξη.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα α-
πό σύµφωνη γνώµη της Κ.Ε.Δ.Ε., ρυθµίζονται θέµατα
λειτουργίας και προσωπικού των Ε.Δι.Τ.Υ., ως και κάθε
άλλη αναγκαία και συναφής λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 100
Σύσταση φορέα «Εθνικός Κήπος - Μητροπολιτικό 

Πράσινο Α.Ε.»

1. Συστήνεται ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ µε την επωνυµία
«Εθνικός Κήπος - Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.». Η συνι-
στώµενη εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέ-
ροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονο-
µίας, διέπεται από τις διατάξεις των επόµενων άρθρων
του παρόντος, τις διατάξεις του Κώδικα Δήµων και Κοι-
νοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και ιδίως των άρθρων 252 και 265
αυτού, καθώς και, συµπληρωµατικώς, τις διατάξεις του
ν. 4548/2018 (Α΄ 104), εφόσον δεν αντίκεινται στις δια-
τάξεις του παρόντος.

2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήµος Αθηναίων.
3. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαράντα (40)

έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού
της στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου. Η διάρκεια δύναται να παρατα-
θεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

4. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πε-
νήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, διαιρεµένο σε πεντακό-
σιες (500) ονοµαστικές µετοχές των εκατό (100) ευρώ η
καθεµία, αποκλειστικής και πλήρους κυριότητας του Δή-
µου Αθηναίων.

5. Η εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την κα-
ταχώρηση του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττι-
κής, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του δηµοτικού
συµβουλίου του Δήµου Αθηναίων, καταρτίζεται και κυ-
ρώνεται το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, µε το ο-
ποίο ρυθµίζονται όλα τα θέµατα, που προβλέπονται στην
κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία, καθώς
και στο πλαίσιο που καθορίζεται µε τα επόµενα άρθρα
του παρόντος, και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσιότητας. Το Κατα-

στατικό της Εταιρείας µπορεί να τροποποιείται και να
κωδικοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Άρθρο 101
Σκοποί - Πόροι

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση του Εθνικού
Κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου. Η εταιρεία αναλαµ-
βάνει τη διαχείριση των χώρων του προηγούµενου εδα-
φίου µετά από σύµβαση που καταρτίζει µε τον Δήµο Α-
θηναίων εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία κατα-
χώρησης του καταστατικού της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η
σύµβαση ορίζει, µεταξύ άλλων, και την αµοιβή που η ε-
ταιρεία θα λαµβάνει για τη διαχείριση αυτή. Με προεδρι-
κό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υ-
πουργού Εσωτερικών, η εταιρεία µπορεί να αναλαµβάνει
τη διαχείριση και άλλων συναφών µε τους σκοπούς της
χώρων.

2. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η εταιρεία
δύναται, ενδεικτικώς, να προβαίνει:
α. Στην εκπόνηση µελετών ή την αξιοποίηση ήδη υφι-

σταµένων ή δωριζοµένων µελετών ή στην ανάθεση της
σύνταξης µελετών σε τρίτους, καθώς και στην εποπτεία
και παραλαβή αυτών, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α΄ 147).
β. Στην εκτέλεση έργων ή ανάθεση σε τρίτους έργων

για τη διαχείριση, συντήρηση, ανάδειξη ή ανάπλαση του
χώρου που διαχειρίζεται, κατά τις διατάξεις του
ν. 4412/2016. 
γ. Στην ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων

ή δράσεων στο πλαίσιο των, συναφών µε τους σκοπούς
της, επιχειρησιακών ή άλλων προγραµµάτων.
δ. Στην οργάνωση ή/και συµµετοχή σε προγράµµατα,

εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις δηµοσιότητας συνα-
φών µε τα θεµατικά πεδία της.
ε. Στην αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών, δωρεών,

χορηγιών και πάσης φύσεως ενισχύσεων για την επίτευ-
ξη των σκοπών της.
στ. Στη συνεργασία µε φορείς και οργανισµούς της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήµατα ενδιαφέροντος της
εταιρείας.

3. Πόροι της εταιρείας είναι οι εξής:
α. Οι αµοιβές που λαµβάνει από τον Δήµο Αθηναίων

για τη διαχείριση των χώρων της παραγράφου 1 του πα-
ρόντος.
β. Οι πρόσοδοι από την εν γένει διαχείριση και αξιο-

ποίηση περιουσιακών στοιχείων της, στις οποίες περι-
λαµβάνεται και η εκµίσθωση χώρων που διαχειρίζεται.
γ. Επιχορηγήσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επεν-

δύσεων, περιλαµβανοµένων και προγραµµάτων τεχνικής
βοήθειας, που συγχρηµατοδοτούνται ή χρηµατοδοτού-
νται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνείς Οργανισµούς
ή εθνικούς πόρους.
δ. Δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες, χορηγίες και

πάσης φύσεως ενισχύσεις νοµικών ή φυσικών προσώ-
πων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών για την επίτευξη του σκο-
πού της. 
ε. Έσοδα από κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
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Άρθρο 102
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι ενδεκα-
µελές και αποτελείται από τον Δήµαρχο Αθηναίων ως
Πρόεδρο ή πρόσωπο που ο Δήµαρχος Αθηναίων υποδει-
κνύει ως Πρόεδρο και δέκα (10) µέλη που ορίζονται από
το δηµοτικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του
άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

2. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου εί-
ναι τετραετής και µπορεί να ανανεώνεται χωρίς περιορι-
σµό.

Άρθρο 103
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο
ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, διαιρεµένο
σε πεντακόσιες (500) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστι-
κής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεµία. Το µετοχικό κε-
φάλαιο αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από τον Δήµο Α-
θηναίων και καταβάλλεται µε µετρητά το αργότερο ε-
ντός δύο (2) µηνών από τη σύσταση της εταιρείας.

2. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές, αδιαί-
ρετες και αµεταβίβαστες.

Άρθρο 104
Προσωπικό

1. Η εταιρεία, για την κάλυψη των λειτουργικών ανα-
γκών της, προσλαµβάνει τακτικό και έκτακτο προσωπικό
κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

2. Με απόφαση του Δηµάρχου Αθηναίων διατίθεται
προσωπικό που υπηρετεί στον Δήµο Αθηναίων ή στα νο-
µικά πρόσωπα αυτού για τη λειτουργία της εταιρείας, κα-
τά τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφοι 1 έως 6 του
ν. 4257/ 2014 (Α΄ 93).

Άρθρο 105
Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)

Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του
ν. 4497/2017 ως εξής:

«3. Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να προκηρύσσουν
θέσεις λαϊκών αγορών για επαγγελµατίες πωλητές που
δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους
και για λιγότερες από πέντε (5) ηµέρες εβδοµαδιαίως.
Στην περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία διεξήχθη δύο
φορές και οι θέσεις λαϊκών αγορών παραµένουν αδιάθε-
τες, δύναται οι ίδιες θέσεις να επαναπροκηρυχθούν από
τις Περιφέρειες. Στην προκήρυξη συµµετέχουν επαγ-
γελµατίες πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές
αγορές κάθε Περιφέρειας για λιγότερες από πέντε (5) η-
µέρες εβδοµαδιαίως. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, µονα-
δικό κριτήριο για τη µοριοδότηση είναι οι ηµέρες που δεν
δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαµβάνει ένα
(1) µόριο για κάθε ηµέρα µη δραστηριοποίησής του. Σε
περίπτωση ισοβαθµίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται α-
νάλογα µε το οικογενειακό τους εισόδηµα, όπως αυτό
προκύπτει µε βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείω-
µα φορολογίας εισοδήµατος. Σε περιπτώσεις εκ νέου ι-
σοβαθµίας, διενεργείται κλήρωση µεταξύ των ισοβαθ-
µούντων.»

Άρθρο 106
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290)

Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 4 του
άρθρου 12 του ν. 2672/1998, ως εξής: «Οι διατάξεις της
παρούσας παραγράφου διατηρούνται σε ισχύ κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

Άρθρο 107
Ρυθµίσεις θεµάτων της «Ελληνικό Χρηµατιστήριο 

Ενέργειας Α.Ε.»

1. Η εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.» και οι άµεσα θυγατρικές της εταιρείες δεν ανή-
κουν στον δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και δεν ε-
φαρµόζονται σε αυτές οι διατάξεις που διέπουν τις επι-
χειρήσεις του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

2. Η εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.» και οι άµεσα θυγατρικές της εταιρείες δεν χρηµα-
τοδοτούνται κατά το µεγαλύτερο µέρος από κρατικές
αρχές, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισµούς δη-
µοσίου δικαίου και η διαχείρισή τους δεν υπόκειται στον
έλεγχο των ανωτέρω φορέων.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ανατρέχει στον χρό-
νο συστάσεως της εταιρείας «Ελληνικό Χρηµατιστήριο
Ενέργειας Α.Ε.»

Άρθρο 108
Συγκρότηση Συµβουλίων Πολεοδοµικών Θεµάτων και

Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και
Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 7 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

«Κατ’ εξαίρεση στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου και Ιονίων Νήσων δύναται κατόπιν πρότασης του
Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Πε-
ριβάλλοντος να µην συγκροτείται Σ.Α. σε κάθε περιφε-
ρειακή ενότητα, αλλά να συγκροτούνται µε απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης Σ.Α. µε αρ-
µοδιότητα σε περισσότερες της µίας περιφερειακές ενό-
τητες.»

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του ν. 4495/2017 τροποποιείται ως εξής:

«β) Έναν (1) αρχιτέκτονα - µηχανικό της οικείας Υπη-
ρεσίας Δόµησης (ΥΔΟΜ), µε τον αναπληρωτή του. Αν
δεν υπάρχει υπάλληλος µε τέτοια ιδιότητα, µπορεί να ο-
ριστεί υπάλληλος δήµου της οικείας περιφερειακής ενό-
τητας ή άλλου φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
που έχει ειδικότητα αρχιτέκτονα.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017
τροποποιείται ως εξής: 

«1. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα συνιστώνται δύο (2)
ή και περισσότερα, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο,
Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων
(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), υπό τον διακριτό τίτλο (Α) και (Β), τα οποία
συγκροτούνται µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης. Κατ’ εξαίρεση στις Περιφέρειες Βορεί-
ου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων δύναται κατόπιν
πρότασης του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού
και Αστικού Περιβάλλοντος να µην συγκροτούνται
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αλλά να συ-
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γκροτούνται µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. µε αρµοδιότητα σε περισσό-
τερες της µίας περιφερειακές ενότητες.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του
ν. 4495/ 2017 (Α΄ 167) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Έως τη σύσταση του Μητρώου δικηγόρων
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της παραγράφου 5 του παρόντος, ή σε περί-
πτωση που είναι αδύνατη η εύρεση µέλους από το Μη-
τρώο δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., υποδεικνύεται από τον οι-
κείο δικηγορικό σύλλογο δικηγόρος, τουλάχιστον παρ’
Εφέταις, µε τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν
ορισθεί δικηγόρος από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο,
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή
της πρόσκλησης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης, την οποία ο τελευταίος αποστέλλει υπο-
χρεωτικά εντός (5) ηµερών από τη διαπίστωση της µη ε-
πάρκειας µελών, τότε το ανωτέρω όργανο συγκροτείται
νοµίµως, χωρίς τη συµµετοχή αυτού.»

Άρθρο 109
Σύναψη συµβάσεων ορισµένου χρόνου

1. Για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου µπορεί να προσλαµβάνεται
προσωπικό µε συµβάσεις διάρκειας τριών (3) ετών και
δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη.

2. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δηµόσια
προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, µετά
από έλεγχο του ΑΣΕΠ σύµφωνα µε την παράγραφο 4
του παρόντος. Με τη δηµόσια προκήρυξη καθορίζονται ι-
δίως τα εξής:
α) Ο αριθµός του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά

εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα.
β) Τα απαιτούµενα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά,

ανά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα.
γ) Τα κριτήρια επιλογής.
δ) Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψη-

φίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής
τους.
ε) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο

χρόνος υποβολής τους.
στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψη-

φίων, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν συνέντευξης, η δια-
δικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρµόδια
όργανα, η διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των πινάκων
κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
ζ) Το δικαίωµα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρό-

νος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
3. Οι προβλέψεις της προκήρυξης και ιδίως τα στοιχεία

α΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1 καθορίζονται κατά παρέκ-
κλιση κάθε γενικής ή ειδικής νοµοθετικής διάταξης, κα-
θώς και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ
33/2006, τηρουµένων των αρχών της διαφάνειας, της α-
ξιοκρατίας και της ισότητας, σύµφωνα µε τις ανάγκες
και τις εσωτερικές διαδικασίες του Υπουργείου.

4. Το σχέδιο προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π.,
το οποίο το εγκρίνει ή το τροποποιεί µέσα σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες από την περιέλευση σε αυτό. Αν πα-
ρέλθει άπρακτη η προθεσµία των πέντε (5) ηµερών, τεκ-
µαίρεται σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π..

5. Η σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης των
υποψηφίων πραγµατοποιείται από Τριµελή Επιτροπή που
συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υ-

πουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται
από: α) τον Γενικό Γραµµατέα Υποδοχής αιτούντων Άσυ-
λο µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενο από το αρµόδιο
όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, β)
έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) µε τον αναπληρωτή του, οριζόµε-
νους από τον Πρόεδρό του και γ) έναν Προϊστάµενο Γε-
νικής Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µε
τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από το αρµόδιο όργα-
νο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Χρέη
Προέδρου της Τριµελούς Επιτροπής αναλαµβάνει ο εκ-
πρόσωπός του Α.Σ.Ε.Π. και, όταν αυτός κωλύεται, ο ανα-
πληρωτής του. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί
υπάλληλος της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
µε βαθµό Α΄ ή Β΄, ο οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή
του, µε την ίδια απόφαση.

6. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναρτάται στην ι-
στοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
µε µέριµνα της Επιτροπής. Ένσταση κατά του προσωρι-
νού πίνακα κατάταξης ασκείται µόνο για λόγους νοµιµό-
τητας, εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµε-
ρών από την εποµένη της ανάρτησής του στην ιστοσελί-
δα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εν-
στάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων που συ-
γκροτείται µε την απόφαση της παραγράφου 5 και απο-
τελείται από: α) τον Γενικό Γραµµατέα Μεταναστευτικής
Πολιτικής µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενο από το αρ-
µόδιο όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, β) έναν εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π. µε τον αναπληρω-
τή του, οριζόµενους από τον Πρόεδρό του, και γ) τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου µε τον αναπληρωτή του, που ορίζεται α-
πό το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου. Η Επιτροπή Εν-
στάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέ-
ων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π.
για έλεγχο εντός πέντε (5) ηµερών από την κατάρτισή
του. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει τη νοµιµότητα του οριστικού πί-
νακα, τον εγκρίνει και τον αποστέλλει στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου εντός επτά (7) εργασίµων
ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, τεκµαί-
ρεται έγκριση του οριστικού πίνακα προσληπτέων και α-
πορριπτέων από το Α.Σ.Ε.Π..

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ε-
σωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται
η διαπίστωση των εκτάκτων αναγκών της παραγράφου 1
του παρόντος, η διαδικασία πρόσληψης, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, η δυνατότητα παράτασης των συµβάσε-
ων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την ε-
φαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 110
Απόσπαση - µετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου

1. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου µπο-
ρούν να αποσπαστούν ή να µεταταχθούν, κατά παρέκκλι-
ση των κείµενων διατάξεων, υπάλληλοι µόνιµοι και µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές,
του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανι-
σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθµού και
των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
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καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρ-
νησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική Στατι-
στική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

2. Η απόσπαση ή µετάταξη διενεργείται µε κοινή από-
φαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου και του αρµοδίου οργάνου του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου από το οποίο προέρχε-
ται ο υπάλληλος, έπειτα από πρόσκληση ή από αίτηση
του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου. Η απόσπαση διενερ-
γείται για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µε δυνατότητα
ανανέωσης για επιπλέον δύο (2) έτη και µπορεί να ανα-
κληθεί είτε µε αίτηση του υπαλλήλου είτε µε απόφαση
του φορέα υποδοχής.

3. Η δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπασµένων υπαλλή-
λων βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Η µετάταξη διενερ-
γείται σε κενή οργανική θέση, σε κλάδο της ίδιας ή ανώ-
τερης κατηγορίας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα α-
παιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και γίνεται
µε τον βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει.
Σε περίπτωση µετάταξης από Ν.Π.Ι.Δ. ο υπάλληλος κα-
τατάσσεται βαθµολογικά και µισθολογικά βάσει των δια-
τάξεων που ισχύουν για τους µόνιµους πολιτικούς διοι-
κητικούς υπαλλήλους. Για την ως άνω κατάταξη λαµβά-
νεται υπόψη ο συνολικός πραγµατικά διανυθείς χρόνος
υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης.

4. Σε περίπτωση µετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατη-
γορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθ-
µό µε τον οποίο µετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται
ότι έχει διανυθεί στον βαθµό της θέσης στην οποία µετα-
τάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί µε τον τίτλο σπουδών
που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν. Όσοι µεταταχθούν
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διατηρούν
το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, κα-
θώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους.

Άρθρο 111
Αποχώρηση αναγνωρισµένων δικαιούχων 

και διακοπή παροχών

Το άρθρο 114 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 114

1. Από την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης παρο-
χής καθεστώτος διεθνούς ή επικουρικής προστασίας
διακόπτονται οι υλικές συνθήκες υποδοχής σε µορφή
χρηµατικού ποσού και σε είδος. Οι ως άνω δικαιούχοι
που διαµένουν σε δοµές φιλοξενίας, συµπεριλαµβανο-
µένων ξενοδοχείων και διαµερισµάτων, υποχρεούνται
να αποχωρήσουν από αυτές, εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την επίδοση σε αυτούς της απόφασης
αναγνώρισης. Ειδικά για τους ασυνόδευτους ανήλικους,
η ανωτέρω προθεσµία εκκινεί από την ενηλικίωσή τους.
Σε περίπτωση µη ανεύρεσης του δικαιούχου διεθνούς ή
επικουρικής προστασίας, η επίδοση της απόφασης γίνε-
ται στον προϊστάµενο του οικείου κέντρου, καταστήµα-
τος ή εγκατάστασης, ο οποίος µεριµνά για την άµεση ε-
πίδοσή της, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 4 και
5 του άρθρου 82. Με το πέρας είκοσι τεσσάρων (24) ω-
ρών από την επίδοση στον προϊστάµενο, εκκινεί η ανω-
τέρω προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών. Με απόφαση
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται

ειδικές κατηγορίες δικαιούχων για τις οποίες παρατείνε-
ται η παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής ή η προθεσµία
αποχώρησης, όπως ιδίως για όσους πάσχουν από σοβα-
ρή ασθένεια.

2. Για όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος,
οι δικαιούχοι ενηµερώνονται σε γλώσσα που ευλόγως
κατανοούν, τους παρέχεται δε κάθε συνδροµή όσον α-
φορά τη διερµηνεία στη γλώσσα που κατανοούν από τις
Εθνικές Αρχές, καθώς και την Ύπατη Αρµοστεία του Ορ-
γανισµού Ηνωµένων Εθνών.»

Άρθρο 112
Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων 

στις δοµές φιλοξενίας

Η διάταξη της παραγράφου 21 του άρθρου 136 του
ν. 4251/ 2014 (Α΄ 80) ισχύει και για την εκτέλεση έργων
ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων για τον έλεγχο
της πρόσβασης και τη διάθεση παροχών στις δοµές προ-
σωρινής υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και µετα-
ναστών, καθώς και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτη-
σης Αλλοδαπών, καθώς και τις απολύτως συναφείς µε τα
συστήµατα αυτά προµήθειες.

Άρθρο 113
Κάλυψη θέσεων προϊσταµένων Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

1. Η θέση του προϊσταµένου της Υπηρεσίας Ασύλου,
της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου µπορεί να πληρούται από: (α) δηµόσιο υπάλληλο κά-
τοχο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ελλη-
νικού πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου σπουδών πανεπι-
στηµιακού ιδρύµατος της αλλοδαπής και γνώση µίας ξέ-
νης γλώσσας, µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπη-
ρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωµένες ή περιφερειακές του
Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθµού και των
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), κα-
θώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή, µε τοποθέτηση, µετακίνηση ή βάσει
των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υπαλληλικού Κώ-
δικα, έπειτα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υ-
πουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλ-
ληλος ανήκει οργανικά στον φορέα, ή µε απόσπαση, έ-
πειτα από κοινή απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υ-
πουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του αρµοδίου
οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και του αρµοδίου
οργάνου του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, κα-
τά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις, για δύο (2) έ-
τη και µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δύο (2) έ-
τη, ή (β) µε διορισµό µετακλητού υπαλλήλου του κλάδου
Ειδικών Θέσεων µε Β΄ βαθµό, κατόχου πτυχίου Ανώτα-
του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ελληνικού πανεπιστηµίου
ή ισότιµου τίτλου σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος
της αλλοδαπής και γνώση µίας ξένης γλώσσας, ο οποίος
διορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υ-
πουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Οι προϊστάµενοι της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υ-
πηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης φέρουν τον τίτλο
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του Διοικητή. Η Υπηρεσία Ασύλου και η Υπηρεσία Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν σε επίπεδο Γενι-
κής Διεύθυνσης.

3. Στην Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής
και Ταυτοποίησης συστήνονται από µία θέση Υποδιοικη-
τή. Η θέση Υποδιοικητή δύναται να πληρούται από: (α)
δηµόσιο υπάλληλο που κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος ελληνικού πανεπιστηµίου ή ισότιµο
τίτλο σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της αλλοδα-
πής, µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κε-
ντρικές, αποκεντρωµένες ή περιφερειακές του Δηµοσί-
ου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθµού και των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των
Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που υ-
πάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ό-
πως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρ-
χή, µε τοποθέτηση, µετακίνηση ή βάσει των διατάξεων
περί αναπλήρωσης του Υπαλληλικού Κώδικα µε απόφα-
ση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά
στον φορέα, ή µε απόσπαση, µε κοινή απόφαση του αρ-
µοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Α-
σύλου, του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερι-
κών και του αρµοδίου οργάνου του κατά περίπτωση αρ-
µόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες
διατάξεις για δύο (2) έτη και µε δυνατότητα παράτασης
για επιπλέον δύο (2) έτη, ή (β) µε διορισµό µετακλητού
υπαλλήλου που κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος ελληνικού πανεπιστηµίου ή ισότιµο τίτλο
σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της αλλοδαπής, ο
οποίος διορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Για τα
προσόντα των µετακλητών υπαλλήλων που διορίζονται
σε θέση προϊσταµένου εφαρµόζεται το άρθρο 48 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Οι αποδοχές των Διοικητών και Υποδιοικητών της Υ-
πηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 114
Σύσταση Γραφείου Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο

Μετανάστευσης και Ασύλου

Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνε-
ται Γραφείο Νοµικού Συµβούλου, το οποίο λειτουργεί,
στελεχώνεται και ασκεί τις αρµοδιότητές του, σύµφωνα
µε την εκάστοτε κείµενη περί Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους νοµοθεσία.

Άρθρο 115
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3270/2004

Η περίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187) αντικαθίσταται
ως εξής:

«γγ) Οι πάσης φύσεως δράσεις προώθησης και προβο-
λής της Χώρας και του ελληνικού τουρισµού που εντάσ-
σονται σε προγράµµατα επικοινωνίας στην Ελλάδα και
το εξωτερικό για τα έτη 2020 και 2021 και αφορούν σε
πάσης φύσεως διοργανώσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις,
θεµατικές παρουσιάσεις-εκπαιδευτικά σεµινάρια

(workshops, roadshows, webinars), ταξίδια εξοικείωσης
για τουριστικούς πράκτορες, δηµοσιογράφους, bloggers,
κινηµατογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία, σηµαντικές
προσωπικότητες της διεθνούς αγοράς και εν γένει προ-
σωπικότητες κύρους µε επιρροή στην κοινή γνώµη, κα-
θώς και σε κάθε άλλη δράση ή ενέργεια, προµήθεια ή υ-
πηρεσία που αποβλέπει στην προώθηση του ελληνικού
τουρισµού και την ενίσχυση της εικόνας της Χώρας, για
συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των ορίων των πα-
ραγράφων γ΄ και δ΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, ανα-
τίθενται και εκτελούνται κατά παρέκκλιση των διατάξε-
ων του ν. 4412/2016, κατ’ αναλογική εφαρµογή των δια-
τάξεων περί απευθείας ανάθεσης και των κατά περίπτω-
ση αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου του EOT, τη-
ρούµενων των διατάξεων περί δηµοσίου λογιστικού και
υπό την επιφύλαξη της καταχώρισης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
των τυχόν προκηρύξεων και διακηρύξεων, των αποφάσε-
ων κατακύρωσης ή ανάθεσης, των συµφωνητικών και
των εντολών πληρωµής. Σε κάθε περίπτωση κατά την α-
νάθεση των συµβάσεων πρέπει να τηρούνται οι αρχές
της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης µετα-
χείρισης των οικονοµικών φορέων.
Ως «ταξίδι εξοικείωσης» ορίζεται το σύνολο των υπη-

ρεσιών, σχετικών µε την προµήθεια αεροπορικών και α-
κτοπλοϊκών εισιτηρίων, µεταφορών και µετακινήσεων ε-
ντός της Χώρας, διαµονής, γευµάτων, δείπνων και ξενα-
γήσεων του EOT για την προβολή και προώθηση της Χώ-
ρας στο εξωτερικό.»

Άρθρο 116
Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της 
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Τάξης

1. Σε περίπτωση έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης
που επιβάλλει την άµεση λήψη και εφαρµογή µέτρων για
την προστασία της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγεί-
ας, και µόνο στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο
για την αντιµετώπιση των αναγκών αυτών, ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη ή τα νοµίµως εξουσιοδοτηµένα
από αυτόν όργανα, µπορούν να συνάπτουν νέες συµβά-
σεις έργων, υπηρεσιών και προµηθειών, όπως µίσθωσης
και ναύλωσης πλωτών και χερσαίων µέσων, προµήθειας
υλικοτεχνικού εξοπλισµού και εφοδίων, µετακίνησης
προσωπικού, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
ανεξαρτήτως ποσού, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής, γε-
νικής ή ειδικής, διάταξης περί δηµοσίων συµβάσεων.

2. Οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται κατόπιν σχετικής
έγκρισης και µεταφοράς πιστώσεων από το Υπουργείο
Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του Υ-
πουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Η έναρξη ισχύος του παρόντος ορίζεται στις 28.2.2020

και αυτό παραµένει σε ισχύ για χρονική περίοδο έξι (6)
µηνών.

Άρθρο 117
Ρύθµιση αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011
(Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Η οικονοµική επιτροπή, µπορεί κατά την κρίση της,
να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας
σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών
συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανα-
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κυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων
και δηµοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων
πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού, εφόσον οι σχετικές πι-
στώσεις είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό. Με
την ως άνω απόφαση της οικονοµικής επιτροπής καθορί-
ζονται ιδίως το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρε-
σιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές
παρέχονται.»

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87) προστίθεται περίπτωση κβ΄, ως εξής:

«κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέ-
ρους του Δήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση
δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από ε-
θνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.»

Άρθρο 118
Ρυθµίσεις Εθνικής Πινακοθήκης

Επιτρέπεται η µετάταξη του τακτικού προσωπικού του
κοινωφελούς ιδρύµατος υπό την επωνυµία «ΙΔΡΥΜΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ» στο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου «ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ» σε κενή οργανική θέση αντίστοιχη των
τυπικών προσόντων που κατέχει και των καθηκόντων
που ασκεί. Η µετάταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση
των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονοµικών
και Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατόπιν αίτησης του α-
νωτέρω προσωπικού που υποβάλλεται στον φορέα υπο-
δοχής, εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος. Η µισθοδοσία των µετατασσοµένων θα βαρύ-
νει τις πιστώσεις του φορέα υποδοχής. Οι εν λόγω υ-
πάλληλοι κατατάσσονται σε βαθµό και µισθολογικό κλι-
µάκιο µε βάση τον χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε στον
φορέα προέλευσης.

Άρθρο 119
Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153)

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51
του ν. 3028/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) τρεις (3) επιστήµονες αρχαιολόγους ή αρχιτέκτο-
νες ή µουσειολόγους ή ιστορικούς τέχνης, κατόχους δι-
δακτορικών διπλωµάτων, υπαλλήλους του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού ή µέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή µέλη
των Ερευνητικών Ιδρυµάτων και τον Προϊστάµενο της
αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, που αναπληρώνονται από πρόσωπα µε ανά-
λογα προσόντα.»

Άρθρο 120
Αναστολή υποχρέωσης µετεγκατάστασης ή 

αποµάκρυνσης πρατηρίων καυσίµων, υγραερίου, 
φυσικού αερίου µε νόµιµη χρήση, που επιβλήθηκε 

για λόγους αλλαγής χρήσεων γης

Προστίθενται εδάφια στην παράγραφο 3 του άρθρου
51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), ως εξής:

«Η αναστολή της υποχρέωσης µετεγκατάστασης ή α-
ποµάκρυνσης πρατηρίων καυσίµων, υγραερίου, φυσικού
αερίου µε νόµιµη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε
στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των
προβλεπόµενων χρήσεων γης της περιοχής του εδαφίου

α΄ παρατείνεται µέχρι την έγκριση τοπικού ή ειδικού χω-
ρικού σχεδίου του ν. 4447/2016 και σε κάθε περίπτωση
όχι πέραν της 31ης.12.2020.
Στην περίοδο αυτή µπορούν να εκτελούνται οι δρα-

στηριότητες του εδαφίου γ΄, πλην της κτιριακής επέκτα-
σης.»

Άρθρο 121

1. Δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των ΟΤΑ
α΄ βαθµού, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστη-
µα από 01.12.2017 έως και 31.12.2019, για τις οποίες
δεν τηρήθηκαν οι τυπικές προϋποθέσεις των άρθρων 66
και 68 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), του π.δ. 80/2016 (Α΄
145), των άρθρων 2 έως 4 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) και
του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), λόγω τυπικών
ελλείψεων που αφορούν στη διαδικασία ανάληψης, ανα-
τροπής και ανάκλησης των υποχρεώσεων, τις διαδικα-
σίες ελέγχου της ανάληψης υποχρεώσεων και την ανάρ-
τηση πράξεων στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ή στο ηλε-
κτρονικό σύστηµα ΚΗΜΔΗΣ, θεωρούνται κανονικές και
νόµιµες και δύνανται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των
προϋπολογισµών των αντίστοιχων ΟΤΑ α΄ βαθµού του
τρέχοντος ή των εποµένων ετών, εφαρµοζοµένων κατά
τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), εφόσον αναρτηθούν στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» ή στο ηλεκτρονικό σύστηµα ΚΗΜΔΗΣ, ανάλογα,
εντός µηνός από την έναρξη ισχύος της παραγράφου
αυτής.

2. Για το προσωπικό των αναπτυξιακών ανωνύµων ε-
ταιρειών ΟΤΑ έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό των Αναπτυξιακών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 122

Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 του ν. 3870/2010 τρο-
ποποιείται, ως εξής: «Δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε βά-
ρος του επικεφαλής του συνδυασµού ή του διαχειριστή
των οικονοµικών για παράβαση του άρθρου 10 του
ν. 3870/2010, για τις δηµοτικές και περιφερειακές εκλο-
γές του 2010. Πρόστιµα που επεβλήθησαν από τις Επι-
τροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων,
για τη συγκεκριµένη εκλογική αναµέτρηση, διαγράφο-
νται αυτοδικαίως από τους χρηµατικούς καταλόγους.
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά, καταργεί-
ται.»

Άρθρο 123

Σε περίπτωση λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης ή
Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυµης εταιρείας ΟΤΑ ή των αµιγών επιχει-
ρήσεων του π.δ. 410/1995, σύµφωνα µε το άρθρο 76 του
ν. 4443/2016 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου
265 του ν. 3463/2006, απαλείφονται κάθε µορφής πρό-
σθετοι φόροι, πρόστιµα και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής από τυχόν οφειλές τους προς το Δηµόσιο και
τα ασφαλιστικά ταµεία και ο Δήµος αναλαµβάνει µόνο
την κύρια οφειλή, εφόσον η σχετική απόφαση του οικεί-
ου Δηµοτικού Συµβουλίου για λύση της επιχείρησης έχει
ληφθεί πριν την ψήφιση του άρθρου 15 του ν. 4483/2017
του Ιουλίου 2017 και του άρθρου 220 παράγραφοι 1 και 4
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αντίστοιχα του ν. 4555/2018. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδίδεται σε αποκλειστική
προθεσµία τριών (3) µηνών, καθορίζονται οι όροι, οι προ-
ϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρµογή του άρ-
θρου αυτού.

Άρθρο 124
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλ-
λως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του.
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