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ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις
θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»

Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε µετά την επεξεργασία του από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή, περιλαµβάνει τρία κεφάλαια και 16 άρθρα.
Με τις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου (άρθρα 1 έως 7) προτείνεται η θέσπιση ρυθµίσεων µε αντικείµενο την αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη Χώρα.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι άδειες διαµονής ενιαίου τύπου πολιτών (υπηκόων) τρίτων χωρών εκδίδονται υποχρεωτικώς υπό τη µορφή αυτοτελούς
εγγράφου του Κανονισµού (ΕΚ) 380/2008 του Συµβουλίου της 18ης Απριλίου 2008 «για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 για την
καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (EE L 115/1). Επισηµαίνεται συναφώς ότι το άρθρο 1 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθµ. 1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002
«για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (EE L 157/1), προέβλεπε ότι οι άδειες διαµονής που εκδίδονται
από τα κράτη µέλη είναι ενιαίου τύπου. Ο ενιαίος τύπος µπορεί να είναι είτε
αυτοκόλλητη ετικέτα, όπως είχε επιλέξει η Ελλάδα, είτε αυτοτελές έγγρα-
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φο. Ωστόσο, µετά τη θέση σε ισχύ του Κανονισµού (ΕΚ) 380/2008, την 20η
Μαΐου 2008 (βλ. άρθρο 2 του Κανονισµού), κατέστη υποχρεωτική η έκδοση
των αδειών διαµονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών υπό τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου υπό µορφή ID 1 ή ID 2.
Σε ό,τι αφορά την ισχύ του Κανονισµού 380/2008 στην ελληνική έννοµη
τάξη, πρέπει να επισηµανθεί ότι οι διατάξεις του, συµφώνως προς το άρθρο
288 εδ. β΄ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην
άρθρο 249 εδ. β΄της ΣΕΚ), από την 20η Μαΐου 2008, έχουν γενική ισχύ, είναι δεσµευτικές και ισχύουν αµέσως σε κάθε κράτος µέλος (ως προς τα νοµικά χαρακτηριστικά του Κανονισµού, βλ., αναλυτικώς, Αστ. Πλιάκο, Δίκαιο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ι, 2006, σελ. 105 επ.), κατά τη νοµολογιακώς θεµελιωµένη δε αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου, οι διατάξεις του υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του εσωτερικού δικαίου (βλ. Υπόθεση
6/64 Costa κατά Enel, Συλλογή 1964/585 και την πληθώρα αποφάσεων του
ΔΕΚ που στηρίχθηκαν σε αυτή την απόφαση). Έπρεπε, εποµένως, να διαµορφωθούν προς αυτή την κατεύθυνση οι θεσµικές και άλλες προϋποθέσεις.
Η επιλογή του αυτοτελούς εγγράφου συνδέεται ιδίως µε την ανάγκη διασφάλισης υψηλών τεχνικών προτύπων και την πρόληψη και καταπολέµηση,
µε τον τρόπο αυτόν, της παράνοµης µετανάστευσης και της παράνοµης διαµονής. Για τον ίδιο σκοπό, και µε γνώµονα τη δηµιουργία πιο αξιόπιστου
συνδέσµου µεταξύ της άδειας διαµονής και του κατόχου της και την προστασία από ενδεχόµενη δόλια χρήση της άδειας διαµονής, υιοθετείται η ενσωµάτωση βιοµετρικών στοιχείων αναγνώρισης. Προς µεγαλύτερη, άλλωστε, διασφάλιση, τα περισσότερα κράτη µέλη εφαρµόζουν την αρχή «ένα
έγγραφο κατ’ άτοµο» (βλ. σηµεία 3 και 4 του προοιµίου του Κανονισµού
380/2008).
Με απόφαση των αρµόδιων υπουργών προσδιορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της έκδοσης των ανωτέρω αδειών και καθορίζεται το περιεχόµενό της.
Το αυτοτελές έγγραφο ισχύει για όλες τις κατηγορίες αδειών διαµονής, µε
εξαίρεση αυτές που αφορούν το εποχιακό προσωπικό, καθώς και τους αλιεργάτες. Το σώµα των αδειών διαµονής που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω
φέρει µέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης, το οποίο εµπεριέχει βιοµετρικά δεδοµένα, ήτοι πρόσφατη, έγχρωµη, ψηφιακή φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώµατα των δύο δεικτών. Προβλέπεται, επίσης, η καταβολή τέλους για
την κάλυψη του κόστους του αυτοτελούς εγγράφου και ρυθµίζονται λεπτοµερειακά ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών,
έκδοσης και παραλαβής της άδειας, καθώς και καταστροφής των βιοµετρικών δεδοµένων που περιλαµβάνει (άρθρο 1).
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Περαιτέρω ορίζεται ότι η αρµοδιότητα των Δήµων να παραλαµβάνουν τις
αιτήσεις πολιτών (υπηκόων) τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής µεταφέρεται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των οικείων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων κατά τον χρόνο που ορίζεται
στη σχετική υπουργική απόφαση, οπότε και µετατρέπονται σταδιακώς σε υπηρεσίες µιας στάσης (άρθρο 2), ενώ θεσπίζονται ρυθµίσεις για τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών υποδοχής µε µετάταξη ή µεταφορά υπαλλήλων
(άρθρο 3), για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ως
προς τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαµονής πολιτών (υπηκόων) τρίτων
χωρών (άρθρα 4 και 7), για την εποχιακή εργασία πολιτών (υπηκόων) τρίτων
χωρών, οι οποίοι εφοδιάζονται πλέον, όχι µε άδεια διαµονής, αλλά µε ειδική
θεώρηση εισόδου (άρθρο 5) και για τη µετάκληση αλιεργατών, επίσης µε ειδική θεώρηση εισόδου (άρθρο 6).
Β. Με τις διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου (άρθρα 8 έως 12) εισάγονται
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, ιδίως κατά τροποποίηση ή συµπλήρωση του ν. 3852/2010: Μεταξύ άλλων, θέµατα αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 8), λειτουργίας δοµών
κοινωνικής µέριµνας και γραφείου του περιφερειάρχη (άρθρο 9), καταστατικής θέσης αιρετών (άρθρο 10), προσωπικού ΟΤΑ (άρθρο 11) και οικονοµικών
θεµάτων ΟΤΑ (άρθρο 12).
Γ. Με τις διατάξεις του τρίτου κεφαλαίου (άρθρα 13 έως 16) ρυθµίζονται
λοιπά ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και ιδίως: παρέχεται µε υπουργική απόφαση σε πολίτες του Ισραήλ δικαίωµα ανάκτησης
της ελληνικής ιθαγένειας (άρθρο 13), τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν το Διοικητικό Συµβούλιο του Κ.Ε.Θ.Ι., συγκροτείται Επιτροπή για τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων Δήµων και Περιφερειών
συµφώνως προς την παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος (άρθρο 14) και
προσδιορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις (άρθρο 15) και η έναρξη ισχύος του παρόντος (άρθρο 16).
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί του πρώτου κεφαλαίου
Α. Συµφώνως προς το άρθρο 79 παρ. 1 και 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Η Ένωση αναπτύσσει κοινή µεταναστευτική
πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, την αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη µεταχείριση
των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στα κράτη µέλη καθώς
και την πρόληψη της παράνοµης µετανάστευσης και της εµπορίας ανθρώ-
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πων και την ενισχυµένη καταπολέµησή της». Στο πλαίσιο αυτό, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, λαµβάνουν µέτρα σχετικά µε τους ακόλουθους
τοµείς: α) προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής, καθώς και κανόνες για τη χορήγηση από τα κράτη µέλη θεωρήσεων και αδειών διαµονής µακράς διαρκείας, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που αποσκοπούν στην επανένωση
οικογενειών, β) καθορισµός των δικαιωµάτων των υπηκόων τρίτων χωρών
που διαµένουν νόµιµα σε κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένων των όρων
που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στα άλλα κράτη µέλη, γ)
λαθροµετανάστευση και παράνοµη διαµονή, καθώς και αποµάκρυνση και επαναπατρισµός των παρανόµως διαµενόντων, δ) καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών. Περαιτέρω ορίζεται ότι «δεν θίγεται το δικαίωµα των κρατών µελών να καθορίζουν τον όγκο των εισερχοµένων υπηκόων τρίτων χωρών, προερχοµένων από τρίτες χώρες, στο έδαφός τους µε σκοπό την αναζήτηση µισθωτής ή µη µισθωτής εργασίας» (άρθρο 79 παρ. 5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Β. Στο Νσχ υιοθετείται, για πρώτη φορά, ο όρος «πολίτης τρίτης χώρας»,
αντί του έως τώρα παγίως χρησιµοποιούµενου τεχνικού όρου «υπήκοος τρίτης χώρας». Συναφώς επισηµαίνονται ότι, στη νοµική ορολογία, οι όροι «υπήκοος» και «πολίτης» είναι ταυτόσηµοι. Μάλιστα, το Σύνταγµα του 1927
περιελάµβανε, στο άρθρο 6, ερµηνευτική δήλωση, συµφώνως προς την οποία, «Η δε λέξις πολίτης και εις το άρθρον τούτο, ως και εις τα άλλα άρθρα,
έχει την έννοιαν του έλληνος υπηκόου, του έχοντος δηλαδή ελληνικήν ιθαγένειαν, αδιακρίτως φύλου ή ηλικίας». Περαιτέρω, στην επίσηµη µετάφραση
όλων των κρίσιµων ευρωπαϊκών νοµικών κειµένων που αφορούν τη µεταναστευτική πολιτική (Συνθηκών, οδηγιών, κανονισµών κλπ.), συµπεριλαµβανοµένης της Συνθήκης της Λισαβόνας (π.χ. άρθρο 79), καθώς και του Κανονισµού 380/2008, απαντούν αποκλειστικώς οι όροι «υπήκοος τρίτης χώρας»
(κατά την αγγλική ορολογία, third country national).
Συνεπώς, ενώ οι όροι «πολίτης τρίτης χώρας» και «υπήκοος τρίτης χώρας» είναι ταυτόσηµοι κατά το ελληνικό δίκαιο, η πάγια χρήση του όρου «υπήκοος τρίτης χώρας» στις Συνθήκες της Ε.Ε. φαίνεται ότι επιδιώκει να καλύψει και να υποκαταστήσει το σύνολο των σχετικών όρων, οι οποίοι, µάλιστα, ενδέχεται να µην είναι πάντοτε ισοδύναµοι. Υπ’ αυτό το πρίσµα, το
προτεινόµενο προς ψήφιση Νσχ δεν φαίνεται να εναρµονίζεται µε την επιδίωξη του νοµοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΙΙΙ. Παρατηρήσεις των επιµέρους άρθρων του Νσχ
1. Επί του άρθρου 1
α) Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας και ασφάλειας δικαίου, το άρθρο 1
του Νσχ σχετικώς προς τις άδειες διαµονής και την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ)
380/2008, θα έπρεπε να ενσωµατωθεί στο άρθρο 9 του ν. 3386/2005 «Είσοδος διαµονής και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια», το οποίο ρυθµίζει ζητήµατα τύπου αδειών διαµονής και ιδίως
στην παρ. 3 του εν λόγω άρθρου, συµφώνως προς την οποία, «Οι παραπάνω
άδειες εκδίδονται µε τη µορφή αδειών διαµονής ενιαίου τύπου κατ` εφαρµογή του Κανονισµού ΕΚ 1030/2002, µε εξαίρεση τις άδειες τύπου Ε3, οι οποίες εκδίδονται µε τη µορφή Δελτίου Διαµονής και Δελτίου Μόνιµης Διαµονής. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Δηµόσιας Τάξης καθορίζεται η µορφή και το περιεχόµενο των ανωτέρω Δελτίων».
β) Κατά το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, «οι ρυθµίσεις
του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε όλες τις κατηγορίες οριστικών τίτλων νόµιµης διαµονής (αδειών και δελτίων) πολιτών τρίτων χωρών που εκδίδονται µετά από αίτηση που εξετάζεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών ή των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Χώρας, εξαιρουµένων
των περιπτώσεων που ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του
παρόντος νόµου». Από την ως άνω διατύπωση της προτεινόµενης ρύθµισης
σε συνδυασµό µε την Αιτιολογική Έκθεση προκύπτει ότι δεν καταλαµβάνονται οι οµογενείς, οι οποίοι είναι εφοδιασµένοι µε Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας
Οµογενούς, η αρµοδιότητα για την έκδοση και ανανέωση των οποίων ανήκει
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (βλ. ιδίως άρθρο 17 του ν. 1975/1991
ΦΕΚ Α΄184 και υ.α. αριθ. 4000/3/10-ξζ/17.5.2010 ΦΕΚ Β΄ 665). Κατά τούτο
τίθεται το ερώτηµα εάν η παράλειψη αυτή είναι σκόπιµη, δεδοµένου ότι, λόγω της υποχρεωτικής καθιέρωσης του αυτοτελούς εγγράφου σε όλα τα
κράτη µέλη της Ε.Ε. από την 20η Μαΐου 2011, οι ως άνω οµογενείς ενδέχεται να αντιµετωπίσουν προβλήµατα νοµιµότητας διαµονής και κυκλοφορίας
τους.
2. Επί του άρθρου 2
α) Στην παρ. 4 περίπτ. γ΄ εδάφιο δεύτερο ορίζεται ότι «όσον αφορά τη
διάθεση των εσόδων που εγγράφονται στους ΚΑΕ των περιπτώσεων α΄ και
β΄ της παρούσας παραγράφου, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις
των παραγράφων 6α και 6β του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύουν».

6
Συµφώνως προς την παρ. 6β του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α΄49), «Ποσοστό 25% των εσόδων από τα παράβολα των παραγράφων 1 και 2 διατίθεται για την κάλυψη δαπανών Υπουργείων, Περιφερειών και Ν.Π.Δ.Δ. που
διαχειρίζονται θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και για την επιχορήγηση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής». Επισηµαίνεται συναφώς ότι, δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 1β του ν. 3895/2010 (ΦΕΚ Α΄ 206), το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει καταργηθεί.
Περαιτέρω, συµφώνως προς την παρ. 6α του άρθρου 92 του ν. 3386/2005,
στο οποίο παραπέµπει κατά τα ανωτέρω η προτεινόµενη ρύθµιση, «Ποσοστό
30% επί των εισπραττόµενων εσόδων από τα παράβολα της παραγράφου 1
µεταφέρεται σε λογαριασµό που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων µε τίτλο "Εσοδα από παράβολα αδειών διαµονής υπέρ Ο.Τ.Α. α`
βαθµού". Το προϊόν του λογαριασµού κατανέµεται στους Ο.Τ.Α. µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Στους υπαλλήλους που απασχολούνται στις οικείες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.
για την εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών καταβάλλεται επίδοµα, το
οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το 1/3 του ανωτέρω ποσοστού. Το ύψος του επιδόµατος ανά κατηγορία δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και ο τρόπος καταβολής του καθορίζονται ετησίως µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, ενώ οι κατηγορίες των δικαιούχων µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το υπόλοιπο του ανωτέρω ποσοστού διατίθεται αποκλειστικώς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των ίδιων υπηρεσιών». Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παραποµπή
στις παρ. 6α και 6β του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, ιδίως όσον αφορά τη
συµµετοχή των Δήµων στα εισπραττόµενα από τα παράβολα έσοδα, φαίνεται να έχει πάγιο και όχι µεταβατικό χαρακτήρα, η δε αρµοδιότητα παραλαβής, χορήγησης, ανανέωσης και παράδοσης αδειών διαµονής περιέρχεται
πλέον στις Αποκεντρωµένες Διοίκησης της χώρας, διά της έκδοσης της
σχετικής υπουργικής απόφασης. Κατόπιν αυτών τίθεται το ερώτηµα εάν
βούληση του νοµοθέτη είναι να εξακολουθήσουν να εισπράττουν οι Δήµοι
το ποσοστό του 30% επί των παραβόλων, µετά τη µεταβίβαση της σχετικής
αρµοδιότητας στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις ή εάν, µετά την έκδοση της
υπουργικής απόφασης για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής από τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, το έσοδο αυτό περιέρχεται στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών τους. Υπό τη δεύτερη
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εκδοχή, θα έπρεπε ενδεχοµένως να τεθεί σχετική µεταβατική διάταξη και να
αναδιατυπωθεί η προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 4 περίπτ. γ΄ εδάφιο δεύτερο ως ακολούθως: «όσον αφορά τη διάθεση των εσόδων που εγγράφονται
στους ΚΑΕ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 6α και 6β του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, έως την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 1 του
άρθρου 2 του παρόντος».
β) Στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου το τέταρτο και το έκτο εδάφιο είναι όµοια,
άρα ένα από τα δύο πρέπει να απαλειφθεί. Επίσης, το έκτο εδάφιο της ίδιας
παραγράφου αναφέρει δύο φορές ότι το ύψος της χρηµατοδότησης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων για την εκτέλεση των ρυθµιζόµενων προγραµµατικών συµβάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% των εισπραττόµενων
εσόδων από τα παράβολα που κατατίθενται στο σηµείο ή στα σηµεία υποδοχής, την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των οποίων αφορά η εκάστοτε προγραµµατική σύµβαση.
3. Επί του άρθρου 7
α) Η ρύθµιση της παρ. 4 του άρθρου 7 του Νσχ σχετικώς προς τη διάρκεια
ισχύος της βεβαίωσης περί κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση
άδειας διαµονής και οι ρυθµίσεις των στοιχ. β΄ και γ΄ του άρθρου 4 έχουν
περίπου ταυτόσηµο περιεχόµενο.
β) Η παρ. 8 του ως άνω άρθρου αναφέρεται από παραδροµή στην πρώτη
πρόταση του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005, αντί, ορθώς, στην πρώτη πρόταση του τέταρτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.
4. Επί του άρθρου 9
α) Ως προς την παρ. 1.
Για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας προτείνεται η συµπλήρωση του αριθµού και του έτους έκδοσης των µνηµονευόµενων αποφάσεων του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που είναι αντιστοίχως: Αριθ. Π1β/Γ.Π.
οικ.14951/22.10.2001 (ΦΕΚ Β΄1397), Αριθ. Π2β/Γ.Π. οικ. 14957/22.10.2001
(ΦΕΚ Β΄1397), Αριθ.Π1γ/ΑΓΠ/οικ. 14963/22.10.2001 (ΦΕΚ Β΄1397) και Αριθ.
Π1β/Γ.Π.οικ.116847/4-12-2002 (ΦΕΚ Β΄ 1519).
β) Ως προς την παρ. 3.α.
Η προτεινόµενη ρύθµιση ορίζει ότι µια από τις θέσεις ειδικών συµβούλων,
επιστηµονικών ή ειδικών συνεργατών του Περιφερειάρχη µπορεί να πληρούται µε θέση µετακλητού ιδιαίτερου γραµµατέα. Στον ιδιαίτερο γραµµα-
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τέα καταβάλλονται αποδοχές ειδικού συνεργάτη. Εν όψει των ανωτέρω
χρήζει διευκρίνισης, εάν ο ως άνω ιδιαίτερος γραµµατέας πρέπει να έχει τα
προσόντα του ειδικού συνεργάτη, και ιδίως πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής, ή εάν
αρκεί να είναι απόφοιτος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Αθήνα, 12.9.2011
Η εισηγήτρια
Αθηνά Κοντογιάννη
Επιστηµονική Συνεργάτιδα

Ο Προϊστάµενος του Β΄ Τµήµατος
Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας
Στέφανος Κουτσουµπίνας
Επ. Καθηγητής της Νοµικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Θράκης
Ο προϊστάµενος της Β΄ Διεύθυνσης
Επιστηµονικών Μελετών
Αστέρης Πλιάκος
Αν. Καθηγητής του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου
Κώστας Μαυριάς
Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

