ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΕ ΄, 14 Δεκεµβρίου 2021,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Προστασία του εθελοντισµού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα
για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 4 Ορισµοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.ΚΟΙ.Π. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο.ΚΟΙ.Π. - ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Ο.ΚΟΙ.Π.
Άρθρο 5 Σύσταση και αρµοδιότητες Διεύθυνσης Ο.Κοι.Π.
και Κοινωφελών Φορέων
Άρθρο 6 Διαδικασία αρχικής καταχώρησης στη Δηµόσια
Βάση Δεδοµένων Ο.Κοι.Π.
Άρθρο 7 Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. - Προϋποθέσεις εγγραφής
Άρθρο 8 Διαδικασία αρχικής εγγραφής, µεταβολής και
ανανέωσης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.
Άρθρο 9 Λειτουργία και δηµοσιότητα των βάσεων δεδοµένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 10 Χρηµατοδότηση κοινωφελών φορέων
Άρθρο 11 Υποχρεώσεις των Ο.Κοι.Π.
Άρθρο 12 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Άρθρο 13 Εθελοντική απασχόληση
Άρθρο 14 Υποχρεώσεις φορέων παροχής εθελοντικής
απασχόλησης

Άρθρο 15 Παροχή υπηρεσιών σε φορείς εθελοντικής απασχόλησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.ΚΟΙ.Π.
Άρθρο 16 Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και έλεγχος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.ΚΟΙ.Π.
Άρθρο 17 Δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύµατα και τις
εγγεγραµµένες Ο.Κοι.Π. - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2
του άρθρου 19 του ν. 4172/2013
Άρθρο 18 Μη υπολογισµός τεκµαρτού εισοδήµατος για
τον παραχωρούντα ακίνητα σε κοινωφελή ιδρύµατα και
εγγεγραµµένες Ο.Κοι.Π. - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3
του άρθρου 39 του ν. 4172/2013
Άρθρο 19 Έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισµό του
κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών
προσώπων της περ. γ΄ του άρθρου 45 - Αντικατάσταση της
παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
Άρθρο 20 Απαλλαγή από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. - Προσθήκη περ.
ι΄ στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
Άρθρο 21 Χρηµατικές δωρεές προς µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 89
του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών Δωρεών,
Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
Άρθρο 22 Απαλλαγές από τον ΦΠΑ στο εσωτερικό της
Χώρας - Αντικατάσταση της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
Άρθρο 23 Απαλλαγή των εγγεγραµµένων Ο.Κοι.Π. από
τον ειδικό φόρο ακινήτων - Αντικατάσταση της περ. ε΄ της
παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002
Άρθρο 24 Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων ειδικής χρήσης κοινωφελών ιδρυµάτων και εγγεγραµµένων Ο.Κοι.Π.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 26 Καταργούµενες διατάξεις
Άρθρο 27 Μεταβατική διάταξη
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 28 Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 86 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
Άρθρο 29 Προσβολή αποφάσεων πρωτοβάθµιων πειθαρχικών συµβουλίων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
141 του ν. 3528/2007
Άρθρο 30 Απαρτία τµηµάτων δευτεροβάθµιων πειθαρχικών συµβουλίων του ν. 3528/2007 - Τροποποίηση της παρ.
13 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007
Άρθρο 31 Κινητικότητα υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Άρθρο 32 Ρύθµιση ζητηµάτων επιλογής προϊσταµένων
οργανικών µονάδων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού - Τροποποίηση των παρ. 4, 5, 7 του άρθρου 87 και των παρ. 3 και 13 του
άρθρου 89 του ν. 3584/2007
Άρθρο 33 Δικαίωµα διορισµού στον Δηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021
Άρθρο 34 Προσωπικό αναπτυξιακών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 2
του ν. 4674/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 15 του
ν. 4257/2014
Άρθρο 35 Διαφύλαξη στελέχωσης Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 44 του ν. 4674/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 36 Κατάργηση µίας εκ των προϋποθέσεων πολιτογράφησης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5Α Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 37 Δικαιολογητικά πολιτογράφησης και διακρίβωση τεκµηρίων - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ.
3 στο άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004)
Άρθρο 38 Προϋποθέσεις και διαδικασία πολιτογράφησης
- αντικατάσταση των παρ. 6, 8 και 9 του άρθρου 7 Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)
Άρθρο 39 Απόρριψη αιτήσεων πολιτογράφησης λόγω µη
ανταπόκρισης των αιτούντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Άρθρο 40 Ρύθµιση θεµάτων προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού
Άρθρο 41 Δάνεια των Ο.Τ.Α.
Άρθρο 42 Δαπάνες δήµων
Άρθρο 43 Ρυθµίσεις σχετικά µε επιβληθέντα πρόστιµα
σε δήµους
Άρθρο 44 Ρυθµίσεις για χρονοεπιδόµατα δικηγόρων µε
έµµισθη εντολή στα νοµικά πρόσωπα της περ. ιγ΄ της παρ.
1 του άρθρου 7 ν. 4354/2015
Άρθρο 45 Καθορισµός ανωτάτου ορίου εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης για έλεγχο νοµιµότητας στις ΑΥΕ
Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του
ν. 3852/2010

Άρθρο 46 Κατανοµή περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και Συνδέσµων µε διαδηµοτικό χαρακτήρα διασπασθέντων δήµων
Άρθρο 47 Λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών των δήµων
στην ιστορική τους έδρα - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
Άρθρο 48 Εκπροσώπηση των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων στο Τεχνικό Συµβούλιο που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Τροποποίηση του άρθρου 209 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
Άρθρο 49 Ταφή χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου σε εξαιρετικές περιπτώσεις - Τροποποίηση του άρθρου 35 του
ν. 344/1976
Άρθρο 50 Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Δήµων Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
Άρθρο 51 Ρυθµίσεις για τον Συµπαραστάτη του δηµότη
και της επιχείρησης - Τροποποίηση του άρθρου 77 του
ν. 3852/2010
Άρθρο 52 Ρυθµίσεις για το Περιφερειακό Συµπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης - Τροποποίηση του άρθρου
179 του ν. 3852/2010
Άρθρο 53 Αυτοδίκαιη περιέλευση της διαδηµοτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «Διαδηµοτικό Περιφερειακό
Θέατρο, Διαδηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.-ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)» σε κοινωφελή επιχείρηση του Δήµου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Άρθρο 54 Εκλογή δηµοτικών αρχών στις Δηµοτικές Κοινότητες Κοµάνου και Μαυροπηγής της Δηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας του Δήµου Εορδαίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55 Λύση αστικών εταιρειών των Επιµελητηρίων
και της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων και ρύθµιση θεµάτων προσωπικού - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 238 του ν. 4610/2019
Άρθρο 56 Κάλυψη αναγκών της εταιρείας µε την επωνυµία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθµιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου» (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.) και «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθµιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων» (ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε.)
Άρθρο 57 Προσωπικό αµειβόµενο µε την καταβολή διδάκτρων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
Άρθρο 58 Επανακαθορισµός προθεσµίας ολοκλήρωσης
µετατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021
Άρθρο 59 Δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας από φιλοζωικά σωµατεία ή φιλοζωικές οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 34
του ν. 4830/2021
Άρθρο 60 Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδηµάρχων
Άρθρο 61 Ρυθµίσεις για την τρέχουσα αυτοδιοικητική
περίοδο και τη θητεία των αιρετών οργάνων - Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4804/2021
Άρθρο 62 Προσωπικό αναπτυξιακών οργανισµών Ο.Τ.Α.
- Προσθήκη περ. ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4674/2020
Άρθρο 63 Θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης υπηρεσιακών γραµµατέων - Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 9 του
άρθρου 33 του ν. 4795/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64 Καταργούµενες διατάξεις
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 65 Καθορισµός αποζηµίωσης των µελών των επιτροπών του άρθρου 11 του ν. 4760/2020 - Προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
4760/2020
Άρθρο 66 Συµµετοχή της Ελληνικής Αστυνοµίας στο
Μόνιµο Σώµα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Άρθρο 67 Εκπαίδευση του προσωπικού της Κατηγορίας
1 του Μόνιµου Σώµατος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής (Frontex) από την Ελληνική Αστυνοµία
στον οπλισµό, τα πυροµαχικά και τον λοιπό εξοπλισµό που
τους παρέχεται από αυτήν - Προσθήκη εδαφίων τετάρτου
και πέµπτου στο άρθρο 41 του ν. 4760/2020
Άρθρο 68 Τακτοποίηση, ενταλµατοποίηση και πληρωµή
δαπανών της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 69 Εκκαθάριση, ενταλµατοποίηση και πληρωµή
δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 70 Εκκαθάριση, τακτοποίηση, ενταλµατοποίηση
δαπανών της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 71 Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισµών του Ταµείου Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας
(ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και έγκριση ισολογισµών και απολογισµών
του από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 72 Ρυθµίσεις θεµάτων εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ελληνικής
Αστυνοµίας - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ.
15 στο άρθρο 30α του ν. 1264/1982
Άρθρο 73 Ελάχιστο απαιτούµενο ανάστηµα των υποψηφίων για κατάταξη/πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνοµία Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2226/1994
Άρθρο 74 Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 75 Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ενιαία ρύθµιση θεµάτων
που αφορούν: α) στην καταχώρηση, εγγραφή και χρηµατοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ως σωµατεία ή αστικές
µη κερδοσκοπικές εταιρείες µε κοινωφελή σκοπό, µε απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης και της λογοδοσίας αυτών
και β) στην εθελοντική απασχόληση εντός ή εκτός Ελλάδος που παρέχεται, άνευ οικονοµικού ή άλλου υλικού ανταλλάγµατος.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος αποτελούν η δηµιουργία δηµόσιας βάσης δεδοµένων και ειδικού µητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι προϋποθέσεις παροχής κρατικής χρηµατοδότη-

σης των κοινωφελών φορέων, οι προϋποθέσεις παροχής
εθελοντικής απασχόλησης, καθώς και η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για δωρεές υπέρ κοινωφελών σκοπών και
κοινωφελών φορέων.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
Οι ρυθµίσεις του παρόντος έχουν εφαρµογή στις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) και στους κοινωφελείς φορείς, που εµπίπτουν στους ορισµούς των περ. α΄
και β΄ του άρθρου 4.
Άρθρο 4
Ορισµοί
1. Για την εφαρµογή του παρόντος µέρους, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α. Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών (Ο.Κοι.Π.): Η εθελοντική οργάνωση προσώπων που έχει συσταθεί και λειτουργεί
στην Ελλάδα ως σωµατείο ή αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, µε κοινωφελή σκοπό, είναι ανεξάρτητη από κράτη ή
κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δηµόσιους
οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τους εµπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελµατικούς οργανισµούς
και ενώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόµµατα. Η ανεξαρτησία αυτή προσδιορίζεται από τη µη συµµετοχή οιουδήποτε νοµικού προσώπου που ανήκει στον
δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην περ. α)
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), µε
την εξαίρεση των νοµικών προσώπων της υποπαρ. 3 της
παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), στη σύνθεση των οργάνων διοίκησής τους και των γενικών συνελεύσεών τους.
β. Κοινωφελής φορέας: Η Ο.Κοι.Π. της περ. α΄, η επιτροπή εράνου του άρθρου 122 Α.Κ., το κοινωφελές ίδρυµα
του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) και το κοινωφελές ίδρυµα που έχει συσταθεί µε ειδικό νόµο.
γ. Φορείς Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης: Οι κοινωφελείς φορείς, καθώς και οι κρατικοί φορείς, τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δηµοσίου τοµέα, στα οποία παρέχεται η εθελοντική απασχόληση.
δ. Δηµόσια Βάση Δεδοµένων Ο.Κοι.Π.: Η βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία
καταχωρούνται οι Ο.Κοι.Π. σύµφωνα µε τους όρους καταχώρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 6.
ε. Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.: Η βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία εγγράφονται οι κοινωφελείς φορείς που πληρούν συγκεκριµένες
προϋποθέσεις εγγραφής, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο
7.
στ. Εγγεγραµµένη Ο.Κοι.Π.: Η Ο.Κοι.Π. που έχει εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π..
ζ. Βάσεις δεδοµένων: Τα αρχεία δεδοµένων της Δηµόσιας Βάσης Δεδοµένων Ο.Κοι.Π. και του Ειδικού Μητρώου
Ο.Κοι.Π..
η. Εποπτεύουσα Αρχή: Το Υπουργείο Εσωτερικών.
θ. Εθελοντής: Το φυσικό πρόσωπο που κατοικεί ή διαµένει στην Ελλάδα και παρέχει εθελοντική απασχόληση σε
ατοµική βάση ή συλλογικά στο πλαίσιο δράσης ενός Φορέα Παροχής Εθελοντικής Απασχόλησης.
ι. Εθελοντισµός: Η οικειοθελής δέσµευση του εθελοντή

4
για προσφορά εργασίας και υπηρεσιών προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου άνευ αµοιβής ή άλλου υλικού ανταλλάγµατος.
ια. Κρατική χρηµατοδότηση: Η ολική ή µερική χρηµατοδότηση κοινωφελούς φορέα µε σκοπό την υλοποίηση συγκεκριµένου προγράµµατος, ή η επιχορήγηση κοινωφελούς φορέα για την υλοποίηση των σκοπών του, ή η οικονοµική ή σε είδος ενίσχυση του κοινωφελούς φορέα από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014, καθώς και από κάθε κοινωφελή φορέα που έλαβε καθ’ οιονδήποτε τρόπον χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Για τους σκοπούς
του παρόντος δεν λογίζεται ως κρατική χρηµατοδότηση η
χρηµατοδότηση από το Εταιρικό Σύµφωνο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισµούς.
ιβ. Χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα: Το πρόγραµµα που
υλοποιείται από κοινωφελή φορέα ή από κοινοπραξία στην
οποία συµµετέχει κοινωφελής φορέας µε µερική ή ολική
κρατική χρηµατοδότηση.
2. Ο όρος «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» (ΜΚΟ) σε υφιστάµενες διατάξεις νόµων νοείται ως ταυτόσηµος µε τον
όρο «Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών» (Ο.Κοι.Π.), όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.ΚΟΙ.Π. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο.ΚΟΙ.Π. ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Ο.ΚΟΙ.Π.
Άρθρο 5
Σύσταση και αρµοδιότητες Διεύθυνσης Ο.Κοι.Π. και
Κοινωφελών Φορέων
1. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται σύµφωνα
µε το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) συστήνεται στο
Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων, η οποία έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα
για:
α. Την άµεση, κατά χρονική ακολουθία, λήψη και αποθήκευση των δεδοµένων που διαβιβάζονται, την οργάνωση
και εποπτεία των βάσεων δεδοµένων, καθώς και των διαδικτυακών τόπων όπου υπάρχει δηµόσια πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων,
β. την κανονική, συνεχή και ασφαλή λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος των βάσεων δεδοµένων,
γ. την αρχική καταχώρηση στη Δηµόσια Βάση Δεδοµένων Ο.Κοι.Π., την αρχική εγγραφή και την ανανέωση στο
Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.,
δ. κάθε µεταγενέστερη µεταβολή ή διαγραφή υφιστάµενων καταχωρήσεων ή εγγραφών στις βάσεις δεδοµένων,
ε. τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων των άρθρων 6
έως 9,
στ. τη διασύνδεση της Δηµόσιας Βάσης Δεδοµένων
Ο.Κοι.Π. και του Ειδικού Μητρώου Ο.Κοι.Π. µεταξύ τους,
ούτως ώστε οι εγγεγραµµένες στο Ειδικό Μητρώο
Ο.Κοι.Π. να εµφανίζονται και στις δύο βάσεις δεδοµένων
και
ζ. την κατάρτιση, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία, παρακολούθηση και αξιολόγηση ετήσιου σχεδίου δράσης αναφορικά µε την εθελοντική απασχόληση.
Η Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων είναι υποχρεωµένη να καταχωρήσει εντός δεκαπέντε (15) ηµε-

ρών από την υποβολή της αίτησης από τους ανωτέρω φορείς στη Δηµόσια Βάση Δεδοµένων Ο.Κοι.Π. και να εγγράψει εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης από τους ανωτέρω φορείς στο Ειδικό Μητρώο
Ο.Κοι.Π. τις Ο.Κοι.Π. που πληρούν τα τυπικά κριτήρια καταχώρησης ή εγγραφής κατά τον παρόντα, καθώς και τους
κοινωφελείς φορείς που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του
άρθρου 7.
2. Η Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύµφωνα µε τον
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
Άρθρο 6
Διαδικασία αρχικής καταχώρησης στη Δηµόσια Βάση
Δεδοµένων Ο.Κοι.Π.
1. Για την αρχική καταχώρηση µίας Ο.Κοι.Π. στη Δηµόσια Βάση Δεδοµένων Ο.Κοι.Π. απαιτούνται:
α) η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Διεύθυνση
Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων, σε ειδική εφαρµογή
προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), µαζί µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα. Συστατική πράξη, καταστατικό έγγραφο και τροποποιήσεις του, νοµίµως εγγεγραµµένες και δηµοσιευµένες
στα βιβλία των αρµόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών, πιστοποιητικά εγγραφής και δηµοσιότητας, σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαταγές και δυνητικά περίληψη περιγραφής σκοπών και δράσεων,
αβ. κατάλογο των οργάνων διοίκησης της Ο.Κοι.Π.,
αγ. αριθµό φορολογικού µητρώου,
αδ. χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της τελευταίας
χρήσης της Ο.Κοι.Π., για όσες Ο.Κοι.Π. έχουν συσταθεί και
λειτουργήσει, τουλάχιστον από το προηγούµενο, πριν από
την εγγραφή τους, έτος,
αε. υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της ότι
η Ο.Κοι.Π πληροί τα ουσιαστικά κριτήρια και την προϋπόθεση ανεξαρτησίας της περ. α΄ του άρθρου 4,
β) καταβολή παραβόλου υπέρ του Δηµοσίου ύψους είκοσι (20) ευρώ.
2. Η Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων, αφού
ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις, υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών ή προσκόµιση των πρωτοτύπων εγγράφων.
3. Οι Ο.Κοι.Π. υποχρεούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων οποιαδήποτε µεταβολή των ανωτέρω στοιχείων.
4. Τα οριζόµενα στα άρθρα 22 και 23 εφαρµόζονται και
για όλες τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), υπό την προϋπόθεση ότι είναι καταχωρηµένες στη Δηµόσια
Βάση Δεδοµένων Ο.Κοι.Π..
Άρθρο 7
Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. - Προϋποθέσεις εγγραφής
1. Το Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. χωρίζεται στις ακόλουθες
έξι (6) υποοµάδες: α) Υγεία, Κοινωνική Αλληλεγγύη και
Πρόνοια, β) Περιβάλλον, Πολιτική Προστασία, Ποιότητα
Ζωής, γ) Δικαιώµατα του Ανθρώπου, Δικαιοσύνη, Διακυβέρνηση, δ) Παιδεία, Έρευνα, Πολιτισµός, ε) Καταναλωτής
και στ) Διεθνής Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή Συνεργασία, Βιώσιµη Ανάπτυξη.
Δεν επιτρέπεται σε µια Ο.Κοι.Π. να είναι εγγεγραµµένη
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σε περισσότερες από τέσσερις (4) υποοµάδες.
2. Στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π., το οποίο είναι προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), εγγράφεται η Ο.Κοι.Π. που πληροί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Έχει συσταθεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν από την
αίτηση εγγραφής της.
β. Πληροί τα ουσιαστικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις
ανεξαρτησίας της περ. α΄ του άρθρου 4.
γ. Δεν συνάπτει συµβάσεις οποιουδήποτε είδους µε
πρόσωπα που συµµετέχουν στα όργανα διοίκησής της ή
µέλη ή εταίρους της που έχουν τον καταστατικό έλεγχό
της, συζύγους ή τα µέρη µε τα οποία έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων, πλην συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας µε συνήθεις
όρους και αποδοχές και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εργαζοµένων κατ’
έτος, καθώς και µε εταιρείες τις οποίες αυτά τα πρόσωπα
ελέγχουν, έναντι αµοιβής ή ανταλλάγµατος επαχθούς για
την Ο.Κοι.Π., που αποτιµάται άνω των χιλίων (1.000) ευρώ
ετησίως.
δ. Δεν λαµβάνει ετήσια, τακτική κρατική επιχορήγηση σε
ποσοστό µεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό (30%) επί του
προϋπολογισµού της για τις λειτουργικές της δαπάνες,
πλην του µισθολογικού κόστους, ή δάνεια µε εγγύηση του
Ελληνικού Δηµοσίου.
3. Τα κοινωφελή ιδρύµατα, που είναι εγγεγραµµένα στο
Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 12 του
ν. 4182/2013 (Α΄ 185), δεν υπάγονται στις προϋποθέσεις
της παρ. 2 του παρόντος και εγγράφονται αυτοµάτως και
χωρίς άλλη διατύπωση στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π., µη εφαρµοζοµένου του άρθρου 8.
4. Οι επιτροπές εράνων του άρθρου 122 Α.Κ., τα κοινωφελή ιδρύµατα του ν. 4182/2013 και τα κοινωφελή ιδρύµατα που έχουν συσταθεί µε ειδικό νόµο δεν υπάγονται στις
προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος και εγγράφονται
στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. µετά από αίτησή τους που υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 8.
Άρθρο 8
Διαδικασία αρχικής εγγραφής, µεταβολής και
ανανέωσης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.
1. Για την αρχική εγγραφή µίας Ο.Κοι.Π. στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. απαιτούνται:
α) η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Διεύθυνση
Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων, σε ειδική εφαρµογή
προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), µαζί µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα. Συστατική πράξη, καταστατικό έγγραφο και τροποποιήσεις του, νοµίµως εγγεγραµµένες και δηµοσιευµένες
στα βιβλία των αρµόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών, πιστοποιητικά εγγραφής και δηµοσιότητας και σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαταγές,
αβ. πρακτικά εκλογής και συγκρότησης διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστών, νόµιµων εκπροσώπων και λοιπών
καταστατικών οργάνων ή σχετικές δικαστικές αποφάσεις
και διαταγές,
αγ. πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας για τη µη προσβολή της σύστασης, της εκλογής των
οργάνων και της εκπροσώπησής της και σχετικές δικαστι-

κές αποφάσεις και διαταγές,
αδ. βεβαίωση έναρξης εργασιών και µεταβολές από την
αρµόδια φορολογική αρχή,
αε. αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για κάθε
νόµιµη χρήση σε ισχύ,
αστ. χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των δύο (2) τελευταίων ετών,
αζ. έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), για την τελευταία χρήση, καθώς και για τις δύο (2) προηγούµενες
χρήσεις, εφόσον έχουν εκδοθεί,
αη. βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας σε ισχύ,
αθ. υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της ότι
η Ο.Κοι.Π. πληροί τα ουσιαστικά κριτήρια και την προϋπόθεση ανεξαρτησίας της περ. α΄ του άρθρου 4 και της παρ.
2 του άρθρου 7,
β) καταβολή παραβόλου υπέρ του Δηµοσίου ύψους διακοσίων (200) ευρώ.
2. Η Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων αναζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού µητρώου για
δικαστική χρήση από το οποίο προκύπτει ότι κανένα µέλος
από τα όργανα διοίκησης της εγγεγραµµένης Ο.Κοι.Π. δεν
έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
οποιοδήποτε κακούργηµα ή για τα πληµµελήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
πλαστογραφίας πιστοποιητικών, δωροδοκίας, απιστίας,
παράβασης καθήκοντος, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήµησης, νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, πληµµελήµατα των άρθρων 187 και
187Α ΠΚ, του νόµου περί όπλων, του νόµου περί ναρκωτικών καθώς και για οποιοδήποτε πληµµέληµα του 19ου
Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα.
3. Η Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων, αφού
ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις, υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών ή προσκόµιση των πρωτότυπων εγγράφων. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής και έχουν προσκοµισθεί τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, η Διεύθυνση
Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων προβαίνει υποχρεωτικά
στην εγγραφή της Ο.Κοι.Π. ή στην ανανέωση εγγραφής
της εγγεγραµµένης Ο.Κοι.Π. στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π..
Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π., η Διεύθυνση
Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων ενηµερώνει εγγράφως
και αιτιολογηµένα την αιτούσα.
4. Τα όργανα διοίκησης της εγγεγραµµένης Ο.Κοι.Π. υποχρεούνται να ενηµερώνουν τη Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και
Κοινωφελών Φορέων για κάθε µεταβολή των υποπερ. αα΄
έως αθ΄ της περ. α) της παρ. 1, καθώς και για κάθε αµετάκλητη καταδίκη µέλους των οργάνων διοίκησής της για τα
εγκλήµατα της παρ. 2, εντός έξι (6) µηνών από τη µεταβολή ή την έκδοση της αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Στοιχεία που δεν έχουν αναγγελθεί έγκαιρα δεν αντιτάσσονται έναντι του Δηµοσίου ή τρίτων.
5. Για την ετήσια ανανέωση εγγραφής τα όργανα διοίκησης της εγγεγραµµένης Ο.Κοι.Π. υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση µε τα δικαιολογητικά
των υποπερ. αε΄ έως αη΄ της περ. α) της παρ. 1, καθώς και
µεταβολές των δικαιολογητικών των υποπερ. αα΄ έως αδ΄.
Εάν τα πιστοποιητικά των υποπερ. αα΄ έως αδ΄ της παρ. 1
δεν έχουν µεταβληθεί, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του νόµιµου εκπροσώ-
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που της, στην οποία αναγράφεται ότι δεν επήλθε µεταβολή. Η ετήσια αίτηση ανανέωσης εγγραφής προϋποθέτει
την καταβολή παραβόλου υπέρ του Δηµοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ.
Άρθρο 9
Λειτουργία και δηµοσιότητα των βάσεων δεδοµένων
1. Η Δηµόσια Βάση Δεδοµένων Ο.Κοι.Π. απαρτίζεται από το ευρετήριο Ο.Κοι.Π., τον φάκελο και τη µερίδα που
τηρείται ξεχωριστά για κάθε Ο.Κοι.Π. και περιλαµβάνει τα
δικαιολογητικά του άρθρου 6, καθώς και πιστοποιήσεις αρµόδιων αρχών.
2. Το Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. απαρτίζεται από το ευρετήριο εγγεγραµµένων Ο.Κοι.Π. και τη µερίδα που τηρείται
ξεχωριστά για κάθε εγγεγραµµένη Ο.Κοι.Π. και περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 8, καθώς και τις πιστοποιήσεις αρµόδιων αρχών.
3. Οι βάσεις δεδοµένων µπορούν να διασυνδεθούν ηλεκτρονικά, µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης σύµφωνα µε τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134) και 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), µε το Μητρώο
Κοινωφελών Περιουσιών του άρθρου 12 του ν. 4182/2013
(Α΄ 185) και µε άλλα ειδικά µητρώα και αρχεία δηµόσιων υπηρεσιών και περιλαµβάνουν το γενικό ευρετήριο, τον φάκελο και τη µερίδα των κοινωφελών φορέων. Ο φάκελος
και η µερίδα καταρτίζονται και τηρούνται ξεχωριστά για
κάθε κοινωφελή φορέα.
4. Κάθε καταχώρηση ή εγγραφή στις βάσεις δεδοµένων
υπόκειται σε διόρθωση, εφόσον είναι εσφαλµένη, και σε
µεταβολή, εφόσον τα νοµικά γεγονότα, οι δηλώσεις, τα
έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί ή
δικαιολογούν τις καταχωρήσεις έχουν µεταβληθεί. Η διόρθωση και η µεταβολή πραγµατοποιούνται είτε αυτεπαγγέλτως από τη Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων, είτε µετά από αίτηση της Ο.Κοι.Π. ή οποιουδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον.
5. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον διαδικτυακό τόπο των βάσεων δεδοµένων και είναι ελεύθερα προσβάσιµες στους πολίτες είναι η επωνυµία του κοινωφελούς φορέα, τα στοιχεία επικοινωνίας, η συστατική πράξη
µε τις µεταβολές της και ο κατάλογος των οργάνων διοίκησης, µε την επιφύλαξη του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) περί
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) ως προς το δικαίωµα
πρόσβασης στα έγγραφα.
6. Τα ευρετήρια των παρ. 1 και 2 δύνανται να παρέχουν
πληροφορίες για τις Ο.Κοι.Π. σε εθνικό, περιφερειακό, δηµοτικό και τοπικό επίπεδο µε βάση τη χωρική τους εµβέλεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Χρηµατοδότηση κοινωφελών φορέων
Οι κοινωφελείς φορείς δύνανται να λαµβάνουν κρατική
χρηµατοδότηση: α) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
κατ’ έτος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραµµένοι

στη Δηµόσια Βάση Δεδοµένων Ο.Κοι.Π. του άρθρου 6 και
β) οποιουδήποτε ποσού υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραµµένοι στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. του άρθρου 7
(Εγγεγραµµένες Ο.Κοι.Π.).
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις των Ο.Κοι.Π.
1. Οι καταχωρηµένες στη Δηµόσια Βάση Δεδοµένων
Ο.Κοι.Π. και οι φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Ειδικό
Μητρώο Ο.Κοι.Π. οφείλουν να τηρούν τις αρχές:
α. Της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης που εξειδικεύεται στις αρχές της οικονοµικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας,
β. της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας,
γ. της διαφάνειας και
δ. της ειλικρίνειας,
όπως προσδιορίζονται, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 33 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Οι φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. οφείλουν, επίσης, να τηρούν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν µε
την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π..
2. Για κάθε κρατική χρηµατοδότηση, οι εγγεγραµµένες
Ο.Κοι.Π. οφείλουν να υποβάλουν στο Ειδικό Μητρώο
Ο.Κοι.Π.:
α. Τα στοιχεία του φορέα της χρηµατοδότησης και
β. τον προϋπολογισµό και απολογισµό για κάθε χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα.
3. Σε περίπτωση χρηµατοδότησης από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, η εγγεγραµµένη Ο.Κοι.Π. τηρεί ιδιαίτερη λογιστική µερίδα και ιδιαίτερο προϋπολογισµό και απολογισµό για κάθε χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα.
4. Κάθε εγγεγραµµένη Ο.Κοι.Π. που λαµβάνει κρατική
χρηµατοδότηση υποχρεούται να τηρεί ειδικό τραπεζικό
λογαριασµό αποκλειστικά για τον σκοπό του συγκεκριµένου χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος σε πιστωτικό ίδρυµα της επιλογής της στην Ελλάδα.
Άρθρο 12
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση µη τήρησης από τις εγγεγραµµένες
Ο.Κοι.Π. των υποχρεώσεων των άρθρων 7, 8 και 11, η Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων αποστέλλει αµελλητί στον παραβάτη γραπτή πρόσκληση, προκειµένου
να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια για την άρση της παράβασης και τη συµµόρφωσή του µε τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στον παρόντα, εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
2. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας
της παρ. 1, η Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων
θέτει τον παραβάτη σε καθεστώς αναστολής της εφαρµογής των άρθρων 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24, διάρκειας ενός (1) έτους και το αναφέρει ρητώς στον διαδικτυακό τόπο του Ειδικού Μητρώου Ο.Κοι.Π.. Αν, µετά από
το πέρας της αναστολής, η εγγεγραµµένη Ο.Κοι.Π. εξακολουθεί να µην συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις της, η
Διεύθυνση Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων διαγράφει
τον παραβάτη από το Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. και ενηµερώνει σχετικά τον παραβάτη, τη Δηµόσια Βάση Δεδοµένων Ο.Κοι.Π., κάθε φορέα από τον οποίο ο παραβάτης
λαµβάνει κρατική χρηµατοδότηση και κάθε άλλον αρµόδιο
φορέα.
3. Η διαγραφή της εγγεγραµµένης Ο.Κοι.Π. από το Ειδι-
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κό Μητρώο Ο.Κοι.Π. συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διακοπή
της κρατικής χρηµατοδότησης, περιλαµβανοµένης και της
υλοποίησης χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και την
οριστική απώλεια του καθεστώτος των άρθρων 10, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 και 24. Τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντα ποσά, ή ποσά καταλογιζόµενα ως φορολογικές υποχρεώσεις, λόγω της αυτοδίκαιης απώλειας
των ευµενών ρυθµίσεων των άρθρων 10, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 και 24 που επιφυλάσσονται στις εγγεγραµµένες
Ο.Κοι.Π. οι οποίες δεν συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις τους υπό τον παρόντα νόµο, βεβαιώνονται και εισπράττονται από το Δηµόσιο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Άρθρο 13
Εθελοντική απασχόληση
1. Η εθελοντική απασχόληση περιλαµβάνει την προσφορά εργασίας ή υπηρεσιών σε δράσεις, έργα ή προγράµµατα φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης από εθελοντές άνευ οικονοµικού ή άλλου υλικού ανταλλάγµατος.
Χρηµατικές παροχές προς εθελοντές αποκλειστικά για κάλυψη οδοιπορικών ή εξόδων διαµονής και διατροφής, τα οποία έχουν άµεση σχέση µε την εθελοντική τους απασχόληση, καθώς και παροχές προς αυτούς ειδών εξοπλισµού
και διατροφής, ή δωρεάν υπηρεσιών µετάβασης, διαµονής
και διατροφής για τον ίδιο λόγο, δεν αποτελούν αντάλλαγµα για την εθελοντική απασχόληση.
2. Δεν αποτελεί εθελοντική απασχόληση η απασχόληση
σε προγράµµατα φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης που προβλέπεται ως υποχρεωτική από τον νόµο ή
δικαστική απόφαση.
3. Η εθελοντική απασχόληση δεν συνιστά δραστηριότητα υπακτέα στην κοινωνική ασφάλιση.
4. Η εθελοντική απασχόληση δεν συνιστά µορφή εξαρτηµένης εργασίας και δεν εφαρµόζονται σε αυτή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, µε την επιφύλαξη της παρ. 1
του άρθρου 14.
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις φορέων παροχής εθελοντικής
απασχόλησης
1. Ο φορέας παροχής εθελοντικής απασχόλησης υποχρεούται να λαµβάνει, για την εθελοντική απασχόληση, µε
ευθύνη του, όλα τα µέτρα για την προστασία των απασχολουµένων, και να τηρεί αναλόγως τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν στην παροχή µέσων ατοµικής προστασίας µε βάση τη φύση της απασχόλησης, την
τήρηση ωραρίου και τα µέτρα υγειονοµικής ασφάλειας.
2. Ο φορέας παροχής εθελοντικής απασχόλησης:
α. Υποχρεούται να αναγγέλλει τους εθελοντές στην ειδική εφαρµογή του πληροφοριακού συστήµατος καταγραφής εργαζοµένων ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι προσβάσιµη µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr,
ΕΨΠ), µε εξαίρεση τις έκτακτες περιπτώσεις προσφοράς
εθελοντικής εργασίας,
β. ευθύνεται αποκλειστικά για ζηµίες που προξενεί ο εθελοντής σε τρίτους από αµέλεια κατά την παροχή της ε-

θελοντικής του απασχόλησης στον φορέα, σύµφωνα µε τα
άρθρα 922 και 334 ΑΚ, µε εξαίρεση την περίπτωση που ο εθελοντής ενεργεί αυτοβούλως και κατά παράβαση των εντολών του φορέα,
γ. καλύπτει ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες έως του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ετησίως για ατύχηµα ή ασθένεια του εθελοντή που τελεί σε
αιτιώδη συνάφεια µε την εθελοντική απασχόλησή του
στον φορέα, αν ο εθελοντής στερείται άλλου τύπου δηµόσιας ή ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης, υπό την προϋπόθεση εθελοντικής απασχόλησης µε ελάχιστο χρόνο απασχόλησης δέκα (10) ώρες µηνιαίως,
δ. αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης,
καταλύµατος, επαναπατρισµού, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης του εθελοντή στο εξωτερικό, αν ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό για χρονικό διάστηµα έως εννέα
(9) µηνών, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συµφωνία.
3. Δαπάνες διαµονής, µετακίνησης, διατροφής ή άλλες
δαπάνες που σχετίζονται µε την εθελοντική απασχόληση
του εθελοντή δύνανται να καλύπτονται από τον φορέα παροχής εθελοντικής απασχόλησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα φορολογητέα έσοδά του.
Οι εκπιπτόµενες και µη δαπάνες καθορίζονται σύµφωνα
µε τα άρθρα 22, 22Α, 22Β και 23 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Άρθρο 15
Παροχή υπηρεσιών σε φορείς εθελοντικής
απασχόλησης
Δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, µηχανικοί, οικονοµολόγοι,
λογιστές και ορκωτοί ελεγκτές λογιστές δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς παροχής εθελοντικής απασχόλησης άνευ αµοιβής. Στην περίπτωση αυτή: α)
οι δικηγόροι, για την παράστασή τους σε δικαστήρια, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης γραµµατίου
προείσπραξης δικηγορικής αµοιβής, β) οι µηχανικοί για
κάθε είδους τεχνικές γενικά εργασίες και υπηρεσίες, όπως
οι αναφερόµενες στο άρθρο 59 του ν.δ. 17.7/16.8.1923
(Α΄ 228) και την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974
(Α΄ 301), λαµβάνουν µηδενική νόµιµη ή συµβατική αµοιβή
και απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής στο
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) των εισφορών και
των λοιπών δικαιωµάτων, όπως αυτά κάθε φορά προβλέπονται στη νοµοθεσία, είτε ως παρακρατούµενα από την
αµοιβή τους, είτε ως καταβαλλόµενα στο Τ.Ε.Ε. ως δικαιούχο, ή προς απόδοση σε τρίτους δικαιούχους. Η απαλλαγή αυτή ισχύει εφόσον γνωστοποιείται από τον µηχανικό
στο Τ.Ε.Ε. η χωρίς αµοιβή παροχή της εργασίας. Στην ανωτέρω γνωστοποίηση αναφέρεται η ενεργός εγγραφή
της Ο.Κοι.Π., προς την οποία παρέχεται η υπηρεσία του
µηχανικού, στο Μητρώο Ο.Κοι.Π..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.ΚΟΙ.Π.
Άρθρο 16
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και έλεγχος
1. Οι εγγεγραµµένες Ο.Κοι.Π. συντάσσουν τις χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις
σύµφωνα
µε
τον
ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
2. Την αποκλειστική ευθύνη σύνταξης και υπογραφής
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της παρ. 1 φέρει η
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διοίκηση των εγγεγραµµένων Ο.Κοι.Π., η οποία συντάσσει
και εγκρίνει τις εν λόγω χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,
έως τις 10 Σεπτεµβρίου του εποµένου έτους.
3. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της παρ. 1 ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές του ν. 4449/2017
(Α΄ 7), οι οποίοι ορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, από τη διοίκηση των εγγεγραµµένων Ο.Κοι.Π., µέχρι το τέλος Οκτωβρίου της χρήσης που ελέγχεται.
4. Η παρ. 1 ισχύει υποχρεωτικά, για ετήσιες χρήσεις που
αρχίζουν από την 1η.1.2023. Οι εγγεγραµµένες Ο.Κοι.Π.
που δεν θα έχουν συντάξει έως την 31η.12.2022 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, διενεργούν υποχρεωτικά απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών
τους και συντάσσουν τον πρώτο ισολογισµό έναρξης κατά
την 31η.12.2022, βάσει όλων των στοιχείων που διαθέτουν. Η διαφορά µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων, λαµβανοµένων υπόψη και άλλων κονδυλίων των ιδίων κεφαλαίων που υπάρχουν στα λογιστικά
αρχεία τους, εκτός της κατά τα ανωτέρω απογραφής, καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια.
5. Η απογραφή της παρ. 4 διενεργείται από Επιτροπή
που συγκροτείται µε απόφαση της διοίκησης της εγγεγραµµένης Ο.Κοι.Π..
6. Η απογραφή γίνεται κατ’ είδος στοιχείου και περιλαµβάνει ποσότητα και αξία κατά περίπτωση µε βάση τις τιµές
κόστους κτήσης. Τα ακίνητα δύνανται, κατά την κρίση των
διοικήσεων, να απογραφούν στις εύλογες αξίες τους που
προσδιορίζονται από ανεξάρτητους εκτιµητές. Τα λοιπά
ενσώµατα πάγια στοιχεία, απογράφονται στο αναπόσβεστο κόστος κτήσης που προσδιορίζεται µε βάση τα στοιχεία της αξίας κτήσης ή κατασκευής και της ωφέλιµης ζωής τους. Όταν τα λοιπά ενσώµατα πάγια, εκτός από τα ακίνητα, έχουν αποκτηθεί πριν από την 1η.1.2010, µπορούν
να απογραφούν µόνο ποσοτικά (µηδενική λογιστική αξία).
6. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.),
παρέχονται ερµηνευτικές οδηγίες και γνωµατεύσεις, αναφορικά µε τα θέµατα που προκύπτουν κατά την εφαρµογή
του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.ΚΟΙ.Π.
Άρθρο 17
Δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύµατα και
τις εγγεγραµµένες Ο.Κοι.Π. - Τροποποίηση των παρ. 1
και 2 του άρθρου 19 του ν. 4172/2013
Στο άρθρο 19 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167): α) στην παρ. 1
προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, β) στην παρ. 2 αντικαθίστανται οι λέξεις «σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο» µε τις λέξεις «σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο
της παρ. 1», γ) στην παρ. 3 µετά τις λέξεις «διατάξεις»
προστίθενται οι λέξεις του «πρώτου εδαφίου» και το άρθρο 19 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 19
Μειώσεις φόρου για δωρεές
1. Το ποσό του φόρου µειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό
(20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόµενης παραγράφου, εφόσον
οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έ-

τους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό
των δωρεών δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό
(5%) του φορολογητέου εισοδήµατος. Ειδικά για τις δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύµατα και τις εγγεγραµµένες
Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, το ποσό του φόρου µειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς αυτούς, εφόσον οι δωρεές
υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ και τα ποσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για τον σκοπό αυτόν λογαριασµούς
τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα σε κράτος µέλος της
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. Το συνολικό ποσό των δωρεών στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του φορολογητέου εισοδήµατος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι
φορείς µε έδρα την ηµεδαπή ή άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή
του Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται για τον σκοπό του προσδιορισµού της µείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγούµενων σε αυτούς δωρεών, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, εφόσον τα ποσά των δωρεών κατατίθενται
σε ειδικούς για τον σκοπό αυτόν λογαριασµούς τραπεζών
που λειτουργούν νόµιµα σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ..
3. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή και για τις δωρεές που
χορηγούνται σε δικαιούχους χρηµατοδότησης, σύµφωνα
µε την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002
(Α΄ 146), δηλαδή σε πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς
κοµµάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώπους της
Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4. Το ποσό του φόρου µειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό
(20%) επί των δωρεών τροφίµων προς τους δωρεοδόχους
της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2859/2000
(Α΄ 248), προκειµένου να διανεµηθούν αποκλειστικά για
την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών
οµάδων χωρίς αντάλλαγµα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν
θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. Το συνολικό ποσό
της µείωσης του φόρου εισοδήµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήµατος.»
Άρθρο 18
Μη υπολογισµός τεκµαρτού εισοδήµατος για
τον παραχωρούντα ακίνητα σε κοινωφελή ιδρύµατα
και εγγεγραµµένες Ο.Κοι.Π. - Τροποποίηση των παρ. 2
και 3 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013
Στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167): α) στην παρ. 2
προστίθεται πέµπτο εδάφιο, β) οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3
ως προς τις εκπιπτόµενες δαπάνες καταργούνται και το
άρθρο 39 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 39
Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία
1. Ο όρος «εισόδηµα από ακίνητη περιουσία» σηµαίνει
το εισόδηµα, σε χρήµα ή σε είδος, που προκύπτει από την
εκµίσθωση ή την ιδιοχρησιµοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδηµα
αυτό προκύπτει από:
α) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης
γης ή ακινήτων συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
τους.
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β) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης µεταλλείων, λατοµείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων
στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή
εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή
κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίµνες, οι δεξαµενές, οι πηγές και τα φρέατα.
γ) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφηµιστικών επιγραφών.
δ) Εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση ή παραχώρηση χρήσης
κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.
2. Το εισόδηµα σε είδος αποτιµάται στην αγοραία αξία.
Το εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκµαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της
αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.
Κατ’ εξαίρεση, το τεκµαρτό εισόδηµα του προηγούµενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας
µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.), προκειµένου
να χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου απαλλάσσονται από τον φόρο.
Ειδικά για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα
από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιµες γαίες, βοσκήσιµες γαίες, και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. Ειδικά για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων µέχρι τριακόσια τετραγωνικά µέτρα (300 τ.µ.) σε
κοινωφελή ιδρύµατα και τις εγγεγραµµένες Οργανώσεις
της Κοινωνίας των Πολιτών δεν υπολογίζεται τεκµαρτό εισόδηµα για τον παραχωρούντα.
3. Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν µε τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Αν ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και
λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.
β) [Καταργείται]
γ) [Καταργείται]
δ) Το µίσθωµα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης.
ε) Οι δαπάνες αντιπληµµυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
στ) Το ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλει, βάσει νόµου, ο εκµισθωτής στον µισθωτή για τη λύση της µισθωτικής σχέσης του ακινήτου.
4. Τα εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο,
δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδηµά του, εφόσον έως την προθεσµία υποβολής της ετήσιας δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος, έχει εκδοθεί εις βάρος του µισθωτή διαταγή πληρωµής ή διαταγή απόδοσης χρήσης µίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης µισθωµάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του µισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης µισθωµάτων. Τα εν λόγω εισοδήµατα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγµένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα µη εισπραχθέντα εισοδήµατα δηλώνονται σε ει-

δικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδηµάτων από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.»
Άρθρο 19
Έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισµό του κέρδους
από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών
προσώπων της περ. γ΄ του άρθρου 45 - Αντικατάσταση
της παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
Η παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για τον προσδιορισµό του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα των νοµικών προσώπων της περ. γ΄ του
άρθρου 45, εκπίπτουν ως δαπάνη οι κάθε είδους δαπάνες
που αφορούν στα ακίνητά τους σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) και οι δωρεές σε χρήµα ή σε είδος
προς το Ελληνικό Δηµόσιο και τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς και οι λοιπές δαπάνες του άρθρου
22. Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται και για τα νοµικά πρόσωπα της περ. γ΄ του άρθρου 45 που λειτουργούν ως Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), υπό την
προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραµµένες στο Ειδικό Μητρώο
Ο.Κοι.Π.. Ειδικά για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού, το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών του πρώτου εδαφίου που αφορούν την ακίνητη περιουσία ανέρχεται σε εκατό τοις εκατό (100%).»
Άρθρο 20
Απαλλαγή από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. - Προσθήκη περ. ι΄ στην
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται περ. ι΄ και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Απαλλάσσονται από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα
στα ακίνητα που ανήκουν:
α) Στο Δηµόσιο, στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στον Ελληνικό
Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), στην Εταιρεία Ακινήτων
Δηµοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., στην Επιτροπή Ολυµπίων και
Κληροδοτηµάτων (Ε.Ο. και Κ.) και στις δηµόσιες ανώνυµες
εταιρείες που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14α του ν. 3429/2005, πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος και στις οποίες το Ελληνικό Δηµόσιο
ασκεί άµεσα αποφασιστική επιρροή, ως κύριος µετοχών
που εκπροσωπούν την απόλυτη πλειοψηφία του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
β) Σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε
Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιµοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν
στο Δηµόσιο ή χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δηµόσιας υγείας. Οι ανώνυµες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, µε την επιφύλαξη της προηγούµενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α..
γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιµοποιείται
για την εγκατάσταση πρεσβείας ή προξενείου του ξένου
κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου και
λοιπών διπλωµατικών αντιπροσώπων και πρακτόρων του
ξένου κράτους, µε τον όρο της αµοιβαιότητας.
δ) Σε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση µορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτι-
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στικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δηµόσιο.
ε) Σε Ν.Π.Ι.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση µορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δηµόσιο.
στα) Σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες των
γνωστών θρησκειών και δογµάτων κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος και ιδιοχρησιµοποιούνται για
την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.
στβ) Στις υποκείµενες στο ειδικό συνταγµατικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείµενα εντός ή εκτός αυτού, καθώς και στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου
Όρους Σινά.
ζ) Στα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του ν. 3647/2008 (Α΄ 37)
και ιδιοχρησιµοποιούνται.
η) Σε εταιρείες ειδικού σκοπού, σύµφωνα µε τη περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) εφόσον το σύνολο των ονοµαστικών µετοχών τους ανήκουν στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του
άρθρου 2.
θ) Σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου φορολογικού έτους ευρίσκεται σε µικρά ακριτικά νησιά µε
πληθυσµό κάτω των χιλίων διακοσίων (1.200) κατοίκων,
βάσει των ως άνω δηλώσεων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήµνου, Σάµου, Χίου, Καλύµνου, Καρπάθου,
Ρόδου και Κω, καθώς και στον Δήµο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον Δήµο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας
Κέρκυρας. Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώµατα επί των ακινήτων του προηγούµενου εδαφίου που βρίσκονται στα νησιά αυτά.
ι) Σε εγγεγραµµένες Ο.Κοι.Π. για τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των
σκοπών τους.»
Άρθρο 21
Χρηµατικές δωρεές προς µη κερδοσκοπικά νοµικά
πρόσωπα - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 89 του
Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
Η παρ. 3 του άρθρου 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών
από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001, Α΄ 266), αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Για τις χρηµατικές δωρεές προς τα πρόσωπα που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 25 µπορεί να υποβληθεί
από αυτά δήλωση για το συνολικό ποσό των δωρεών και
χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών, εφόσον
αποδεικνύεται η σύσταση της δωρεάς, αλλά δεν είναι γνωστά στον δωρεοδόχο τα πλήρη στοιχεία του δωρητή, ή αυτός είναι αλλοδαπός και δεν διαθέτει Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου στην Ελλάδα και τα ποσά των δωρεών δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1.000) ευρώ ανά δωρητή κατ’ έτος.»

Άρθρο 22
Απαλλαγές από τον ΦΠΑ στο εσωτερικό της Χώρας Αντικατάσταση της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 22
του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
Η περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιη) η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών από
τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ΄, θ΄, ιβ΄, ιδ΄, ιε΄
και ιστ΄ της παραγράφου αυτής, µε την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονοµική τους
ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό
όφελός τους, µε τον όρο ότι η απαλλαγή των εκδηλώσεων
δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) κατ’ έτος και το όριο των
σχετικών συναλλαγών ανά έτος δεν υπερβαίνει τις είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την αρµόδια Φορολογική Αρχή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την εκδήλωση και εφόσον η απαλλαγή αυτή δεν προκαλεί κίνδυνο στρέβλωσης
των όρων του ανταγωνισµού.»
Άρθρο 23
Απαλλαγή των εγγεγραµµένων Ο.Κοι.Π. από τον ειδικό
φόρο ακινήτων - Αντικατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 3
του άρθρου 15 του ν. 3091/2002
Στην περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002
(Α΄ 330) µετά από τις λέξεις «τα ηµεδαπά σωµατεία» προστίθενται οι λέξεις, «καθώς και οι ηµεδαπές εγγεγραµµένες Ο.Κοι.Π.» και η περ. ε΄ διαµορφώνεται ως εξής:
«ε) Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ηµεδαπά ταµεία ή ηµεδαποί οργανισµοί κοινωνικής
ασφάλισης, οι ηµεδαπές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η
Αρχαιολογική Εταιρεία, τα ηµεδαπά µουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, οι Ξένες Αρχαιολογικές
Σχολές, οι ηµεδαποί συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί
νόµιµα και οι ενώσεις τους, οι ηµεδαπές δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, τα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (Α΄ 37), τα ηµεδαπά κληροδοτήµατα µε κοινωφελή σκοπό, τα ηµεδαπά κοινωφελή
ιδρύµατα, τα ηµεδαπά σωµατεία, καθώς και οι ηµεδαπές
εγγεγραµµένες Ο.Κοι.Π..»
Άρθρο 24
Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων ειδικής
χρήσης κοινωφελών ιδρυµάτων και εγγεγραµµένων
Ο.Κοι.Π.
Τα κοινωφελή ιδρύµατα και οι εγγεγραµµένες Ο.Κοι.Π.
απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων ειδικής χρήσης και οχηµάτων των Ο.Κοι.Π., τα οποία έχουν
λάβει άδεια Φορτηγού αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης
(Φ.Ι.Χ.), ανεξαρτήτως βάρους και κυβικών, πυροσβεστικών
οχηµάτων, ειδικών οχηµάτων µεταφοράς ατόµων µε αναπηρία, σχολικών οχηµάτων, διασωστικών οχηµάτων για
περιπτώσεις πυρκαγιών, ατυχηµάτων και περιβαλλοντικών
καταστροφών και οχηµάτων που είναι αναγκαία για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο παραπάνω κατάλογος µπορεί να εξειδικεύεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, µετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων. Τα ανωτέρω οχήµατα πρέπει να βρίσκονται στην κυριότητα των
Ο.Κοι.Π. κατόπιν αγοράς, δωρεάς ή χορηγίας ή να χρησι-
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µοποιούνται κατόπιν σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης
(leasing). Προορίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών
τους και χρησιµοποιούνται από τα µέλη της Ο.Κοι.Π. ή από
τα συµβαλλόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή από τους εθελοντές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτοµέρειες της λειτουργίας των βάσεων δεδοµένων που τηρεί η Διεύθυνση
Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων και της διασύνδεσής
τους, των επιµέρους κατηγοριών των κοινωφελών φορέων, καθώς και των διαδικτυακών τους τόπων.
2. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών ορίζεται και δύναται να αναπροσαρµόζεται το
ποσό του παραβόλου της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6,
της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8 και της παρ. 5 του άρθρου 8. Με όµοια απόφαση δύναται να επαναποδίδονται έσοδα από τα παράβολα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου
6, της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8 και της παρ. 5 του
άρθρου 8 στις Ο.Κοι.Π. για την εκπλήρωση δράσεων που
σχετίζονται µε τον σκοπό και την αποστολή τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες λειτουργίας
της ειδικής εφαρµογής στο πληροφοριακό σύστηµα καταγραφής εργαζοµένων ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και ορίζονται οι ειδικότεροι όροι αναγγελίας των εθελοντών στην ειδική αυτή εφαρµογή από τον φορέα παροχής εθελοντικής απασχόλησης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να
µεταβάλλεται ο κατάλογος των υποοµάδων της παρ. 1 του
άρθρου 7.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ο.Κοι.Π.
και Κοινωφελών Φορέων, µπορεί να εξειδικεύεται ο κατάλογος των οχηµάτων ειδικής χρήσης του άρθρου 24 που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
Άρθρο 26
Καταργούµενες διατάξεις
Οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 39 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) ως προς τις εκπιπτόµενες δαπάνες
καταργούνται.
Άρθρο 27
Μεταβατική διάταξη
Έως την έναρξη λειτουργίας των βάσεων δεδοµένων εξακολουθούν να λειτουργούν τα ειδικά µητρώα κοινωφελών φορέων και µη κυβερνητικών οργανώσεων, που τηρούν φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης κατά την έννοια
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Με κοινή από-

φαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ’ ύλη αρµόδιου Υπουργού µπορεί να καταργούνται τα ανωτέρω µητρώα
µετά από τη λειτουργία των βάσεων δεδοµένων.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 28
Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 86 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συνιστάται
στο Υπουργείο Εσωτερικών Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής
Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρµόδιο για την
επιλογή προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων, αυτοτελών δηµοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων, Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των
ανεξάρτητων αρχών.
Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι πενταµελές και αποτελείται:
α) από δύο (2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από τον/την
Πρόεδρό του,
β) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,
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 και
δ) τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα, εφόσον προβλέπεται,
άλλως Γενικό Γραµµατέα του οικείου Υπουργείου, εάν η
προς πλήρωση θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης ανήκει σε Υπουργείο ή τον προϊστάµενο της αυτοτελούς
δηµόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς πλήρωση ανήκει σε
αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία ή έναν (1) Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εάν η θέση ανήκει σε Αποκεντρωµένη Διοίκηση ή τον Εκτελεστικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, εάν η θέση ανήκει σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού
ή τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα, εφόσον προβλέπεται, άλλως Γενικό Γραµµατέα του εποπτεύοντος Υπουργείου, εάν
η προς πλήρωση θέση ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ..
Γραµµατέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και νόµιµος αναπληρωτής αυτού ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατηγορίας ΠΕ µε Α΄ βαθµό. Με απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά από
σύµφωνη γνώµη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., η γραµµατειακή υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. µπορεί να ανατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π.. Mε απόφαση του Προέδρου του
Α.Σ.Ε.Π. µπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. για
τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των
ΕΙ.Σ.Ε.Π..
Ειδικά για την επιλογή προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει Γενικός Γραµµατέας, ως µέλος ορίζεται ο Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου που προΐσταται των υ-
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πηρεσιών του Ενιαίου Διοικητικού Τοµέα.
Με όµοια απόφαση µπορούν να συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών περισσότερα ΕΙ.Σ.Ε.Π. µε τη συγκρότηση
που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και να καθορίζεται η κατανοµή των αρµοδιοτήτων τους.
Ειδικά για την επιλογή προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων στις ανεξάρτητες Αρχές συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών διακριτό Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών από: Δύο (2) µέλη του
Α.Σ.Ε.Π., εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. µε
τους αναπληρωτές τους, δύο (2) Νοµικούς Συµβούλους ή
Παρέδρους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που υποδεικνύονται αρµοδίως, και ένα (1) µέλος της οικείας ανεξάρτητης Αρχής, που αφορά η προκηρυσσόµενη θέση επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης µε τον αναπληρωτή του. Εφόσον δεν προβλέπονται µέλη στην οικεία ανεξάρτητη Αρχή,
ως πέµπτο µέλος ορίζεται ένα επιπλέον µέλος του
Α.Σ.Ε.Π. µε τον αναπληρωτή του κατά τα ανωτέρω. Γραµµατέας και αναπληρωτής του Συµβουλίου αυτού ορίζονται
µε απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ µε
βαθµό Α΄.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών καθορίζεται αποζηµίωση στους γραµµατείς των
Ειδικών Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων µε βάση, ιδίως, τον αριθµό των συνεδριάσεων στις οποίες µετείχαν
και τον αριθµό των προκηρύξεων που ολοκληρώθηκαν.»
Άρθρο 29
Προσβολή αποφάσεων πρωτοβάθµιων πειθαρχικών
συµβουλίων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 141
του ν. 3528/2007
Στην παρ. 2 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προκειµένου να εναρµονισθεί µε την παρ. 8 του
ιδίου άρθρου, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων που κρίνουν σε πρώτο βαθµό υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του
Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, από τον υπάλληλο που τιµωρήθηκε, στις περιπτώσεις επιβολής της πειθαρχικής ποινής του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4)
µηνών και άνω, εξαιρουµένων των ποινών της οριστικής
παύσης και του υποβιβασµού σύµφωνα µε την παρ. 8, καθώς και στις περιπτώσεις επιβολής ποινής προστίµου αποδοχών από έναν (1) έως τέσσερις (4) µήνες, εφόσον κατά
της απόφασης του πειθαρχικού συµβουλίου έχει ασκηθεί
ένσταση υπέρ της διοίκησης. Όλες οι αποφάσεις των πειθαρχικών συµβουλίων που κρίνουν σε πρώτο βαθµό υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου, υπέρ της διοίκησης, κατά τα οριζόµενα
στην περ. β΄ της επόµενης παραγράφου.»
Άρθρο 30
Απαρτία τµηµάτων δευτεροβάθµιων πειθαρχικών
συµβουλίων του ν. 3528/2007 - Τροποποίηση
της παρ. 13 του άρθρου 146A του ν. 3528/2007
Στην παρ. 13 του άρθρου 146Α του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-

λων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26): α) προστίθεται νέο
δεύτερο εδάφιο, β) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο ως προς
την απαρτία και η παρ. 13 διαµορφώνεται ως εξής:
«13. Στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο ως εισηγητές ορίζονται, µε πράξη του Προέδρου, µόνο µέλη αυτού, τακτικά ή αναπληρωµατικά. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που έχουν οριστεί µέλη του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου δύνανται να ορίζονται εισηγητές χωρίς δικαίωµα
ψήφου και σε διαφορετικό Τµήµα του Δευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου, από εκείνο στο οποίο έχουν οριστεί ως Μέλη. Τα τµήµατα του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
περισσότερα από τα µισά των ορισµένων τακτικών µελών,
στα οποία απαραιτήτως περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου. Εάν σχηµατισθούν περισσότερες από δύο γνώµες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστερες.»
Άρθρο 31
Κινητικότητα υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες
φορέων Γενικής Κυβέρνησης
1. Σε περίπτωση σύστασης νέας υπηρεσίας οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου σε φορέα γενικής κυβέρνησης,
όπως αυτή οριοθετείται σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ο ενδιαφερόµενος φορέας, κατά παρέκκλιση των α΄ και β΄ κύκλων κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), δύναται να απευθύνει αίτηµα στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ)
του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 ζητώντας την κάλυψη προσωρινών αναγκών µε απόσπαση ή µε µετάταξη υπαλλήλων
µόνιµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
2. Το αίτηµα της παρ. 1 για τη µετάταξη ή την απόσπαση
πρέπει: α) να τεκµηριώνει τον σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας και β) να περιλαµβάνει το περίγραµµα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούµενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, κατά
περίπτωση. Το αίτηµα για απόσπαση υπαλλήλων υποβάλλεται παραδεκτώς µόνο εφόσον έχουν ήδη εφαρµοστεί οι
διατάξεις περί ενδοϋπουργικής κινητικότητας του άρθρου
8 του ν. 4440/2016 και εφόσον δεν καλύφθηκαν, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων αυτών, οι απαιτούµενες ανάγκες.
3. Το αίτηµα απόσπασης αξιολογείται από την Κεντρική
Επιτροπή Κινητικότητας και σε περίπτωση σύµφωνης γνώµης της, η απόσπαση δύναται να έχει χρονική διάρκεια έως ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για
µία (1) φορά µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας και συναίνεση
του υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Στο διάστηµα αυτό ο φορέας οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των
αναγκών του µέσω της διαδικασίας της κινητικότητας. Για
τη διαδικασία της µετάταξης πρέπει να υφίσταται κενή οργανική θέση.
4. Η κατ’ εξαίρεση διαδικασία κάλυψης αναγκών πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή του αιτήµατος στην ΚΕΚ. Για όσα θέµατα δεν ορίζονται ειδικότερα στο παρόν, εφαρµόζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας.
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Άρθρο 32
Ρύθµιση ζητηµάτων επιλογής προϊσταµένων
οργανικών µονάδων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού Τροποποίηση των παρ. 4, 5, 7 του άρθρου 87
και των παρ. 3 και 13 του άρθρου 89 του ν. 3584/2007
1. Η περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α΄143), τροποποιείται µε την προσθήκη της
αναφοράς στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και η
παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής :
«4. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή
σε θέση Προϊσταµένου οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής των υποψηφιοτήτων.
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή
Προϊσταµένου, ούτε να τοποθετηθεί προϊστάµενος, υπάλληλος ο οποίος διανύει δοκιµαστική υπηρεσία ή τελεί σε
διαθεσιµότητα ή αργία, ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως
για τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 16 αδικήµατα, ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4)
µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη
διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007).»
2. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 87
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) αντικαθίστανται και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών, ο
οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι κάτοχοι
του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, µπορεί
να συµµετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του
κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτωση, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) µπορούν να συµµετέχουν σε προκηρύξεις για οποιαδήποτε θέση ευθύνης, εκτός όσων απαιτούν
ειδικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις. Οι θέσεις ευθύνης του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αιτιολογηµένη γνώµη του οικείου δηµάρχου.»
3. Στην παρ. 7 του άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 διαµορφώνεται
ως εξής:
«7. Οργανικές µονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τµήµα, το αυτοτελές Τµήµα, οι οργανικές µονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόµενες, καθώς και ενδιάµεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται οργανική µονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση.»
4. Η υποπερ. αγ) της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 89
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις συµµετοχής του Γενικού Γραµµατέα του οικείου δήµου στο Σ.Ε.Π. και ως προς την πρόβλεψη της συµµετοχής
του Γενικού Γραµµατέα του οικείου Συνδέσµου και η παρ. 3
διαµορφώνεται ως εξής:
«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, µε αναπληρωτή του
έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι οποίοι ορίζονται από
τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
αγ) τον Γενικό Γραµµατέα του οικείου δήµου, εάν η προς
πλήρωση θέση ευθύνης ανήκει σε Δήµο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ίδρυµα, ή του οικείου Συνδέσµου, εάν η προς πλήρωση θέση
ευθύνης ανήκει σε Σύνδεσµο Δήµων και ελλείψει αυτών
τον Γενικό Γραµµατέα του δήµου της έδρας του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, µε αναπληρωτή τους Γενικό
Γραµµατέα άλλου δήµου της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, ο οποίος ορίζεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
αδ) έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης, που υπηρετεί σε οποιονδήποτε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι
ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ειδικά στα Σ.Ε.Π. των Δήµων Αθηναίων, Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, ως µέλος µετέχει προϊστάµενος Γενικής
Διεύθυνσης του οικείου δήµου, o οποίος υποδεικνύεται, µε
τον αναπληρωτή του, από το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο,
σε προθεσµία που τάσσεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Μετά από την πάροδο της προθεσµίας αυτής, τα µέλη ορίζονται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Για να οριστούν τα µέλη της παρούσας, πρέπει να έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
αε) έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης της οικείας 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 έχουν
την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη. Γραµµατείς των
Σ.Ε.Π. και αναπληρωτές τους ορίζονται οι γραµµατείς των
οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Ο ορισµός των µελών
και των γραµµατέων των Σ.Ε.Π. γίνεται µε απόφαση του
οικείου Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης. 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.»
5. Η παρ. 13 του άρθρου 89 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου δεν έχει
ο προϊστάµενος που απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του,
σύµφωνα µε την παρ. 8, πριν από την πάροδο δύο (2) ετών
από την απόφαση απαλλαγής του ως προϊσταµένου.»
Άρθρο 33
Δικαίωµα διορισµού στον Δηµόσιο ή τον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα πληγέντων από τις πυρκαγιές
του Ιουλίου/Αυγούστου 2021
Το άρθρο εικοστό της από 13.8.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄156), αντικαθίσταται ως εξής:

14
«Άρθρο εικοστό
Δικαίωµα διορισµού στον Δηµόσιο ή
τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα

Άρθρο 35
Διαφύλαξη στελέχωσης Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού - Προσθήκη
παρ. 6Α στο άρθρο 44 του ν. 4674/2020

1. Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218) εφαρµόζεται αναλόγως και επί συζύγων ή προσώπων που
έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, καθώς και επί συγγενών µέχρι β΄ βαθµού, προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία
των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021.
2. Το δικαίωµα διορισµού της παρ. 1 παρέχεται και σε
πρόσωπα που υπέστησαν σοβαρά εγκαύµατα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή για τα οποία προκύπτει
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) συνεπεία των πυρκαγιών της παρ. 1.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισµός τους,
για λόγους υγείας, το δικαίωµα διορισµού µεταβιβάζεται
στον ή στη σύζυγό τους ή στο πρόσωπο µε το οποίο έχουν
συνάψει σύµφωνο συµβίωσης ή σε ένα τέκνο τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται οι
φορείς υποδοχείς, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης του θανάτου, η σειρά προτεραιότητας των
δικαιούχων, η προθεσµία και η διαδικασία υποβολής των
δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
σχετικά µε το δικαίωµα διορισµού.»

Μετά την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4674/2020 (A΄ 73)
προστίθεται παρ. 6Α ως εξής:
«6Α. Για την απόσπαση ή µετάταξη τακτικού υπαλλήλου
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που διενεργείται κατά παρέκκλιση των
κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας, απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου για τον διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης, σε
περίπτωση που αφορά Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, µε εξαίρεση τις
αποσπάσεις και µετατάξεις για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους
υγείας, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 7 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224), καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης.
Η παρούσα εφαρµόζεται και για τις εκκρεµείς κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος αποσπάσεις ή µετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου Συστήµατος
Κινητικότητας.

Άρθρο 34
Προσωπικό αναπτυξιακών οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 2
του ν. 4674/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 15
του ν. 4257/2014

Άρθρο 36
Κατάργηση µίας εκ των προϋποθέσεων
πολιτογράφησης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)

1. Στην περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/
2020 (Α΄ 53) προστίθενται εδάφια τέταρτο και πέµπτο και
η περ. στ΄ διαµορφώνεται ως εξής:
«στ. Ο γενικός διευθυντής και ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου. Η θητεία τους ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου και µπορεί να ανανεώνεται. Ως Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών
ορίζονται πτυχιούχοι µηχανικοί πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, µε ελάχιστη προϋπηρεσία πέντε (5)
ετών στο γνωστικό τους αντικείµενο. Με όµοια απόφαση
ορίζονται οι Προϊστάµενοι των λοιπών Διευθύνσεων, όπως
προβλέπονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Κ.Ε.Υ.). Στις θέσεις ευθύνης των προηγουµένων εδαφίων
δύνανται να ορίζονται υπάλληλοι που έχουν µετακινηθεί ή
αποσπασθεί στον αναπτυξιακό οργανισµό, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην περ. ε΄.»
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής:
«3. Με την απόφαση µετακίνησης καθορίζεται ο φορέας
καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που µετακινείται. Σε περίπτωση που ο δήµος καθορίζεται ως φορέας καταβολής των αποδοχών του µετακινούµενου υπαλλήλου,
σύµφωνα µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου, ο δήµος
καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του µετακινουµένου
υπαλλήλου, περιλαµβανοµένου και του επιδόµατος σε θέση ευθύνης του γενικού διευθυντή και του Προϊσταµένου
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της περ. στ΄ της
παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), περί της ικανότητας
ενεργού και ουσιαστικής συµµετοχής στην πολιτική ζωή
της Χώρας του αλλοδαπού που επιθυµεί να γίνει Έλληνας
πολίτης µε πολιτογράφηση, καταργείται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να γίνει Έλληνας πολίτης
µε πολιτογράφηση πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του
άρθρου 5:
α. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ώστε να
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
β. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισµό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσµών του πολιτεύµατος της Χώρας.
γ. (Καταργείται).
δ. Να έχει ενταχθεί οµαλά στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Χώρας, έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων.
Για τη διακρίβωση της οικονοµικής ένταξης του αιτούντος λαµβάνονται υπόψη η ύπαρξη σταθερής εργασίας
στη Χώρα και η εν γένει οικονοµική του δραστηριότητα,
αλλά και η διαρκής εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του απέναντι στην Πολιτεία.
Για τη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος
λαµβάνονται υπόψη ιδίως η διαµόρφωση συγγενικού δεσµού µε Έλληνα πολίτη, η εξοικείωση του µε τα ήθη και έθιµα της ελληνικής κοινωνίας, η συµµετοχή του σε εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές οµάδες, δραστηριότητες του δήµου και εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών.»
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Άρθρο 37
Δικαιολογητικά πολιτογράφησης και διακρίβωση
τεκµηρίων - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη
παρ. 3 στο άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004)
Στο άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.
3284/2004, Α΄ 217),
α) προστίθεται περ. η΄ στην παρ. 1,
β) προστίθεται νέα παρ. 3 και το άρθρο 6 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 6
Δικαιολογητικά πολιτογράφησης
1. Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην Υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών του τόπου
διαµονής του ενδιαφεροµένου και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειµενικά να κατέχει διαβατήριο, αρκεί η
άδεια διαµονής που χορηγείται στις περιπτώσεις ατόµων
ως στερούµενων αντικειµενικά διαβατηρίου.
β. Έναν από τους αναφερόµενους στην περ. ε΄ του άρθρου 5 τίτλους νόµιµης διαµονής σε ισχύ.
γ. Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7.
δ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης νοµίµως επικυρωµένο και επίσηµα µεταφρασµένο, ή άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νοµοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος
διεθνούς προστασίας ως πρόσφυγας, ή έχει υπαχθεί σε
καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή είναι ανιθαγενής και
αδυνατεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η
πράξη αναγνώρισής του ως πρόσφυγα, υπαγωγής του στο
καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην
Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
ε. Εκκαθαριστικά σηµειώµατα ή πράξεις διοικητικού
προσδιορισµού φόρου των οικονοµικών ετών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούµενης νόµιµης παραµονής στη
χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, µε βάση τα οποία
να προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος, ως
κατοίκου της Ελλάδας.
στ. Αριθµό µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
ζ. Ηλεκτρονικό παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550)
ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το
οφειλόµενο παράβολο ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ. Οµογενείς, κάτοχοι ιθαγένειας κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισµένοι πρόσφυγες και ανιθαγενείς καταβάλλουν για κάθε αίτηση πολιτογράφησης παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.
η. Τα δικαιολογητικά της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 4735/2020 (Α΄ 197), µε βάση τα οποία αποδεικνύονται
τα οικονοµικά και κοινωνικά τεκµήρια.
2. Ο αιτών µε την αίτηση του παρέχει εξουσιοδότηση
στην αρµόδια υπηρεσία να συλλέξει, να επεξεργαστεί, καθώς και να διαβιβάσει τα προσωπικά του δεδοµένα εντός

του αρµόδιου φορέα αποκλειστικά για τους σκοπούς εξέτασης της αίτησής του.
3. Για τις αιτήσεις πολιτογράφησης, οι οποίες υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη εφαρµογής του ν. 4735/2020
(Α΄ 197), η κατά περίπτωση χρονική περίοδος, για την οποία διακριβώνεται η ύπαρξη κριτηρίων οικονοµικής και
κοινωνικής ένταξης του αιτούντος, είναι εκείνη πριν από
τη λήψη του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.).»
Άρθρο 38
Προϋποθέσεις και διαδικασία πολιτογράφησης Αντικατάσταση των παρ. 6, 8 και 9 του άρθρου 7
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)
Οι παρ. 6, 8 και 9 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Ο εισηγητής του φακέλου συντάσσει ενηµερωτικό
σηµείωµα σχετικά µε τη συνδροµή των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης. Ειδικότερα, µε
βάση όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συµπεριλαµβάνονται στον φάκελο, ο εισηγητής µε το ενηµερωτικό
σηµείωµα αφενός εισηγείται αιτιολογηµένα για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης πολιτογράφησης, αφετέρου
προωθεί για υπογραφή το σχέδιο της σχετικής απόφασης
αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης πολιτογράφησης στον
Προϊστάµενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.
Σε περίπτωση αµφιβολιών ως προς τη συνδροµή ή µη της
οικονοµικής και κοινωνικής ένταξης, ο αιτών καλείται σε
συνέντευξη κατ’ εφαρµογή της παρ. 7, προκειµένου να
διαπιστωθεί µε ακρίβεια ο βαθµός της οικονοµικής και κοινωνικής του ένταξης στη Χώρα. Η κλήση του αλλοδαπού
γίνεται µε επί αποδείξει αλληλογραφία. Αν η κλήση αυτή
επιστρέψει ανεπίδοτη δύο (2) φορές ή αν ο αλλοδαπός,
χωρίς να συντρέχουν λόγοι αντικειµενικής αδυναµίας, δεν
εµφανιστεί στη συνέντευξη, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Προϊστάµενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.»
«8. Οι οµογενείς αλλοδαποί που διαθέτουν αποδεικτικά
στοιχεία για την ελληνική τους καταγωγή και αιτούνται
την πολιτογράφησή τους ως διαµένοντες µόνιµα στη Χώρα, µε οποιοδήποτε τίτλο νόµιµης διαµονής, εφόσον δεν
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής ειδικών διατάξεων, απαλλάσσονται από τη διακρίβωση της συνδροµής των ουσιαστικών προϋποθέσεων του άρθρου 5Α. Σε περίπτωση που
υφίστανται αµφιβολίες ως προς τη συνδροµή ή µη της ιδιότητας του οµογενούς στο πρόσωπο του αιτούντος, η υπηρεσία που εξετάζει την αίτηση, παραπέµπει την υπόθεση
στην αρµόδια λόγω χωρικής αρµοδιότητας επιτροπή πολιτογράφησης του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, η οποία καλεί τον αιτούντα σε συνέντευξη για παροχή γνώµης ως προς τη διακρίβωση της ανωτέρω ιδιότητας,
εφαρµοζόµενης της διαδικασίας που προβλέπεται στην
παρ. 6 του παρόντος ως προς την κλήση αυτού. Μετά τη
γνωµοδότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο φάκελος της υπόθεσης επιστρέφει στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση,
προκειµένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση.»
«9. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλες τις
αιτήσεις πολιτογράφησης που εκκρεµούν πριν από την έναρξη ισχύος του.»
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Άρθρο 39
Απόρριψη αιτήσεων πολιτογράφησης λόγω
µη ανταπόκρισης των αιτούντων
Αιτήσεις πολιτογράφησης που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 2910/2001 (Α΄ 91) και δεν έχει
ολοκληρωθεί η εξέτασή τους λόγω µη ανταπόκρισης των
αιτούντων στην υποχρέωση προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών, απορρίπτονται αυτοδίκαια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Άρθρο 40
Ρύθµιση θεµάτων προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού
1. Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου
της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α΄ 86), όπως προστέθηκε µε το άρθρο εικοστό τρίτο της
από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 90),
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 106 του ν. 4714/2020
(Α΄ 148) και παρατάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 65 του
ν. 4821/2021 (Α΄134), ως προς τη δυνατότητα χρησιµοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα για
την κάλυψη άλλων αναγκών των δήµων, παρατείνεται από
τη λήξη της, για όσο χρονικό διάστηµα συνεχίζεται η εφαρµογή έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2022.
2. Σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης αδυναµίας κάλυψης
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισµού του έτους 2021, οι δήµοι, µε απόφαση της οικείας οικονοµικής
επιτροπής, δύνανται να αναµορφώνουν τον προϋπολογισµό τους, µε µεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία
των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονοµικής επιτροπής αποτελεί δεσµευτική εισήγηση για την αναµόρφωση
του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο, στην αµέσως επόµενη
συνεδρίασή του.
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 43 του
ν. 4325/2015 (Α΄ 47) τροποποιείται µε τη διαγραφή των λέξεων «εξαιτίας χρεών ή πραγµατοποίησης επενδύσεων»
και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση που η αδυναµία ισοσκέλισης του Προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α. οφείλεται σε µη ισοσκέλιση των
ανταποδοτικών υπηρεσιών και υπάρχει το δηµοσιονοµικό
περιθώριο σε κωδικούς αριθµούς αυτού, από λοιπά µη ειδικευµένα έσοδα ή και µη ειδικευµένο χρηµατικό υπόλοιπο,
παρέχεται η δυνατότητα πρόσκαιρης κάλυψης των δαπανών και ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών από
τους εν λόγω κωδικούς. Το χρηµατικό ποσό που απαιτείται
κάθε φορά για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, λογίζεται ως δαπάνη της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των ετήσιων αποφάσεων επιβολής των σχετικών τελών και δικαιωµάτων, προκειµένου να καλυφθεί, βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο των ως
άνω αποφάσεων, το αργότερο εντός πενταετίας, αρχής

γενοµένης από το επόµενο οικονοµικό έτος από αυτό της
εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Τα
επιπλέον εισπραττόµενα, εκάστου έτους της πενταετίας,
έσοδα της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, προορίζονται να καλύψουν κάθε είδους δαπάνες, εξαιρουµένων
των ανταποδοτικών δαπανών εν γένει. Η ως άνω προϋπόθεση εξετάζεται επισταµένως από την αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας των αποφάσεων επιβολής τελών και
δικαιωµάτων, καθώς και του Προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α.,
Αρχή.»
Άρθρο 41
Δάνεια των Ο.Τ.Α.
Η εξόφληση των ενδεκατηµορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, για δάνεια που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από τους πόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των οποίων η παρακράτηση έχει ανασταλεί σύµφωνα µε α) το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 13.4.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), β) το άρθρο
49 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) και γ) το άρθρο 63 του
ν. 4821/ 2021 (Α΄ 134), καθώς και των ενδεκατηµορίων έτους 2022, πραγµατοποιείται άτοκα µε ισόποση κατανοµή
των ποσών αυτών στις υπολειπόµενες δόσεις, αρχής γενοµένης από τον Ιανουάριο έτους 2023.
Άρθρο 42
Δαπάνες δήµων
Δαπάνες που πληρώθηκαν από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού από
1η.1.2020 έως και τη δηµοσίευση του παρόντος, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων χρηµατοδοτούµενων
ευρωπαϊκών προγραµµάτων, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν
οι διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), θεωρούνται κανονικές, εφόσον οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκαν πριν την πληρωµή των εν λόγω δαπανών.
Άρθρο 43
Ρυθµίσεις σχετικά µε επιβληθέντα πρόστιµα σε δήµους
1. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµων που έχουν
επιβληθεί από τις αρµόδιες λιµενικές αρχές σε δήµους,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2020
(Α΄ 166), επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής
του δήµου ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός εξήντα (60) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος, µε κοινοποίηση στην κατά τόπον αρµόδια λιµενική αρχή. Τα πρόστιµα διαγράφονται, εφόσον είχαν εκκινήσει οι διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων για την υλοποίηση
των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 7 αυτού
και υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν όσα ορίζονται στα
άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), αλλά δεν συνήφθησαν συµβάσεις άνευ υπαιτιότητας των δήµων.
2. Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής,
µε την οποία διαπιστώνεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, αποστέλλεται στην
αρµόδια λιµενική αρχή για την έκδοση απόφασης ακύρωσης ή µη της πράξης επιβολής προστίµου και κοινοποιείται
στον προσφεύγοντα δήµο εντός εξήντα (60) ηµερών από
την υποβολή της.
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3. Η παρούσα εφαρµόζεται µόνο για πρόστιµα που έχουν επιβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 44
Ρυθµίσεις για χρονοεπιδόµατα δικηγόρων µε έµµισθη
εντολή στα νοµικά πρόσωπα της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 7 του ν. 4354/2015
Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες και δεν αναζητούνται
ως αχρεωστήτως καταβληθείσες έως του ποσοστού του
πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού, που καταβλήθηκε
για χρονοεπιδόµατα, κατόπιν αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε δικηγόρους µε σχέση έµµισθης εντολής, των νοµικών προσώπων της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176). Σε κάθε περίπτωση το ποσό του προηγούµενου
εδαφίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε δικηγόρο.
Άρθρο 45
Καθορισµός ανώτατου ορίου εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης για έλεγχο νοµιµότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225
του ν. 3852/2010
Στην παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) α)
στο πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται η περ. β) και προστίθεται
περ. η), β) τροποποιούνται οι περ. ε) και ζ) του δεύτερου εδαφίου ως προς το ποσό και τις επιµέρους κατηγορίες και
η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήµων
και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νοµιµότητας στην
ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθµίσεις κανονιστικού
περιεχοµένου, β) (βα) την ανάθεση συµβάσεων µελετών,
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, προµήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών η εκτιµώµενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και µέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (ββ) την ανάθεση συµβάσεων έργων και υπηρεσιών, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων
107 έως 110 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η εκτιµώµενη αξία
των οποίων υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και µέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (βγ) την ανάθεση συµβάσεων, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηµατοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιµώµενη
αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., γ) την αγορά
και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων, δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε)
τη µίσθωση ακινήτων από τρίτους, στ) τη σύναψη πάσης
φύσεως δανείων, ζ) την ίδρυση πάσης φύσεως νοµικών
προσώπων, τη συµµετοχή σε υφιστάµενα νοµικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νοµικών
προσώπων, η) τη σύναψη πάσης φύσεως προγραµµατικών
συµβάσεων η προϋπολογιζόµενη δαπάνη, των οποίων δεν
υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και θ) τη διεξαγωγή δηµοτικού ή περιφερειακού δηµοψηφίσµατος.
Στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. αποστέλλονται προς έλεγχο νοµιµότη-

τας και οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των
Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης και
των µονοµετοχικών ανωνύµων εταιρειών Ο.Τ.Α. που αφορούν: α) αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση
παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ) αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) σύναψη δανείων, ε) (εα) την ανάθεση συµβάσεων µελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, προµήθειας αγαθών και παροχής
γενικών υπηρεσιών η εκτιµώµενη αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και µέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (εβ) την ανάθεση συµβάσεων έργων και υπηρεσιών, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 107 έως 110 και 318 έως 321 του
ν. 4412/2016, η εκτιµώµενη αξία των οποίων υπερβαίνει
το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
και µέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., (εγ) την ανάθεση συµβάσεων, ανεξαρτήτως είδους αυτών, που συγχρηµατοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η εκτιµώµενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., στ) µίσθωση ακινήτων από τρίτους και ζ) τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, η προϋπολογιζόµενη
δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Ειδικά, για τις ΔΕΥΑ, εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον προς έλεγχο
νοµιµότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν την ψήφιση του προϋπολογισµού της επιχείρησης και του τεχνικού
προγράµµατος έργων, καθώς και κάθε τροποποίησή τους.
Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, εφόσον
υπάγονται στις περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων
της παραγράφου αυτής, καθώς και ο προϋπολογισµός
τους. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις αυτών κοινοποιούνται στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α..»
Άρθρο 46
Κατανοµή περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων
και Συνδέσµων µε διαδηµοτικό χαρακτήρα
διασπασθέντων δήµων
1. Στην περίπτωση επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου
156 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), που λύθηκε πριν από τη δηµοσίευση του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και έχει τεθεί σε εκκαθάριση, σύµφωνα µε το άρθρο 262 του ν. 3463/2006 (Α΄
114), η κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων διενεργείται µετά το πέρας της εκκαθάρισης, τηρουµένης της διαδικασίας της παρ. 4Α του άρθρου 156 του ν. 4600/2019, χωρίς τη συµµετοχή του προέδρου της λυθείσας επιχείρησης
στην οικεία επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της επιτροπής.
2. Στην περίπτωση Συνδέσµου της παρ. 2 του άρθρου
156 του ν. 4600/2019, που λύθηκε πριν από τη δηµοσίευση
του ν. 4714/2020, η καταγραφή και κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων διενεργείται µε τη διαδικασία της παρ.
4Α του άρθρου 156 του ν. 4600/2019, χωρίς τη συµµετοχή
στην επιτροπή του Προέδρου του Συνδέσµου που λύθηκε.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της επιτροπής.
3. Η δαπάνη της αποζηµίωσης των ορκωτών ελεγκτών
κατανέµεται από την επιτροπή του άρθρου 156 του
ν. 4600/2019.
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Άρθρο 47
Λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών των δήµων
στην ιστορική τους έδρα - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 6 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114): α) στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η λέξη «σχετικοί», β) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Έδρα είναι ο οικισµός στον οποίο εγκαθίστανται οι
κεντρικές υπηρεσίες του δήµου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών του άρθρου 7 και αίτηµα του Δηµοτικού Συµβουλίου, µπορεί να ορίζεται οικισµός
ως ιστορική έδρα δήµου, εφόσον συντρέχουν ιστορικοί λόγοι. Στην ιστορική έδρα µπορούν, µετά από απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου, να πραγµατοποιούνται συνεδριάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και επίσηµες εορτές και τελετές. Επίσης, συνεχίζεται η λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών, εφόσον λειτουργούν στην ιστορική έδρα
του δήµου κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος.»
Άρθρο 48
Εκπροσώπηση των πανελλήνιων εργοληπτικών
οργανώσεων στο Τεχνικό Συµβούλιο που συγκροτείται
στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης Τροποποίηση του άρθρου 209 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων
Στην παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄114), το τέταρτο εδάφιο της
περ. α΄ τροποποιείται ως προς τις παραπεµπόµενες διατάξεις, η υποπερ. iv) της περ. γ΄ αντικαθίσταται και οι περ. α΄
και γ΄ διαµορφώνονται ως εξής:
«α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 189
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), οι µελέτες έργων και παροχής
τεχνικών και συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών και τα
τεύχη δηµόσιου διαγωνισµού ανάθεσης µελετών των δήµων συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους. Οι µελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιών
και τα τεύχη δηµόσιου διαγωνισµού ανάθεσης µελετών ή
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των
δήµων, των Συνδέσµων, των ιδρυµάτων τους, των φορέων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων και των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης του ν. 1069/1980
(Α΄ 191) και του ν. 890/1979 (Α΄ 80) συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του δήµου που τα έχει συστήσει ή σε περίπτωση
Συνδέσµου από τεχνική υπηρεσία δήµου που συµµετέχει
σε αυτούς. Αν η τεχνική υπηρεσία του δήµου αδυνατεί
να συντάξει τη µελέτη, αδυναµία που βεβαιώνεται από τον
Προϊστάµενό της, επιτρέπεται µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, η ανάθεση εκπόνησης
µελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες µελετητές και ιδιωτικά
γραφεία µελετών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4412/2016. Εφόσον ο δήµος έχει αναθέσει µε προγραµµατική σύµβαση την τεχνική του υπηρεσία σε άλλον φορέα κατά την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν. 4412/2016, η σύνταξη και θεώρηση λαµβάνει χώρα από
τη νέα τεχνική υπηρεσία, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των
προηγούµενων εδαφίων.»

«γ. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Δηµοτικών και
Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ιδίου Υπουργείου, η αρµοδιότητα της θεώρησης µεταβιβάζεται
στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη Τεχνικού Συµβουλίου που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε
απόφαση του Συντονιστή της και αποτελείται από τους:
i) Τον Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου 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,
iv) Έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται µαζί µε τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές,
v) Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων µε τον αναπληρωτή του.»
Άρθρο 49
Ταφή χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου σε εξαιρετικές
περιπτώσεις - Τροποποίηση του άρθρου 35 του
ν. 344/1976
Στο άρθρο 35 του ν. 344/1976 (Α΄ 143) προστίθεται παρ.
2 και το άρθρο 35 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 35
Ενταφιασµός ή αποτέφρωση προσώπου
1. Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασµός ή η αποτέφρωση προσώπου χωρίς την προσκόµιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής
τόπος ενταφιασµού ή αποτέφρωσης αντίστοιχα, καθώς και
η ηµεροµηνία και η ώρα αυτού.
2. Κατ’ εξαίρεση και µόνο στην περίπτωση που το πληροφοριακό σύστηµα του άρθρου 8Α βρίσκεται εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους και για διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών, το οποίο πιστοποιείται µέσω
σχετικού ενηµερωτικού εγγράφου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών
προς τα κατά τόπους Ληξιαρχεία, επιτρέπεται ο ενταφιασµός ή η αποτέφρωση προσώπου, χωρίς την προσκόµιση
της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, µε µόνη την προσκόµιση
ενυπόγραφης βεβαίωσης του αρµοδίου Ληξιάρχου, που
συνοδεύεται από επικυρωµένο από τον ίδιο αντίγραφο της
έγγραφης πιστοποίησης θανάτου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος προς δήλωση
του άρθρου 33 προσκοµίζει τη βεβαίωση αυτή στο Κοιµητήριο και αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει τη
ληξιαρχική πράξη θανάτου µέσα σε δύο (2) ηµέρες το αργότερο από την έκδοσή της.»
Άρθρο 50
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Δήµων Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του
ν. 3852/2010
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) η
περ. ιγ) τροποποιείται ως προς τις παραπεµπόµενες διατά-
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ξεις και διαµορφώνεται ως εξής:
«ιγ) Εισηγείται στο Δηµοτικό Συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήµου, µε την επιφύλαξη της
περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται.
Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονοµική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την
έναρξη ισχύος τους.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθενται περ. κα), κβ) και κγ) ως εξής:
«κα) Αποφασίζει για τον ορισµό εκπροσώπου του δήµου
στις Γενικές Συνελεύσεις Ανωνύµων Εταιρειών και Αναπτυξιακών Οργανισµών του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄
53).
κβ) Αποφασίζει για το σύνολο των αρµοδιοτήτων του
δήµου που έχουν ανατεθεί µε τον ν. 4375/2016 (Α΄51) και
την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76).
κγ) Ασκεί τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής στους δήµους µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες
(10.000) κατοίκους.»
Άρθρο 51
Ρυθµίσεις για τον Συµπαραστάτη του δηµότη και
της επιχείρησης - Τροποποίηση του άρθρου 77
του ν. 3852/2010
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 (Α΄87): α)
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την απαιτούµενη πλειοψηφία, β) διαγράφονται τα δύο τελευταία εδάφια
και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η διαδικασία για την επιλογή του συµπαραστάτη γίνεται εντός δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών. Ο Συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση, η οποία λαµβάνεται µε
µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων
(2/3) του συνόλου των µελών του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την ίδια ή µεταγενέστερη συνεδρίαση µε την ίδια
πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή µε την ίδια πλειοψηφία και
την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συµπαραστάτη για
πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.»
2. Στο τέλος του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7.α. Η µυστική ψηφοφορία επιλογής του Συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης δύναται να πραγµατοποιείται σε ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε τηλεδιάσκεψη για τον σκοπό της επιλογής του συµπαραστάτη, µέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήµατος µε την ονοµασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυµης εταιρείας του
Ελληνικού Δηµοσίου µε την επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).
Για τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζεται το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής του Συµπαραστάτη του
δηµότη και της επιχείρησης µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε την
ηλεκτρονική ψηφοφορία και ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο
τεχνικό θέµα.
3. Για την τρέχουσα δηµοτική περίοδο 2019-2023, ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επιλέγεται
µε απόφαση, η οποία λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία

και µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) των παρόντων
µελών του Δηµοτικού Συµβουλίου.»
Άρθρο 52
Ρυθµίσεις για τον Περιφερειακό Συµπαραστάτη του
Πολίτη και της Επιχείρησης - Τροποποίηση του άρθρου
179 του ν. 3852/2010
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο ως προς την απαιτούµενη πλειοψηφία και το δεύτερο εδάφιο ως προς το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως
εξής:
«1. Με απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών επιλέγεται
πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους
ως Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης. Η σχετική διαδικασία γίνεται εντός δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών. Υποψηφιότητες υποβάλλονται µε δήλωση που κατατίθεται
στο προεδρείο του περιφερειακού συµβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την ίδια ή µεταγενέστερη συνεδρίαση µε την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή µε την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η
ανάκληση του συµπαραστάτη για πληµµελή εκτέλεση των
καθηκόντων του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του
περιφερειακού συµβουλίου. Ως Περιφερειακός Συµπαραστάτης δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός δήµου ή περιφέρειας ή βουλευτής. Η θητεία του Περιφερειακού Συµπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των περιφερειακών αρχών. Ως
προς την καταστατική θέση του Περιφερειακού Συµπαραστάτη εφαρµόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον Πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου.»
2. Στο τέλος του άρθρου 179 του ν. 3852/2010 προστίθενται παρ. 6 και 7 ως εξής:
« 6.α. Η µυστική ψηφοφορία επιλογής του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης δύναται να πραγµατοποιείται σε ειδική συνεδρίαση που διεξάγεται µε τηλεδιάσκεψη για τον σκοπό της επιλογής του
συµπαραστάτη µέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήµατος µε την ονοµασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυµης εταιρείας του Ελληνικού Δηµοσίου µε την επωνυµία
«Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Για τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε την ηλεκτρονική ψηφοφορία και ρυθµίζεται
κάθε ειδικότερο τεχνικό θέµα.
7. Ως προς το αξίωµα του Περιφερειακού Συµπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύµατα εκλογιµότητας και τα ασυµβίβαστα των περιφερειακών
συµβούλων. Για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023 ισχύουν τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα που προβλέπονται
στο άρθρο 117.»
2. Για την τρέχουσα περιφερειακή περίοδο 2019-2023, ο
περιφερειακός συµπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση, η οποία λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των τριών πέµπτων
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(3/5) των παρόντων µελών του περιφερειακού συµβουλίου.
Άρθρο 53
Αυτοδίκαιη περιέλευση της διαδηµοτικής επιχείρησης
µε την επωνυµία «Διαδηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο,
Διαδηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµων Κέρκυρας
(ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ. - ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)» σε κοινωφελή επιχείρηση
του Δήµου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Στο άρθρο 156 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) προστίθεται
παρ. 9Α ως εξής:
«9Α. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, η διαδηµοτική επιχείρηση «Διαδηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)», µε χωρική αρµοδιότητα τους τρεις Δήµους Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Βόρειας
Κέρκυρας και Νότιας Κέρκυρας, η οποία απέκτησε τον ως
άνω διαδηµοτικό χαρακτήρα βάσει της παρ. 1, περιέρχεται
αυτοδικαίως στον Δήµο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στον οποίο έχει και την έδρα της και όλες τις
υποδοµές λειτουργίας της, ως δηµοτική κοινωφελής επιχείρηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), µε την επωνυµία «Δηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο-Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.-Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.Κ.)». Ο Δήµος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της διαδηµοτικής επιχείρησης «Διαδηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)». Κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε κατά κυριότητα από τη Διαδηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση αποτελεί περιουσία της δηµοτικής κοινωφελούς
επιχείρησης. Τυχόν οφειλές των Δήµων Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας προς την επιχείρηση από κάθε αιτία διαγράφονται οριστικά. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου της διαδηµοτικής επιχείρησης «Διαδηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήµων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ-ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)» καθίσταται
αυτοδικαίως προσωπικό της δηµοτικής κοινωφελoύς επιχείρησης µε την επωνυµία «Δηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο-Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ - Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.Κ.)».
Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µίσθωσης έργου συνεχίζονται µέχρι τη λήξη της ισχύος τους
από τη δηµοτική κοινωφελή επιχείρηση του Δήµου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων «Δηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο-Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.Κ.).»
Άρθρο 54
Εκλογή δηµοτικών αρχών στις Δηµοτικές Κοινότητες
Κοµάνου και Μαυροπηγής της Δηµοτικής Ενότητας
Πτολεµαΐδας του Δήµου Εορδαίας
Ως πληθυσµός για τις Δηµοτικές Κοινότητες Κοµάνου
και Μαυροπηγής, όπως αυτές υφίστανται πριν από τη µετεγκατάστασή τους, της Δηµοτικής Ενότητας Πτολεµαΐδας του Δήµου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4804/2021 (Α΄ 90), νοείται
αυτός που εµφανίζεται στους οικείους εκλογικούς κατα-

λόγους, όπως αυτοί ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55
Λύση αστικών εταιρειών των Επιµελητηρίων και
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων και ρύθµιση
θεµάτων προσωπικού - Τροποποίηση των παρ. 2 και 4
του άρθρου 238 του ν. 4610/2019
1. Tο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 238 του ν.
4610/2019 (Α΄ 170) τροποποιείται ως προς το είδος της
κανονιστικής πράξης µεταφοράς του προσωπικού και το
χρονικό όριο της πρόσληψης του προσωπικού και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου Επιµελητηρίου ή της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
(Κ.Ε.Ε.), το πάσης φύσεως προσωπικό των εταιριών της ανωτέρω παραγράφου, που έχει προσληφθεί µέχρι και την
30ή Ιουνίου 2021, µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας
στο οικείο Επιµελητήριο ή την Κ.Ε.Ε..
Αν πρόκειται για προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το µεταφερόµενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται µε
τον παρόντα νόµο, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων
που κατέχει, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του,
που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης για τη µισθολογική και βαθµολογική του κατάταξη.
Οι παραπάνω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια µε την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από
την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 238 του ν. 4610/2019 τροποποιείται ως προς τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες και η παρ. 4
διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Οι αποφάσεις των παρ. 1 και 2 εκδίδονται το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2023. Ειδικά για εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υλοποιούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα, τα οποία έχουν εγκριθεί µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος ή θα εγκριθούν µέχρι και την 31η Ιουλίου 2022, η
απόφαση της παρ. 1 λαµβάνεται εντός µηνός από την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων.»
Άρθρο 56
Κάλυψη αναγκών της εταιρείας µε την επωνυµία
«Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθµιδικός Φορέας
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου»
(ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.) και «Ειδικός
Περιφερειακός Διαβαθµιδικός Φορέας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων»
(ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε.)
Για την άµεση κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Ανώνυµων Εταιρειών µε την επωνυµία «Ειδικός Περιφερειακός
Διαβαθµιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Νοτίου Αιγαίου» (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.) και ««Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθµιδικός Φορέας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων» (ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε.) σε θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού
είναι δυνατή η πρόσληψη έως εβδοµήντα πέντε (75) ατόµων για την πρώτη και έως έντεκα (11) για τη δεύτερη µε

21
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως τριάντα έξι (36) µηνών. Η πρόσληψη για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων πραγµατοποιείται, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αριθµ.
33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 280), µε την
έκδοση σχετικής ανακοίνωσης ύστερα από έλεγχο του
Α.Σ.Ε.Π., από το αρµόδιο όργανο της οικείας Περιφέρειας,
και µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η συνολική διαδικασία διενεργείται από την εταιρεία. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση
έλεγχο των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Το διοικητικό
προσωπικό έχει τις αποφασιστικές αρµοδιότητες που του
ανατίθενται µε την απόφαση πρόσληψης. Το τεχνικό προσωπικό δύναται να συντάσσει και να θεωρεί µελέτες και
τεύχη δηµοσίων διαγωνισµών, σύµφωνα την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
Άρθρο 57
Προσωπικό αµειβόµενο µε την καταβολή διδάκτρων
για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
Από τη δηµοσίευση του παρόντος και έως την
30ή.6.2023, το ποσοστό των διδάκτρων του πρώτου εδαφίου της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 185) ορίζεται σε τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%).
Άρθρο 58
Επανακαθορισµός προθεσµίας ολοκλήρωσης
µετατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20
του ν. 4829/2021
Πράξεις µετατάξεων που προβλέπονται στην παρ. 10
του άρθρου 20 του ν. 4829/2021 (Α΄ 166), οι οποίες δεν δηµοσιεύτηκαν εντός των προθεσµιών της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021, δηµοσιεύονται ή λαµβάνουν Κωδικό Αριθµό Δηµοσίευσης αποκλειστικά µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2021. Στο πρώτο εδάφιο περιλαµβάνονται και περιπτώσεις µετάταξης υπαλλήλων, κατ’ εφαρµογή της παρ.
10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021, για τις οποίες έχουν ήδη γνωµοδοτήσει ή αποφανθεί τα αρµόδια συλλογικά όργανα και εκκρεµεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος η
έκδοση και δηµοσίευση της σχετικής πράξης µετάταξης.
Άρθρο 59
Δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας από φιλοζωικά
σωµατεία ή φιλοζωικές οργανώσεις µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 34
του ν. 4830/2021
Στη παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Στις περιπτώσεις εγκληµάτων του παρόντος νόµου,
µπορεί να παρίσταται αυτοτελώς και κάθε φιλοζωικό σωµατείο ή φιλοζωική οργάνωση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και
είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων
και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί
περιουσιακή ζηµία, προς υποστήριξη της κατηγορίας και
µόνο. Η σχετική δήλωση µπορεί να γίνει τόσο κατά την
προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύµφωνα µε το άρθρο
84 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96).
Κατ’ εξαίρεση, µέχρι τη θέση σε πλήρη λειτουργία του Μητρώου Φιλοζωικών Σωµατείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ

του άρθρου 4 και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, η δήλωση για την υποστήριξη της
κατηγορίας µπορεί να γίνεται από κάθε φιλοζωικό σωµατείο ή φιλοζωική οργάνωση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο χωρίς
την προϋπόθεση της προηγούµενης εγγραφής τους στο
Μητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων και Οργανώσεων του
ΕΜΖΣ.»
Άρθρο 60
Δυνατότητα παράτασης της θητείας
των Αντιδηµάρχων
Η θητεία των Αντιδηµάρχων δύναται να παραταθεί, κατά
παρέκκλιση του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (A΄ 87), από
την ηµεροµηνία λήξης της έως τον ορισµό νέων Αντιδηµάρχων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 9ης Ιανουαρίου 2022. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου άρχεται αναδροµικά από 1.8.2021.
Άρθρο 61
Ρυθµίσεις για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο
και τη θητεία των αιρετών οργάνων - Τροποποίηση
του άρθρου 90 του ν. 4804/2021
Στο άρθρο 90 του ν. 4804/2021 (Α΄90), τροποποιείται η
παρ. 2 ως προς τις περιπτώσεις και τη διαδικασία αναπλήρωσης συµβούλων δηµοτικής κοινότητας µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων, προστίθενται παρ. 5, 6, 7 και 8 και το άρθρο 90 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 90
Μεταβατικές διατάξεις
1. Το άρθρο 55 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), περί αντικατάστασης και αναπλήρωσης µελών δηµοτικών συµβουλίων
και συµβουλίων δηµοτικών κοινοτήτων, καθώς και προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων, εξακολουθεί να ισχύει έως
την 31η.12.2023.
2. Αν στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 δεν ανακηρύχθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, συνδυασµοί υποψηφίων
συµβούλων δηµοτικών κοινοτήτων, µε πληθυσµό µεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων, ή πρόεδροι δηµοτικών κοινοτήτων, µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο
των τριακοσίων (300) κατοίκων, και δεν έχουν προκηρυχθεί από τον οικείο περιφερειάρχη νέες εκλογές, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53),
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ή αν κενώθησαν έδρες συµβούλων δηµοτικής κοινότητας ή προέδρου δηµοτικής κοινότητας µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων και δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση
λόγω έλλειψης υποψηφίων ή αναπληρωµατικών και δεν έχουν προκηρυχθεί από τον οικείο περιφερειάρχη νέες εκλογές, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του ν. 3852/2010, έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρµόζεται το άρθρο
40 του παρόντος και ιδίως, οι παρ. 5 και 6 αυτού, αντίστοιχα.
3. Το άρθρο 157 του ν. 3852/2010, περί αντικατάστασης
και αναπλήρωσης µελών περιφερειακών συµβουλίων, εξακολουθεί να ισχύει έως την 31η.12.2023.
4. Όπου στα άρθρα του παρόντος αναφέρεται ο Επόπτης Ο.Τ.Α., µέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών
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Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. του άρθρου 215 του
ν. 3852/2010, νοείται ο συντονιστής της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.
5. Κατά τη δηµοτική και περιφερειακή περίοδο από 1η
Σεπτεµβρίου 2019 έως και 31η Δεκεµβρίου 2023 ισχύουν
τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα των άρθρων 14, 15, 117 και
118 του ν. 3852/2010.
6. Η θητεία των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών,
που προέκυψαν από τις εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019, λήγει την 31η Δεκεµβρίου 2023, λογιζόµενη
πλήρης για όλες τις συνέπειες.
7. Η εκλογή προεδρείου του δηµοτικού ή περιφερειακού
συµβουλίου και των επιτροπών της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου 2019-2023 για τη δεύτερη θητεία λαµβάνει
χώρα την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, κατ’ εφαρµογή των
άρθρων 64 και 165 του ν. 3852/2010, αντίστοιχα.
8. Η θητεία των προεδρείων των δηµοτικών και περιφερειακών συµβουλίων, καθώς και των επιτροπών, που εξελέγησαν την 1η ή 8η Σεπτεµβρίου 2019, λήγει την 8η Ιανουαρίου 2022.»
Άρθρο 62
Προσωπικό αναπτυξιακών οργανισµών Ο.Τ.Α. Προσθήκη περ. ζ΄ στην παρ. 5 του άρθρου 2
του ν. 4674/2020
Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) προστίθεται περ. ζ΄ ως εξής:
«ζ. Ο χρόνος της απόσπασης κατά την περ. ε΄ λογίζεται
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες
στην οργανική θέση του υπαλλήλου. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και στους ήδη αποσπασµένους υπαλλήλους των αναπτυξιακών οργανισµών. Για τον υπάλληλο
που αποσπάται και τοποθετείται σε θέση ευθύνης αναπτυξιακού οργανισµού σύµφωνα µε την περ. στ΄, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων ευθύνης λογίζεται, κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων σύµφωνα
µε τα άρθρα 87-89 του ν. 3584/2007, ότι διανύθηκε σε θέση
ευθύνης αντίστοιχου επιπέδου εφόσον, πριν την απόσπασή του στον αναπτυξιακό οργανισµό, κατείχε θέση ευθύνης στον φορέα προέλευσής του.»
Άρθρο 63
Θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης υπηρεσιακών
γραµµατέων - Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 9
του άρθρου 33 του ν. 4795/2021
Στην περ. β) της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4795/2021
(Α΄ 62) τροποποιούνται: α) το πρώτο εδάφιο µε την προσθήκη εξαίρεσης ως προς την υποβολή ετήσιας περιουσιακής δήλωσης εντός ενενήντα (90) ηµερών για όσους υπηρεσιακούς γραµµατείς έχουν υποβάλει ετήσια περιουσιακή
δήλωση σε οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή κατά το προηγούµενο έτος, β) το δεύτερο εδάφιο, µε την επέκταση της ως
άνω εξαίρεσης και στους γενικούς διευθυντές υπουργείων
και η περ. β) της παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«β) Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η δήλωση
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 υποβάλλεται από τους υπηρεσιακούς γραµµατείς µέσα σε ενενήντα (90)
ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε εξαίρεση
όσους έχουν υποβάλει ετήσια περιουσιακή δήλωση σε οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή κατά το προηγούµενο έτος. Η
ίδια εξαίρεση εφαρµόζεται σε όσους γενικούς διευθυντές
υπουργείων έχουν υποβάλει ετήσια περιουσιακή δήλωση

σε οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή κατά το προηγούµενο έτος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64
Καταργούµενες διατάξεις
Καταργείται η περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου εικοστού
τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76) ως προς τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης που λαµβάνονται µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 65
Καθορισµός αποζηµίωσης των µελών των επιτροπών
του άρθρου 11 του ν. 4760/2020 - Προσθήκη δεύτερου
εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4760/2020
Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4760/2020 (Α΄ 247)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής:
«3. Η λειτουργία των επιτροπών της παρ. 2, ο τρόπος
διεξαγωγής των υγειονοµικών εξετάσεων, των αθλητικών
και ψυχοτεχνικών δοκιµασιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη, δύναται
να χορηγείται αποζηµίωση στο προσωπικό που συµµετέχει
στις παραπάνω επιτροπές, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»
Άρθρο 66
Συµµετοχή της Ελληνικής Αστυνοµίας στο Μόνιµο
Σώµα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής
1. Η Ελληνική Αστυνοµία αποσπά στελέχη της στο Μόνιµο Σώµα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, κατ’ εφαρµογή του ισχύοντος Κανονισµού για την
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή εντός των οριζόµενων προθεσµιών.
2. Στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας που αποσπώνται στο Μόνιµο Σώµα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής µέσω µακροπρόθεσµων αποσπάσεων
(κατηγορία 2) καταβάλλεται αποζηµίωση απευθείας από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής µε το οριζόµενο από αυτόν ποσό. Τα εν λόγω στελέχη δεν δικαιούνται διαφορά επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής, καθώς και καµία άλλη δαπάνη µετακίνησης που
προβλέπεται στα εσωτερικά άρθρα 16, 20 και 21 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
3. Στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας που αποσπώνται στο Μόνιµο Σώµα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής µέσω βραχυπρόθεσµων αποστολών και
µέσω της εφεδρείας ταχείας αντίδρασης (κατηγορίες 3 και
4) δικαιολογούνται αποζηµιώσεις, όπως αυτές ορίζονται

23
στον Κανονισµό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων µίσθωσης µεταφορικού µέσου. Οι αποζηµιώσεις αυτές καταβάλλονται στα στελέχη από τον φορέα στον οποίο ανήκουν, εφόσον δεν δύναται να καταβληθούν απευθείας από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.
4. Οι αποζηµιώσεις και τα έξοδα της παρ. 3 αναγνωρίζονται βάσει των υποβληθέντων παραστατικών και των ορίων που καθορίζονται στους κανόνες του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Όταν θεσπίζεται µοναδιαίο κόστος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η εκάστοτε αποζηµίωση ή έξοδο, εφόσον δικαιολογείται, αναγνωρίζεται στο ύψος του µοναδιαίου κόστους, ανεξαρτήτως του ποσού που
δαπανήθηκε από τον µετακινούµενο. Το ποσό που καταβάλλεται στον µετακινούµενο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό που επιστρέφεται από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισµό.
5. Οι δαπάνες και αποζηµιώσεις της παρ. 3 υπόκεινται σε
κρατήσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4336/2015.
6. Η ισχύς των παρ. 3, 4 και 5 αρχίζει από την
27η.1.2021.
Άρθρο 67
Εκπαίδευση του προσωπικού της Κατηγορίας 1 του
Μόνιµου Σώµατος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής (Frontex) από την Ελληνική
Αστυνοµία στον οπλισµό, τα πυροµαχικά και τον λοιπό
εξοπλισµό που τους παρέχεται από αυτήν Προσθήκη εδαφίων τετάρτου και πέµπτου
στο άρθρο 41 του ν. 4760/2020
Στο άρθρο 41 του ν. 4760/2020 (Α΄ 247) προστίθενται τέταρτο και πέµπτο εδάφιο και το άρθρο 41 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 41
Παροχή οπλισµού, πυροµαχικών και λοιπού εξοπλισµού
στους αξιωµατούχους της κατηγορίας 1 του µόνιµου
προσωπικού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής (Frontex)
Το µόνιµο προσωπικό της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
54 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/1896 (κατηγορία 1) της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex),
που αναπτύσσεται στην Ελληνική Επικράτεια για τις ανάγκες διενέργειας κοινών επιχειρήσεων µε τις ελληνικές
Αρχές, εφόσον κριθεί ικανό να φέρει οπλισµό, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2019/1896 και διαθέτει έγκριση από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, δύναται να φέρει οπλισµό, πυροµαχικά και λοιπό εξοπλισµό, τα οποία είναι καταχωρισµένα ως υλικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, στο πλαίσιο αποκλειστικά της εκπλήρωσης των σκοπών των επιχειρησιακών σχεδίων και για όσο χρόνο παραµένει στην Ελληνική Επικράτεια. Η παροχή του υλικού πραγµατοποιείται ανά
περιοχή αρµοδιότητας της αστυνοµικής υπηρεσίας, από
την οποία χρεώνεται το εν λόγω υλικό. Σε περίπτωση αποχώρησης από την Ελληνική Επικράτεια, το ως άνω µόνιµο
προσωπικό µεριµνά για την αποχρέωση του υλικού. Το
προσωπικό του παρόντος δύναται να εκπαιδεύεται στον
κατεχόµενο οπλισµό, πυροµαχικά και λοιπό εξοπλισµό, από στελέχη της Ελληνικής Αστυνοµίας. Με απόφαση του

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού του παρόντος,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 68
Τακτοποίηση, ενταλµατοποίηση και πληρωµή δαπανών
της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
1. Οι δαπάνες του Ειδικού Φορέα 1047.204.0000000
«Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής», που
πραγµατοποιήθηκαν και αφορούν νυχτερινή εργασία, εργασία εξαιρέσιµη προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού εβδοµαδιαίου ωραρίου, εργασία τις αργίες, εργασία πέραν
της υποχρεωτικής και εργασία πέραν του πενθηµέρου, των
υπαλλήλων των Καταστηµάτων Κράτησης, η οποία παρασχέθηκε κατά τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020, λογίζονται νόµιµες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής γενικής ή ειδικής διάταξης και δύναται να αναληφθούν, να εκκαθαρισθούν και να πληρωθούν σε βάρος των
οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονοµικού έτους, καθώς και του οικονοµικού έτους 2022.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη και Οικονοµικών, καθορίζονται οι επιµέρους διαδικασίες εξόφλησης των δαπανών της παρ. 1, ανά έτος, Κατάστηµα Κράτησης, είδος παρεχόµενης εργασίας και σχέσης εργασίας προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την παρ. 1, δύναται να καλυφθούν µόνο από το Υπουργείο Οικονοµικών µε
έκτακτη ενίσχυση πιστώσεων του προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 69
Εκκαθάριση, ενταλµατοποίηση και πληρωµή δαπανών
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
1. Δαπάνες µετακινήσεων και οδοιπορικών εξόδων, προµήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, µισθωµάτων και έργων των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνοµία και πραγµατοποιήθηκαν από την 1η.1.2020 µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος, λογίζονται νόµιµες και κανονικές κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, τηρουµένων
των διατάξεων περί παραγραφής, και µπορούν να αναληφθούν, να εκκαθαρισθούν και να πληρωθούν µέχρι την
31η.12.2021, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονοµικού έτους.
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται αντίστοιχα και για τις δαπάνες
που πραγµατοποιήθηκαν σε βάρος της οικείας Πάγιας
Προκαταβολής.
3. Σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών,
που επιβάλλουν την άµεση µετακίνηση αστυνοµικού προσωπικού, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης
και ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας, κατόπιν σχετικής εγκριτικής διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας ή
κατά περίπτωση του αρµοδίου οργάνου, το πρωτογενές αίτηµα για την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων και η έκδοση αυτών των αποφάσεων µπορούν να πραγµατοποιούνται σε
µεταγενέστερο χρόνο, σε βάρος των πιστώσεων των Ειδικών Φορέων που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνοµία.
4. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο αυ-
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τή διαρκεί, που καθιστούν αδύνατη την προβλεπόµενη επιστροφή του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, που µετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας, στην έδρα
της Υπηρεσίας του, είναι δυνατό να αναλαµβάνονται επιπλέον δαπάνες οδοιπορικών εξόδων, οι οποίες λογίζονται
νόµιµες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής γενικής ή ειδικής διάταξης και µπορούν να αναληφθούν, να εκκαθαρισθούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων
των Ειδικών Φορέων που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνοµία.
Άρθρο 70
Εκκαθάριση, τακτοποίηση, ενταλµατοποίηση δαπανών
της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
1. Δαπάνες του Ειδικού Φορέα 1047.204.0000000 «Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής» που πραγµατοποιήθηκαν και αφορούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από 1η.1.2020 έως και τις 31.12.2021, µετά τη λήξη
της υπ’ αριθµ. 75547/2014 σύµβασης του έργου «Πιλοτική
εφαρµογή της λειτουργίας του θεσµού της ηλεκτρονικής
επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουµένων σε άδεια», θεωρούνται νόµιµες και κανονικές κατά παρέκκλιση
κάθε εθνικής, γενικής ή ειδικής διάταξης, γίνονται αυτοδίκαια αποδεκτές, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται ως αποζηµιώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού
της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, µε
την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τις εγκεκριµένες πιστώσεις των προϋπολογισµών των αντίστοιχων ετών.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες και οι επιµέρους διαδικασίες εκκαθάρισης των
δαπανών της παρ. 1.
Άρθρο 71
Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισµών του Ταµείου
Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας
(ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και έγκριση ισολογισµών και απολογισµών
του από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
1. Το Ταµείο Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) υποχρεούται να καταρτίσει και να
υποβάλλει το αργότερο µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2021
τους εκκρεµείς ισολογισµούς όλων των τοµέων, των Κλάδων και του Ειδικού Λογαριασµού του ν. 826/1978 (Α΄ 194)
του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για τα έτη έως και το 2018 και το
αργότερο µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2022 για τα έτη 2019,
2020 και 2021, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 30
του ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204). Από το 2022 και για κάθε επόµενη χρήση οι ισολογισµοί υποβάλλονται το αργότερο µέχρι την 30ή Ιουνίου του επόµενου έτους κάθε χρήσης.
2. Το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη δύναται να εγκρίνει µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου
2022, τους ισολογισµούς-απολογισµούς του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.,
συµπεριλαµβανοµένων των ισολογισµών-απολογισµών όλων των τοµέων, του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων και του Ειδικού Λογαριασµού του ν. 826/1978
του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για τα οικονοµικά έτη 2008 έως
και 2021, καθώς και όλων των τοµέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης για τα έτη 2008 έως και 2014, κατά πα-

ρέκκλιση της προθεσµίας έγκρισης της παρ. 1 του άρθρου
30 του ν.δ. 496/1974 και της περ. ββ) της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272).»
Άρθρο 72
Ρυθµίσεις θεµάτων εκλογής οργάνων και
αντιπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων
της Ελληνικής Αστυνοµίας - Τροποποίηση της παρ. 1
και προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 30α του ν. 1264/1982
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)
α) διαγράφονται οι λέξεις «αυτός, όπως ισχύει σήµερα»,
β) µετά το άρθρο «Ο» προστίθεται η λέξη «παρών», γ) προστίθενται οι λέξεις «το εδάφιο δεύτερο της παρ. 1 του άρθρου 11, το άρθρο 12», δ) βελτιώνεται νοµοτεχνικά η παράθεση των άρθρων και των παραγράφων και η παρ. 1 του
άρθρου 30α διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο παρών νόµος, εκτός από την παρ. 3 του άρθρου 1,
τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 7, το εδάφιο δεύτερο της παρ.
1 του άρθρου 11, το άρθρο 12, τις παρ. 3 έως 10 του άρθρου 14, το άρθρο 15, την παρ. 5 και τις παρ. 7 έως 9 του
άρθρου 16, το άρθρο 17, την παρ. 1 του άρθρου 18, τα άρθρα 19 έως 22, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23, τα άρθρα
24, 26, 27 και 30, εφαρµόζεται ανάλογα, µε τις ειδικές
ρυθµίσεις που προβλέπονται στις επόµενες παραγράφους,
και στους εν ενεργεία αστυνοµικούς υπαλλήλους κάθε
βαθµού της Ελληνικής Αστυνοµίας.»
2. Στο άρθρο 30α του ν. 1264/1982 προστίθεται παρ. 15
ως εξής:
«15. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των εκπροσώπων στα συµβούλια µεταθέσεων γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε εκλογέας µπορεί να θέσει αριθµό σταυρών ίσο µε το ένα τρίτο
(1/3) του αριθµού των εδρών του Διοικητικού Συµβουλίου ή
της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων και των θέσεων των εκπροσώπων στα συµβούλια µεταθέσεων. Σε περίπτωση κλάσµατος, ο επιτρεπόµενος αριθµός σταυρών
στρογγυλοποιείται στον αµέσως προηγούµενο ακέραιο.
Ψηφοδέλτια µε µεγαλύτερο αριθµό σταυρών προτίµησης ή
χωρίς σταυρό είναι άκυρα. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης, έως ότου συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών
του Διοικητικού Συµβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή
των αντιπροσώπων και των θέσεων των εκπροσώπων στα
συµβούλια µεταθέσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται
κλήρωση. Όσοι δεν εκλέγονται, θεωρούνται επιλαχόντες
κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαµβάνουν θέσεις τακτικών µελών που κενώνονται µέχρι τη λήξη της θητείας τους.»
3. Εντός έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, οι οργανώσεις οφείλουν να έχουν προσαρµόσει τα
καταστατικά τους στις ρυθµίσεις των παραπάνω διατάξεων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 30α του
ν. 1264/1982, οι οποίες τυγχάνουν εφαρµογής από τις επόµενες εκλογές που θα διεξαχθούν από τη δηµοσίευση
του παρόντος, µετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας των
οργάνων, αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και εκπροσώπων τους στα συµβούλια µεταθέσεων, ανεξαρτήτως τυχόν διαφορετικής ρύθµισης του καταστατικού.
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Άρθρο 73
Ελάχιστο απαιτούµενο ανάστηµα των υποψηφίων
για κατάταξη/πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνοµία Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 2226/1994
Το τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2226/1994 (A΄ 122) τροποποιείται µε την εισαγωγή διαφοροποίησης ως προς το προσόν του ύψους µεταξύ υποψηφίων ανδρών και γυναικών στη Σχολή Αστυφυλάκων και
στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, και
διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«Τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα
δύο φύλα µε εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούµενο ανάστηµα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά (1,70 µ.) για τους άνδρες και ένα µέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 µ.) για τις γυναίκες.»
Άρθρο 74
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)
1. Το προσωπικό που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Γ΄
της Διεύθυνσης Β΄ Συλλογής και Ανάλυσης Πληροφοριών
(Δ.ΣΥ.Α.Π-Β) της υποπερ. αγ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 1/2017 (Α΄ 2) και στα γραφεία των Περιφερειακών Μονάδων Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Γ΄
της υποπερ. βα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγµατος όπως εξειδικεύεται
στον Εσωτερικό Κανονισµό και τον συνηµµένο σε αυτόν
Πίνακα Σύνθεσης και Κατανοµής του Προσωπικού της
Ε.Υ.Π., µετατάσσεται σε Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και ιδίως σε αυτές που
ασκούν αρµοδιότητες δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε την ίδια σχέση εργασίας, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις πολιτικού προσωπικού, οι οποίες καταργούνται µε την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που
τις κατέχουν.
2. Το προσωπικό της παρ. 1 µετατάσσεται σε οργανωτικές δοµές της Ελληνικής Αστυνοµίας που προβλέπονται

στον Κανονισµό της, αναλόγως των προσόντων - ειδικοτήτων τους που αντιστοιχούν σε ίδιας κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκει, βάσει των τυπικών προσόντων που διαθέτει και σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39) µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχε στην Υπηρεσία προέλευσης. Για τη µετάταξη του προσωπικού εκδίδεται απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, η οποία δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α΄ 39). Για την τοποθέτηση
του προσωπικού στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας εκδίδεται απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, λαµβανοµένων υπόψη των δηλώσεων προτίµησής του ανά περιφερειακή ενότητα.
3. Το προσωπικό που µετατάσσεται σύµφωνα µε τις παρ.
1 και 2 µισθοδοτείται από την Ελληνική Αστυνοµία. Στην
περίπτωση που για το µετατασσόµενο προσωπικό προκύπτουν χαµηλότερες µηνιαίες αποδοχές σε σχέση µε τις
µηνιαίες αποδοχές της Υπηρεσίας προέλευσης, η διαφορά
διατηρείται ως προσωπική σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Το ως άνω προσωπικό
διατηρεί το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς που
είχε µέχρι την ηµεροµηνία µετάταξης.
4. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη συνολική µισθοδοσία του µετατασσόµενου προσωπικού για το τρέχον έτος
2021, καθώς και για το έτος 2022 µεταφέρονται από την
Ε.Υ.Π. στην Ελληνική Αστυνοµία.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του Μέρους Α΄ αρχίζει τέσσερις (4) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα άρθρα 10, 21 και 22 εφαρµόζονται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η.1.2023 και εφεξής.
3. Η ισχύς των άρθρων 5, 6, 7, 8 και 9 αρχίζει ένα (1) έτος από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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