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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ε΄, 8 Οκτωβρίου 2020,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα,
ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου
Δυναµικού Δηµόσιου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική
και την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

Πίνακας Περιεχοµένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
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Άρθρο 3: Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης
– Τροποποίηση του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 4: Λόγοι ασφαλείας - Τροποποίηση του άρθρου
5Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
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Άρθρο 11: Αµφισβήτηση ιθαγένειας – Τροποποίηση
του άρθρου 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
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Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007
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απόφαση
Άρθρο 74: Συµµετοχή ιατρών στις εξετάσεις απονοµής
τίτλου ειδικότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 75: Έναρξη ισχύος

3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών πολιτογράφησης αλλοδαπών ως
Ελλήνων πολιτών και η ενίσχυση της δυνατότητας ουσιαστικής συµµετοχής των πολιτογραφηµένων πλέον
Ελλήνων στην πολιτική ζωή της Χώρας.
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η µείωση της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων πολιτογράφησης, καθώς και η διασφάλιση της αντικειµενικότητας, της διαφάνειας και της ισονοµίας στη
διαδικασία πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών.
Άρθρο 3
Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης –
Τροποποίηση του άρθρου 5Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.
3284/2004, Α΄ 217), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 3 του
ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 32
του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), αντικαθίσταται ως εξής:

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που αποτελούν τεκµήρια οικονοµικής και κοινωνικής ένταξης του αιτούντος για την
εξεταζόµενη, κατά περίπτωση, χρονική περίοδο.»
Άρθρο 4
Λόγοι ασφαλείας - Τροποποίηση του άρθρου 5Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 5Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως
αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5Β
Λόγοι ασφαλείας
Στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυµεί να γίνει
Έλληνας πολίτης δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης ή εθνικής ασφαλείας. Σχετικά µε τη συνδροµή τέτοιων λόγων στο πρόσωπο του αιτούντος παρέχουν γνώµη οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη µε τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 7.»
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά πολιτογράφησης - Τροποποίηση
του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3838/2010 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5Α
Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης
και εξουσιοδοτική διάταξη

«Άρθρο 6
Δικαιολογητικά πολιτογράφησης

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. Να έχει την ικανότητα να συµµετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόµενος τις
θεµελιώδεις αρχές που τη διέπουν.
δ. Να έχει ενταχθεί οµαλά στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Χώρας, έχοντάς 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.

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 αντι-
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στοιχούν 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 πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς καταβάλλουν για κάθε αίτηση πολιτογράφησης παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.»
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.
Άρθρο 6
Διαδικασία πολιτογράφησης - Τροποποίηση
του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3838/2010 και το
άρθρο 34 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Διαδικασία πολιτογράφησης
1. Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να πολιτογραφηθεί ως
Έλληνας καλείται να συµµετάσχει σε γραπτή δοκιµασία,
προκειµένου να πιστοποιηθεί η συνδροµή των προϋποθέσεων των περ. α΄ και β΄ του άρθρου 5Α. Προϋπόθεση
συµµετοχής στη γραπτή δοκιµασία αποτελεί η καταβολή
εξέταστρου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Για την
πιστοποίηση αυτή, ο αλλοδαπός οφείλει να ανταποκριθεί επιτυχώς σε εξετάσεις ελληνικής γλώσσας επιπέδου
ανάλογου του Β1στην κατανόηση και παραγωγή του
προφορικού και του γραπτού λόγου, καθώς και σε εξέταση γνώσεων στοιχείων ελληνικής ιστορίας και γεωγραφίας, ελληνικού πολιτισµού και θεσµών του πολιτεύµατος της Χώρας. Οι ανωτέρω θεµατικές ενότητες εξετάζονται µέσω τυχαίας επιλογής από τράπεζα θεµάτων
τουλάχιστον εκατό (100) κειµένων µε τις ασκήσεις τους
ως προς την κατανόηση και παραγωγή λόγου και τριακοσίων (300) ερωτήσεων-θεµάτων για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείµενα. Η τράπεζα θεµάτων δηµιουργείται και
τηρείται µε µέριµνα και ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας
Ιθαγένειας και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόµενο µέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα για τη γλωσσική εξέταση, η τράπεζα θεµάτων δύναται να διαµορφωθεί µε τη συµµετοχή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
2. Η συµµετοχή στις εξετάσεις θεωρείται επιτυχής, όταν ο υποψήφιος συγκεντρώσει το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της µέγιστης δυνατής βαθµολογίας τόσο κατά
την εξέταση της γλώσσας, όσο και κατά την εξέταση
των λοιπών ενοτήτων της παρ. 1. Επιτυχηµένο αποτέλεσµα στη γλωσσική εξέταση θεωρείται τουλάχιστον το
ποσοστό 66% και στα λοιπά γνωστικά αντικείµενα το
πενήντα τοις εκατό (50%). Ο αλλοδαπός δύναται να
συµµετάσχει εκ νέου στην εξέταση σε περίπτωση απο-

τυχίας του σ΄ αυτήν. Στον αλλοδαπό που έχει ανταποκριθεί µε επιτυχία στην παραπάνω εξέταση χορηγείται από τη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.). Ως προς
την εξέταση της νεοελληνικής γλώσσας η τράπεζα θεµάτων δύναται να διαµορφωθεί σε συνεργασία µε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
3. Για τους αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια που έχουν υπερβεί το 62ο έτος της ηλικίας, για όσους έχουν
πιστοποιηθεί µε σωµατική αναπηρία άνω του 67% από
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και
για όσους αδυνατούν να συµµετάσχουν σε γραπτή δοκιµασία λόγω διαγνωσµένης, από τις αρµόδιες µονάδες
διάγνωσης και έκθεσης πιστοποιητικών µαθησιακών δυσκολιών του Υπουργείου Υγείας, οποιασδήποτε µορφής
µαθησιακής δυσκολίας, η συνδροµή των προϋποθέσεων
των περ. α΄ και β΄ του άρθρου 5Α πιστοποιείται µε προφορική δοκιµασία ενώπιον Ειδικής Τριµελούς Επιτροπής
Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο
της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο, και
δύο (2) εκπαιδευτικούς της δηµόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές
τους.
4. Από την υποχρέωση απόκτησης του Π.Ε.Γ.Π απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε γυµνάσιο ή
λύκειο της χώρας που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραµµα εκπαίδευσης. Επίσης απαλλάσσονται όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνόγλωσσο πρόγραµµα
ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει µεταπτυχιακό τίτλο
ελληνόγλωσσου προγράµµατος ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν
εκπονήσει διδακτορική διατριβή στα ελληνικά σε ελληνικό ΑΕΙ.
5. Η αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, µετά από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης µε τα
προβλεπόµενα από τον νόµο δικαιολογητικά, ελέγχει
την πληρότητα του φακέλου, καθώς και τη συνδροµή ή
µη των τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Στο πλαίσιο
αυτό αναζητεί αυτεπάγγελτα µέσω των ειδικών εφαρµογών που χειρίζεται, το πιστοποιητικό ποινικού µητρώου
για δικαστική χρήση από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και απευθύνει ερώτηµα προς τις
αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, περί του εάν συντρέχουν
στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δηµόσιας τάξης για
την απόρριψη του αιτήµατος ή αν ο αιτών τελεί υπό απέλαση. Αν οι οριζόµενες τυπικές προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο προϊστάµενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Ιθαγένειας απορρίπτει την αίτηση. Για τη συνδροµή ή µη
των λόγων εθνικής ασφάλειας διενεργείται, εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις, εµπιστευτική αλληλογραφία µε τις αρµόδιες αρχές ασφαλείας της Χώρας. Σε περίπτωση αµφιβολιών ως προς τη συνδροµή ή µη των ανωτέρω λόγων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας.
6. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στο πλαίσιο
διερεύνησης της συνδροµής των προϋποθέσεων των
περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 5Α, καλεί τον αιτούντα σε συνέντευξη, προκειµένου να διαπιστωθούν η επαρκής ένταξή του στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Χώρας
και η δυνατότητα συµµετοχής του ως πολίτη σε αυτήν. Η
κλήση του αλλοδαπού γίνεται µε επί αποδείξει αλληλο-
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γραφία. Μη εµφάνισή του δικαιολογείται µόνο για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας. Αν η κλήση του αλλοδαπού για τη συνέντευξη επιστρέψει ανεπίδοτη δύο φορές
ή αν αδικαιολόγητα ο αλλοδαπός δεν εµφανισθεί σ΄ αυτήν, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον
προϊστάµενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.
7. Η συνέντευξη, πρακτικό της οποίας διατηρείται
στον φάκελο του αιτούντος µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν ο Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ, καθώς και ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) διενεργείται από τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε ή Τ.Ε. της
Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας, µε τουλάχιστον πενταετή εµπειρία ως εισηγητές, µετά από την ολοκλήρωση
της οποίας διενεργείται η συνολική αξιολόγηση του αιτούντος και συντάσσεται αιτιολογηµένη εισήγηση για
την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήµατος πολιτογράφησης. Η απόρριψη της αίτησης προσβάλλεται µε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρµόδιου Διοικητικού Εφετείου.
8. Οι οµογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου
διαµονής οµογενούς και αιτούνται την πολιτογράφησή
τους ως διαµένοντες στη Χώρα, απαλλάσσονται από τη
διακρίβωση της συνδροµής των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις περ. α΄ και β΄ του άρθρου 5Α. Εφαρµόζεται όµως και ως προς αυτούς η διαδικασία των παρ. 6 και
7 για τη διακρίβωση της συνδροµής των προϋποθέσεων
που προβλέπονται στις περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 5Α.
9. Από τη διαδικασία του παρόντος εξαιρούνται οι οµογενείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής ειδικών νοµοθετικών ρυθµίσεων.
10. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ιθαγένειας
καθορίζονται:
α) η διαµόρφωση και η τήρηση της τράπεζας θεµάτων,
καθώς και οι όροι δηµοσιότητάς της,
β) η διαδικασία, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης, καθώς και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας
γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.),
γ) ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων,
δ) η πιστοποίηση ειδικών εξεταστικών κέντρων για τη
διενέργεια των εξετάσεων,
ε) οι προδιαγραφές εξέτασης για ειδικές κατηγορίες
αιτούντων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και το περιεχόµενο των εξετάσεων,
στ) τα θέµατα συγκρότησης και λειτουργίας των ατοµικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη
διεξαγωγή των εξετάσεων, ύστερα από εισήγηση της επιστηµονικής επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 12.
11. Η διοργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων για
την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π. πραγµατοποιείται µε την επικουρία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ως
προς τα θέµατα εξεύρεσης κατάλληλων κτιρίων, επιτηρητών και εξεταστών όπως επίσης και ως προς τη διάθεση και χρήση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού.
12. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ιθαγένειας
συστήνονται:
α) Η οργανωτική επιτροπή µε αρµοδιότητα τη οργάνω-

ση και διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του
Π.Ε.Γ.Π, η οποία έχει τριετή θητεία και ενδεκαµελή σύνθεση. Αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο, πέντε (5) στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας, τρία (3) στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και δύο (2) εµπειρογνώµονες.
Ένα (1) µέλος της επιτροπής ορίζεται ως Αναπληρωτής
Πρόεδρος. Ως γραµµατέας ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας.
β) Η επιστηµονική επιτροπή µε αρµοδιότητα την ευθύνη συγκρότησης και λειτουργίας της τράπεζας θεµάτων,
την ανανέωση και επιλογή των θεµάτων, την εποπτεία
των εξετάσεων και την επίβλεψη της εξεταστικής διαδικασίας ως προς τα επιστηµονικά της αντικείµενα, συµπεριλαµβανοµένης και της διενέργειας των προφορικών εξετάσεων για τις ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται
στις ρυθµίσεις του παρόντος. Η θητεία της είναι τριετής
και η σύνθεση της επταµελής. Ως Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος αναλαµβάνουν οµότιµοι ή εν ενεργεία
πρωτοβάθµιοι Καθηγητές ηµεδαπού ΑΕΙ και τις υπόλοιπες θέσεις ειδικοί επιστήµονες για κάθε γνωστικό αντικείµενο, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Ως γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής
Γραµµατείας Ιθαγένειας.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών καθορίζεται αποζηµίωση για τα µέλη των επιτροπών των παρ. 3 και 12, τους εκπαιδευτικούς δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, τους υπαλλήλους της Γενικής
Γραµµατείας Ιθαγένειας και το λοιπό προσωπικό που
συµµετέχουν στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής,
διοικητικής υποστήριξης των εξετάσεων, βαθµολόγησης
και έκδοσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων για τη
λήψη του Π.Ε.Γ.Π..
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του
εξέταστρου της παρ. 1 του άρθρου 6.
15. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ιθαγένειας
καθορίζονται όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν στον
τρόπο διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης της
παρ. 6 του άρθρου 6.
Άρθρο 7
Παραποµπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή
στο Συµβούλιο Ιθαγένειας – Τροποποίηση του άρθρου
7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Η παρ. 1 του άρθρου 7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας καταργείται, η αρίθµηση των λοιπών παρ. 2 και 3
παραµένει, η παρ. 3 τροποποιείται και το άρθρο 7Β διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 7Β
Παραποµπή στον Υπουργό Εσωτερικών
ή στο Συµβούλιο Ιθαγένειας
1. (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)
2. Σε περίπτωση αµφιβολιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ως προς τη συνδροµή λόγων δηµόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο
5Β, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας παραπέµπει
την υπόθεση στον Υπουργό Εσωτερικών για έκδοση απόφασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών µπορεί να παραπέµπει την υπόθεση για διατύπωση γνώµης στο Συµβούλιο
Ιθαγένειας.
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3. Αν ο Υπουργός Εσωτερικών αµφιβάλλει για την ορθότητα της αξιολόγησης που περιέχεται στην εισήγηση
της Επιτροπής Πολιτογράφησης στις περιπτώσεις που έχει προβλεφθεί η σχετική αρµοδιότητα, µπορεί να παραπέµψει την υπόθεση για διατύπωση γνώµης στο Συµβούλιο Ιθαγένειας.»
Άρθρο 8
Παράβολο για πολιτογράφηση οµογενών
που διαµένουν στο εξωτερικό – Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας
Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθεται περ. ε΄ και η παρ. 1 διαµορφώνεται
ως εξής :
«1. Η αίτηση πολιτογράφησης οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό υποβάλλεται στον Έλληνα Πρόξενο
του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών, µε έκθεση του, στην οποία περιλαµβάνονται απαραιτήτως στοιχεία που τεκµηριώνουν
την ιδιότητα του αιτούντος ως οµογενούς. Μαζί µε την
αίτηση υποβάλλονται και τα εξής:
α. Δήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον
του Προξένου, παρουσία δύο (2) Ελλήνων πολιτών ως
µαρτύρων.
β. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
γ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης νοµίµως επικυρωµένο και επίσηµα µεταφρασµένο ή άλλο ισοδύναµο
πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νοµοθεσία της
χώρας πρώτης ιθαγένειας.
δ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού µητρώου αλλοδαπής αρχής νοµίµως επικυρωµένο και επίσηµα µεταφρασµένο.
ε. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.»
Άρθρο 9
Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνου
πολιτογραφηµένου που διαµένει στη Χώρα
Το άρθρο 11 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 11
Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
από τέκνα πολιτογραφηµένου
Το τέκνο του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογραφείται γίνεται Έλληνας, χωρίς άλλη διατύπωση, αν
κατά την ηµεροµηνία ορκωµοσίας του γονέα του είναι ανήλικο, άγαµο και διαµένει µόνιµα στη Χώρα.»

«Άρθρο 26
Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης
ελληνικής ιθαγένειας
1. Αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από γέννηση µετά
από την έκδοση απόφασης για τη διαπίστωσή της, κάθε
πρόσωπο που ανήκει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός γάµου από γονείς που δεν ήταν Έλληνες κατά τον χρόνο που γεννήθηκε αλλά η ελληνική τους ιθαγένεια αποκτήθηκε από
γεννήσεως µετά τη γέννησή του.
β) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός υποστατού, κατά το ελληνικό δίκαιο, γάµου Έλληνα πατέρα µε αλλοδαπή µητέρα πριν τις 18.7.1982, και
γ) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός ανυπόστατου,
κατά το ελληνικό δίκαιο, γάµου Ελληνίδας µητέρας µε
αλλοδαπό πατέρα πριν τις 8.5.1984.
2. Όποιος επιθυµεί τη διαπίστωσή της, υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας
του τόπου διαµονής του στη Χώρα ή, αν δεν διαµένει σε
αυτήν, στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου διαµονής του
στην αλλοδαπή. Ο Πρόξενος, αφού διεξάγει έρευνα, ιδίως στα τηρούµενα στην αρχή του προξενικά µητρώα,
διαβιβάζει την αίτηση στην αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας
υπάγεται ο Δήµος στον οποίο επιθυµεί να εγγραφεί ο αιτών.
3. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά
που τεκµηριώνουν την επικαλούµενη νοµική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.
4. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, µετά από έρευνα που διενεργεί, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων της Χώρας για καταχωρήσεις, για
την εξακρίβωση των ληξιαρχικών γεγονότων και των δηµοτολογικών εγγραφών που αποδεικνύουν τη συγγένεια
µε Έλληνα πολίτη, προβαίνει στην έκδοση διαπιστωτικής
πράξης για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Στην απόφαση ορίζεται και ο Δήµος στο δηµοτολόγιο του οποίου εγγράφεται ο ενδιαφερόµενος.
5. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διαπίστωσης
της ελληνικής ιθαγένειας, εκδίδεται απόφαση απόρριψης της αίτησης κατά της οποίας χωρεί το δικαίωµα προσφυγής σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ν. 4604/2019 (Α΄
50).»
Άρθρο 11
Αµφισβήτηση ιθαγένειας – Τροποποίηση του άρθρου
26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 41 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 10
Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης ιθαγένειας –
Τροποποίηση του άρθρου 26
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

«Άρθρο 26Α
Αµφισβήτηση ιθαγένειας

Το άρθρο 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

1. Όταν δηµόσια αρχή ή φυσικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον, αιτιολογηµένα αµφισβητεί την ιθαγένεια ενός προσώπου ή αµφιβάλλει ως προς την ορθότητα της νοµικής βάσης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
προσώπου, υποβάλλει αίτηµα επίλυσης της αµφισβήτη-
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σης ενώπιον του Συµβουλίου Ιθαγένειας. Με την επιφύλαξη του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), ο Γενικός Διευθυντής Ιθαγένειας είναι αποκλειστικά αρµόδιος
να αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση ιθαγένειας µε αιτιολογηµένη απόφασή του, που εκδίδεται ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγένειας, δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Αµφισβήτηση ιθαγένειας υπάρχει όταν:
α) γεννάται αµφιβολία εάν ένα πρόσωπο είναι ή όχι
Έλληνας πολίτης,
β) το πρόσωπο που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια ως
ανιθαγενής αµφισβητείται αν έχει ή όχι αλλοδαπή ιθαγένεια,
γ) ένα πρόσωπο έχει την ελληνική ιθαγένεια, αλλά
γεννάται αµφιβολία ως προς την ορθότητα της νοµικής
βάσης κτήσης της.
2. Δεν εγείρεται θέµα αµφισβήτησης, όταν υφίσταται
λόγος ανάκλησης απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω µη συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για την έκδοσή της.
3. Πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης ενώπιον του
Συµβουλίου Ιθαγένειας το Τµήµα Καθορισµού Ιθαγένειας
της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, κοινοποιεί εγγράφως επί αποδείξει, σχετικό ενηµερωτικό έγγραφο προς
τον ενδιαφερόµενο, ο οποίος µπορεί να καταθέσει τις απόψεις του ενώπιον του Συµβουλίου Ιθαγένειας εντός
τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση. Ο Γενικός Διευθυντής Ιθαγένειας οφείλει να αποφανθεί µέσα σε έξι
(6) µήνες από τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου Ιθαγένειας.
4. Το πρόσωπο, του οποίου η ελληνική ιθαγένεια αµφισβητείται, εφόσον είναι εγγεγραµµένο στο µητρώο πολιτών µε κανονική ενεργό εγγραφή, θεωρείται ότι έχει την
ελληνική ιθαγένεια µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης
του Γενικού Διευθυντή Ιθαγένειας επί της αµφισβήτησης
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 12
Διάθεση εσόδων από παράβολα - Τροποποίηση
του άρθρου 28 του ν. 3838/2010

µατείας Ιθαγένειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό λογαριασµό και διατίθενται για τις ανάγκες των ανωτέρω υπηρεσιών, ιδίως για την αναβάθµιση του εξοπλισµού και των πληροφοριακών συστηµάτων, την υλοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων του προσωπικού, την
έρευνα και τις εκδόσεις σχετικά µε την ιθαγένεια, καθώς
και για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ορισµένου
χρόνου, σύµφωνα µε τον ν. 3812/2009 (Α΄ 234) και τη
λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία.»
Άρθρο 13
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
1. Στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών συστήνεται Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας,
µε στρατηγικό σκοπό τον σχεδιασµό της οργανωτικής
διάρθρωσης των υπηρεσιακών µονάδων, καθώς και τον
συντονισµό, τη διαχείριση και την εποπτεία των θεµάτων
που άπτονται των λειτουργιών των οργανικών µονάδων
που υπάγονται σε αυτήν. Ο επιχειρησιακός στόχος της
Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας συνίσταται στην παροχή
οδηγιών προς τις υφιστάµενες υπηρεσίες για την ορθή
εφαρµογή της νοµοθεσίας για την ιθαγένεια.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τις
ακόλουθες υποκείµενες οργανικές µονάδες:
α) Την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας, και
β) Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας.
3. Στη Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας προΐσταται Γενικός Διευθυντής κατηγορίας ΠΕ. Ο Γενικός Διευθυντής Ιθαγένειας συντονίζει, κατευθύνει και παρακολουθεί τις
εργασίες των υπηρεσιακών µονάδων που υπάγονται σε
αυτόν, παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας, ασκεί την αρµοδιότητα τελικής υπογραφής σε
κάθε ατοµική διοικητική πράξη για τα θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των υπηρεσιών των οποίων
προΐσταται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα
που του µεταβιβάζει ο Γενικός Γραµµατέας Ιθαγένειας
και διατηρεί το δικαίωµα για µεταβίβαση του δικαιώµατος υπογραφής αποφάσεων στους προϊστάµενους των
υποκείµενων οργανικών µονάδων.

Το άρθρο 28 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
Διάθεση παραβόλων
1. Το σύνολο των εισπραττόµενων εσόδων από τα εξέταστρα που προβλέπονται για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού της παρ. 2
του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, διατίθενται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) και διατίθενται για την αντιµετώπιση των
δαπανών της προετοιµασίας και διενέργειας των εξετάσεων, συµπεριλαµβανοµένων της έκδοσης των αποτελεσµάτων και της κάλυψης του κόστους χορήγησης των
Πιστοποιητικών της παρ. 2 του άρθρου 7.
2. Το σύνολο των εισπραττόµενων εσόδων από τα παράβολα των αιτήσεων πολιτογράφησης διατίθεται για
την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής Γραµ-

Άρθρο 14
Αναδιάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας
Το άρθρο 20 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 38 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας
1. Στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας υπάγεται η Γενική
Διεύθυνση Ιθαγένειας, η οποία συγκροτείται από την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας.
2.α. Στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας συστήνεται Αυτοτελές Τµήµα Εποπτείας και Αξιολόγησης των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας, υπαγόµενο στον Γενικό Γραµµατέα, µε τις κάτωθι αρµοδιότητες:
αα. Τον έλεγχο της τήρησης των νόµιµων διαδικασιών
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από τις ανωτέρω οργανικές µονάδες, διενεργώντας
σχετικό δειγµατοληπτικό έλεγχο, κατ’ εντολή του Γενικού Γραµµατέα.
αβ. Την αξιολόγηση των υφιστάµενων διαδικασιών και
πρακτικών των ανωτέρω οργανικών µονάδων, µε σκοπό
τον εντοπισµό τυχόν φαινοµένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς.
αγ. Την αξιολόγηση του προγραµµατισµού, του σχεδιασµού, της εκτέλεσης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών και δραστηριοτήτων των ανωτέρω οργανικών µονάδων και την υποβολή
σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
αδ. Τον ανασχεδιασµό, την απλούστευση των διαδικασιών και τη µείωση των διοικητικών βαρών, σε συνεργασία µε τις ανωτέρω οργανικές µονάδες και άλλους φορείς.
β. Στο Αυτοτελές Τµήµα Εποπτείας και Αξιολόγησης
προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
Άρθρο 15
Σύσταση νέων Περιφερειακών
Διευθύνσεων Ιθαγένειας
1. Συστήνεται Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής, µε έδρα την Αθήνα και χωρική αρµοδιότητα την
Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι αρµόδια για τον χειρισµό των θεµάτων ιθαγένειας των αιτούντων αυτής λόγω
γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα άρθρα
1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Τα εκκρεµή
αιτήµατα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, των
Διευθύνσεων Ιθαγένειας της Περιφέρειας Αττικής εξετάζονται από την ανωτέρω Διεύθυνση.
2. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α) Τµήµα Γέννησης – Φοίτησης ανηλίκων
β) Τµήµα Φοίτησης ανηλίκων - ενηλίκων
γ) Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης, Αρχείου και
Στατιστικών Στοιχείων.
3. Οι αρµοδιότητες των ως άνω Τµηµάτων είναι οι εξής:
α) Το Τµήµα Γέννησης - Φοίτησης ανηλίκων είναι αρµόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται µε βάση την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι. - ν. 3284/2004), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 και την παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεµών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις
του άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι..
β) Το Τµήµα Φοίτησης ανηλίκων - ενηλίκων είναι αρµόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται µε βάση τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5α και 5β του
άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι., όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1Α
του ν. 4332/2015, και της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεµών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2
του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι..

γ) Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης, Αρχείου και
Στατιστικών Στοιχείων είναι αρµόδιο ιδίως για:
γα) Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, καθώς και την τήρηση, οργάνωση, ταξινόµηση και εν γένει
διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.
γβ) Την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
γγ) Τη διακίνηση της εµπιστευτικής αλληλογραφίας οποιασδήποτε διαβάθµισης.
γδ) Την ενηµέρωση και την εν γένει εξυπηρέτηση των
συναλλασσοµένων µε τη Διεύθυνση, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
γε) Τη µέριµνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης.
γστ) Την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδοµένων, καθώς και την αποστολή τους στο Τµήµα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. α. Συστήνεται Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και
µε χωρική αρµοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες
Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Η Περιφερειακή Διεύθυνση διατηρεί
τη διάρθρωση και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται
στους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανισµούς της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκτός
των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται στην παρ. 4β΄.
β. Συστήνεται Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας
Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρµοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και
Χαλκιδικής, η οποία είναι αρµόδια για τον χειρισµό των
θεµάτων ιθαγένειας των αιτούντων αυτής λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα ή λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα άρθρα
1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.. Τα εκκρεµή αιτήµατα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο των Διευθύνσεων Ιθαγένειας
των προαναφερόµενων Περιφερειακών Ενοτήτων εξετάζονται από την ανωτέρω Διεύθυνση.
5. Η Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής
Μακεδονίας αποτελείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α) Τµήµα Γέννησης – Φοίτησης ανηλίκων
β) Τµήµα Φοίτησης ανηλίκων – ενηλίκων
γ) Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης, Αρχείου και
Στατιστικών Στοιχείων.
6. Οι αρµοδιότητες των ως άνω Τµηµάτων είναι οι εξής:
α) Το Τµήµα Γέννησης - Φοίτησης ανηλίκων είναι αρµόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται µε βάση την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 και την
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, καθώς και για την
εξέταση των εκκρεµών αιτήσεων που προβλέπονται από
την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται
στις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι..
β) Το Τµήµα Φοίτησης ανηλίκων - ενηλίκων είναι αρµόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται µε βάση τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5α και 5β του
άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι., όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1Α
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του ν. 4332/2015 και την παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεµών
αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι. όπως ισχύει.
γ) Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης, Αρχείου και
Στατιστικών Στοιχείων είναι αρµόδιο για:
γα) Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, καθώς και την τήρηση, οργάνωση, ταξινόµηση και εν γένει
διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.
γβ) Την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
γγ) Τη διακίνηση της εµπιστευτικής αλληλογραφίας.
γδ) Την ενηµέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων µε τη Διεύθυνση, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
γε) Τη µέριµνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης.
γστ) Την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδοµένων, καθώς και την αποστολή τους στο Τµήµα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Στις Διευθύνσεις του παρόντος προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων. Στα τµήµατα αυτών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού
– Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Ειδικότερα, στα Τµήµατα Γραµµατειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων,
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων ή του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγχωνεύονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις που αναφέρονται
στις υποπερ. αα΄ και ββ΄ της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) στην Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης των συγχωνευµένων διευθύνσεων διατηρούν τη χωρική τους αρµοδιότητα όπως αυτή
προβλεπόταν από την κείµενη νοµοθεσία.
9. Το προσωπικό των διευθύνσεων της παρ. 8 µεταφέρεται στις Α΄ και Β΄ Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας και κατανέµεται σε αυτές
µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών.
10. Οι λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας,
όπως προβλέπονται στους οικείους Οργανισµούς και
στο άρθρο 248 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), διατηρούν τη
διάρθρωση και τις αρµοδιότητές που προβλέπονται
στους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανισµούς της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκτός
των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται στις παρ. 1 και
4β΄ του παρόντος.
Άρθρο 16
Δαπάνες οργανικών µονάδων
του Υπουργείου Εσωτερικών
Η παρ. 8 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«8.α. Οι δαπάνες των οργανικών µονάδων της παρ. 2
που αποτελούν Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα οι δαπάνες
πάγιου χαρακτήρα και οι λειτουργικές δαπάνες που προκαλούνται από τη χρήση των κτιρίων και των υποδοµών
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, στα οποία στεγάζονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, βαρύνουν τις εγκεκριµένες πιστώσεις προϋπολογισµού εξόδων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε µεταφορά ποσοστού επί των ανωτέρω δαπανών, υπολογιζόµενου αναλογικά µε βάση τον αριθµό των υπαλλήλων και τις παραµέτρους κατάρτισης των κτιριολογικών προγραµµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, δύο (2) φορές ετησίως, από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό εξόδων του
Υπουργείου Εσωτερικών.
β. Οι δαπάνες προµηθειών και υπηρεσιών των οργανικών µονάδων της περ. α΄, που εξασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία τους, βαρύνουν τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τοµέας
Εσωτερικών), πλην των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ιθαγένειας χωρικής αρµοδιότητας του τοµέα Μακεδονίας –
Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών που βαρύνουν τον
προϋπολογισµό εξόδων του, µε µεταφορά πιστώσεων από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τοµέας Εσωτερικών).»
Άρθρο 17
Σύσταση οργανικών θέσεων στη
Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας
Στη Γενική Γραµµατεία Ιθαγένειας συστήνονται σαράντα δύο (42) νέες οργανικές θέσεις προσωπικού ως εξής:
α. Για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών Ιθαγένειας: επτά (7) θέσεις ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, µία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, µία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής και πέντε (5) θέσεις
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
β. Για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής: οκτώ (8) θέσεις ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, δύο (2) θέσεις
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και τρεις (3) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι ως άνω οργανικές θέσεις συστήνονται
στην Περιφέρεια Αττικής.
γ. Για τις ανάγκες της Β΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας: τέσσερις (4) θέσεις
ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, µία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και δύο
(2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων. Οι ως άνω οργανικές θέσεις συστήνονται στην Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης.
δ. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας Αθηνών, Νοτίου Τοµέα, Πειραιώς και Νήσων:
επτά (7) θέσεις ΠΕ κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού
ή ΠΕ Κοινωνιολόγων και µία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Οι ως άνω οργανικές θέσεις συστήνονται στην
Περιφέρεια Αττικής.
ε. Το σύνολο των νέων οργανικών θέσεων καλύπτεται
µέσω του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας, σύµφωνα
µε τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
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Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 21
Διαδικασία επιλογής

1. Η ισχύς των άρθρων 5Α, 6 και 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαθίστανται µε τα άρθρα 3, 5
και 6 του παρόντος, αρχίζει από την 1η.4.2021. Έως την
31η.3.2021, οι επιτροπές πολιτογράφησης του άρθρου
12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας καλούν σε εξέταση
τους αλλογενείς αλλοδαπούς των οποίων οι σχετικές αιτήσεις εκκρεµούν στις αρµόδιες υπηρεσίες.
2. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω
διατάξεων, αιτήσεις πολιτογράφησης για τις οποίες δεν
έχουν γνωµοδοτήσει οι αρµόδιες Επιτροπές Πολιτογράφησης εξετάζονται σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία χωρίς
την υποχρέωση καταβολής εξέταστρου από τους αιτούντες αποκλειστικά για την πρώτη φορά συµµετοχής τους
στις εξετάσεις. Στη περίπτωση αυτή, η εξέταση της αίτησης συνεχίζεται µετά από την προσκόµιση Π.Ε.Γ.Π. και
ακολουθείται ως προς τη συνδροµή των λοιπών προϋποθέσεων η διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 5, 6 και
7 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

1. Η προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 20 γίνεται από πενταµελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δηµοσίου, τα µέλη της οποίας ορίζονται, µαζί
µε τους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Προέδρου
του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και µε τριετή θητεία. Η Επιτροπή αποτελείται
από: (α) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π.,
ως Πρόεδρο, (β) έναν (1) νοµικό σύµβουλο του Κράτους,
(γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), (δ) τον Γενικό Γραµµατέα Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και (ε) τον Γενικό Γραµµατέα Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου
Εσωτερικών. Το µέλος της περ. (β), µαζί µε τον αναπληρωτή του, υποδεικνύονται µε πράξη του Προέδρου του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Τα µέλη των περ. (γ),
(δ) και (ε) αναπληρώνονται αντιστοίχως από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και τον Γενικό Γραµµατέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του Προέδρου
του Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται ο κατά την κρίση του αναγκαίος αριθµός γραµµατέων της Επιτροπής και ρυθµίζεται κάθε
θέµα διοικητικής και γραµµατειακής υποστήριξης. Τα µέλη της Επιτροπής για τη συµµετοχή τους σε αυτή δεν
λαµβάνουν καµία αµοιβή ή αποζηµίωση.
2. Για την προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1 του
άρθρου 20 λαµβάνονται υπόψη τρεις (3) οµάδες κριτηρίων: (α) Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων. Τα τυπικά προσόντα µοριοδοτούνται ως εξής: (αα)
διδακτορικός τίτλος σπουδών: τριακόσια πενήντα (350)
µόρια, (αβ) µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ): διακόσια πενήντα (250) µόρια, (αγ) δεύτερος µεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή πρώτος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει από την ΕΣΔΔΑ: εκατό (100) µόρια, (αδ) δεύτερο
πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής: εκατόν πενήντα (150) µόρια, (αε) άριστη γνώση ξένης γλώσσας: σαράντα πέντε
(45) µόρια και (αστ) πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης
γλώσσας: σαράντα πέντε (45) µόρια. Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά
εκπαιδευτικά προσόντα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) µόρια.
(β) Μοριοδότηση προσόντων εµπειρίας: Τα προσόντα
εµπειρίας µοριοδοτούνται µε δύο (2) µόρια για κάθε µήνα πραγµατικής εµπειρίας, εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, η οποία µοριοδοτείται µε δύο και
µισό (2,5) έως έξι (6) µόρια για κάθε µήνα πραγµατικής εµπειρίας, αναλόγως της συνάφειας αυτής προς την προς
πλήρωση θέση. Για τη µοριοδότηση εµπειρίας µικρότερης του µηνός, πολλαπλασιάζεται ο αριθµός των ηµερών
µε το ένα τριακοστό (1/30) των µορίων ανά µήνα που α-

Άρθρο 19
Καταργούµενες διατάξεις
Το άρθρο 7Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 20
Πεδίο εφαρµογής, προϋποθέσεις
συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής
1. Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλµένοι Σύµβουλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, µε εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και
τους φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
επιλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος.
2. Στη διαδικασία του παρόντος δεν µπορούν να συµµετάσχουν όσοι δεν µπορούν να διορισθούν ως δηµόσιοι
υπάλληλοι κατ’ εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
3. Τα απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής στη διαδικασία του παρόντος είναι:
(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής.
(β) Πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας κράτους-µέλους της Ε.Ε. και
(γ) Πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εµπειρία στον
δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα.
Περαιτέρω απαιτούµενα προσόντα αναφορικά µε τις
προς πλήρωση θέσεις είναι δυνατόν να προβλέπονται σε
ειδικές διατάξεις.
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ναφέρονται παραπάνω. Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα προσόντα εµπειρίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) µόρια.
(γ) Μοριοδότηση κατόπιν δοµηµένης συνέντευξης.
Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι η Επιτροπή να
διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης. Η συνέντευξη µοριοδοτείται, σύµφωνα µε πίνακα που καταρτίζει το Α.Σ.Ε.Π.. Η συνέντευξη
µοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο µε οκτακόσια (800) µόρια. Η προσωπικότητα λαµβάνει (300) µόρια και η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης πεντακόσια (500)
µόρια.
3. Για την επιλογή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 20, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Α.Σ.Ε.Π. η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα
opengov.gr, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου, δύο (2) τουλάχιστον µήνες πριν από
τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προσώπων. Η
προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει από την ηµέρα που αναγράφεται στην πρόσκληση.
4. Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης και συνοδεύεται: (α) από αναλυτικό βιογραφικό
σηµείωµα και (β) από κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην πρόσκληση. Τα έγγραφα της περ. (β) αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της αίτησης.
5. Η διαδικασία προεπιλογής διεξάγεται, ανά θέση, ως
εξής: (α) Επιλογή των υποψηφίων που συγκεντρώνουν
τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα. (β) Μοριοδότηση
των επιλέξιµων υποψηφίων µε βάση τα κριτήρια των
περ. (α) και (β) της παρ. 2. (γ) Σύνταξη και ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. προσωρινών πινάκων: (γα)
αποκλειοµένων λόγω έλλειψης των ελάχιστων προσόντων και του αντίστοιχου λόγου ή λόγων αποκλεισµού
και (γβ) των επιλέξιµων υποψηφίων και της αντίστοιχης
βαθµολογίας τους. (δ) Οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστική
προθεσµία πέντε (5) ηµερών, προκειµένου να υποβάλουν
ενστάσεις. (ε) Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή εντός προθεσµίας οκτώ (8) ηµερών και στη συνέχεια αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αποκλειοµένων και
επιλέξιµων υποψηφίων µε τη βαθµολογία τους. (στ) Στη
συνέχεια, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους επτά (7)
πρώτους σε βαθµολογία υποψηφίους. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται µε αποστολή µηνύµατος στο κινητό τηλέφωνο που δηλώνει ο υποψήφιος µε την αίτησή του, ενώ η
Επιτροπή µπορεί επιπρόσθετα να αποφασίσει τη χρήση
και άλλων µέσων. Η ειδοποίηση αποστέλλεται τρεις (3)
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της
συνέντευξης. (ζ) Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς
που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη επόµενους υποψηφίους. Στο τέλος της διαδικασίας της παρούσας η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων, λαµβανοµένου υπόψη του συνόλου
των κριτηρίων της παρ. 2, τον οποίο και αποστέλλει στον
εποπτεύοντα Υπουργό.
6. Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών ή µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου κατά περίπτωση, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγεται και
διορίζεται ένας εκ των τριών υποψηφίων της παρ. 5.

Άρθρο 22
Θητεία
1. Η θητεία των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις
της παρ. 1 του άρθρου 20 είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης για µια ακόµη τριετία. Η θητεία λήγει πρόωρα
σε περίπτωση παραίτησής τους, καθώς και στέρησης της
προσωπικής ελευθερίας τους, ύστερα από ένταλµα προσωρινής κράτησης ή δικαστικής απόφασης, έστω και σε
περίπτωση απόλυσης µε εγγύηση. Η θητεία µπορεί επίσης να λήξει, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 20, σε περίπτωση µόνιµης αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωµατικής ή πνευµατικής, όπως επίσης σε περιπτώσεις: (α) άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκηµα, το οποίο µπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία εκτός από το αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο ο υπάλληλος µπορεί να τίθεται σε αργία, εφόσον έχει παραπεµφθεί στο ακροατήριο για το αδίκηµα αυτό, ή (β) αποχρωσών ενδείξεων για
µη σύννοµη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση
του αρµόδιου επιθεωρητή.
2. Εάν η θητεία του προσώπου της παρ. 1 του άρθρου
20 λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, η θέση καλύπτεται µεταβατικά, για χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, µε απόφαση
του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 21, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά προσόντα διορισµού και εκκινεί άµεσα η διαδικασία επιλογής νέου
προσώπου.
Άρθρο 23
Τελικές διατάξεις
1. Κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία επιλογής,
που δεν ρυθµίζεται στο παρόν Κεφάλαιο, καθορίζεται
στην πρόσκληση του Α.Σ.Ε.Π..
2. Η διαδικασία του παρόντος εφαρµόζεται για τις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 που κενώνονται από τη
δηµοσίευση του παρόντος. Κατά την πρώτη εφαρµογή
και µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του παρόντος εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 22.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 24
Ειδικές ρυθµίσεις για προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
για κάλυψη παροδικών αναγκών
Ειδικώς στην περίπτωση του προσωπικού της παρ. 3
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) η διάρκεια των
συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επιτρέπεται να είναι µέχρι δώδεκα (12) µήνες και να
ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράµµατος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

12
Άρθρο 25
Ρυθµίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού
των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) - Τροποποίηση του άρθρου 7
του ν. 1069/1980
Στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191)
προστίθενται περ. γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄, µε αντίστοιχη αναρίθµηση της περ. γ΄ σε ζ΄, και η παρ. 8 διαµορφώνεται
ως εξής:
«8.α. Επιτρέπεται η µετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε
άλλη Δ.Ε.Υ.Α., µε αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει µε µεταφορά
της θέσης, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 της παρ. 15 του ν. 2307/1995 (Α΄
113), µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες.
β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε
άλλη Δ.Ε.Υ.Α., µε αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Η
διάρκεια απόσπασης αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ένα (1) έτος, µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόµα έτος.
γ. Επιτρέπεται η αµοιβαία µετάταξη υπαλλήλων
Δ.Ε.Υ.Α., µετά από αίτηση των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων, σε κενή θέση και, εφόσον δεν υπάρχει, µε µεταφορά της θέσης, µε την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια
εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα, µε απόφαση των
αρµόδιων προς διορισµό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη των
διοικητικών συµβουλίων των επιχειρήσεων.
δ. Επιτρέπεται, µετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., για αποδεδειγµένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συµβιούντος κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015
(Α΄ 181) ή προσώπου µε α΄ βαθµό συγγένειας προς τον
αιτούντα, µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του φορέα υποδοχής. Αν οι λόγοι υγείας αφορούν
σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρµόδιο Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί
ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς
αιτιολογηµένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσµος της
αναγκαιότητας για απόσπαση και των λόγων υγείας. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας
ανανεώνονται µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό
οργάνου του φορέα υποδοχής για µια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα.
ε. Επιτρέπεται µετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. για συνυπηρέτηση στην
περιοχή όπου υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή ο ή η
συµβιών/ούσα υπάλληλος δηµόσιας υπηρεσίας,
Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και Ν.Π.Ι.Δ., µε απόφαση
των αρµόδιων για τον διορισµό οργάνων των φορέων
προέλευσης και υποδοχής. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, µετά

το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση του αιτήµατος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2)
έτη κατόπιν συνεκτίµησης των υπηρεσιακών αναγκών.
στ. Οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αµοιβαίες µετατάξεις εξαιρούνται από
τους περιορισµούς του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 (Α΄
53).
ζ. Οι ανωτέρω µετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).»
Άρθρο 26
Ρύθµιση θεµάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ –
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 54
του ν. 4662/2020
1. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ’ εξαίρεση της περ. ιε΄
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) προβλεπόµενες περιπτώσεις πρόσληψης, συµπεριλαµβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ειδικότητας χειριστών µηχανηµάτων έργου διάρκειας σύµβασης που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού.»
Άρθρο 27
Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναµικού
Δηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
δεύτερου του ν. 3845/2010
Στην παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010
(Α΄ 65), προστίθεται περ. ζ΄, ως εξής:
«ζ. Το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου Δυναµικού
του Υπουργείου Εσωτερικών µπορεί να διαλειτουργεί µε
το πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ», προκειµένου να
λαµβάνει δεδοµένα για την απασχόληση των απογεγραµµένων, µε σκοπό την πληρότητα των καταχωρηθέντων σε αυτό στοιχείων απασχόλησης, καθώς και µε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστηµα του Δηµοσίου
κρίνεται απαραίτητο.»
Άρθρο 28
Ρυθµίσεις κινητικότητας για το προσωπικό
των Επιµελητηρίων της Χώρας
Στην παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
υπάγεται το σύνολο των Επιµελητηρίων της Χώρας.
Άρθρο 29
Ρύθµιση ζητηµάτων πρόσληψης προσωπικού
για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων,
των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18
του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
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«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021,
αν οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό α) των σχολικών µονάδων και β) των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το τακτικό
προσωπικό τους, µπορούν να καλύπτονται µε συµβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας ίσης µε το
διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήµους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’
αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 280)
που εκδίδεται κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α) και του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων για το προσωπικό της περ.
β). Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος για το
προσωπικό της περ. α) από τον προυπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και για το προσωπικό της περ. β)
από τις πιστώσεις της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι ως άνω συµβάσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στον
µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό των συµβάσεων εργασίας
ορισµένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019
(Α΄ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), αποκλείεται δε, η µετατροπή τους
σε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του άρθρου
δεύτερου του ν. 4528/2018 (Α΄ 50) εφαρµόζεται και για
τις συµβάσεις της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθµίζονται η διαδικασία πρόσληψης,
οι όροι της σύµβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα
για την εφαρµογή της παρούσας.
Ειδικά κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το
προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. προσλαµβάνεται µε βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης
επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες προκηρύξεις των οικείων δήµων, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ.
50175/7.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (Β΄ 3324).»
Άρθρο 30
Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση
των καθηκόντων του – Τροποποίηση του άρθρου 57
του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών και Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)
Στο άρθρο 57 του Κώδικα Δηµόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007), προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:
«5. α) Σε περίπτωση που υπάλληλος υποστεί βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά τη διάρκεια και
εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του οικείου Υπουργείου ή του µονοπρόσωπου οργάνου
διοίκησης ή του επικεφαλής της Αρχής, αναλαµβάνεται
η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας του υπαλλήλου από τον φορέα στον οποίον υπηρετεί, κατά το ποσό που οι συγκεκριµένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή
και από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα µε ατοµικό ή οµαδικό ασφαλιστήριο.
β) Ειδικά στην περίπτωση δοκίµου υπαλλήλου που ε-

µπίπτει στην περ. α), ο οποίος δεν δικαιούται αναρρωτικής άδειας ή υπαλλήλου που έχει εξαντλήσει τη δικαιούµενη αναρρωτική άδεια, η απουσία για τον λόγο της περ.
α) αποτελεί δικαιολογηµένη αναρρωτική άδεια που αποτελεί χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας. Η ως άνω
αναρρωτική άδεια χορηγείται µε πλήρεις αποδοχές για
όλο το χρονικό διάστηµα απουσίας του υπαλλήλου µέχρι
τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρονικού διαστήµατος για τη θεµελίωση δικαιώµατος αναρρωτικής άδειας,
οπότε και εφαρµόζονται οι πάγιες διατάξεις του παρόντος.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Εσωτερικών δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των υπαλλήλων στις διατάξεις της
παρ. 5α, η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε
άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 31
Άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ.
µε σχέση Ι.Δ.Α.Χ.
Οι διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58)
και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170)
εφαρµόζονται και στις υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη
Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης. Στις περιπτώσεις των υπαλλήλων του
προηγούµενου εδαφίου η ειδική παροχή προστασίας µητρότητας που αποτελεί χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας
για κάθε συνέπεια, χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 142 του ν. 3655/2008 και της παρ. 2 του άρθρου
36 του ν. 3996/2011 και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίον ανήκει οργανικά η υπάλληλος ή από τον φορέα, στον οποίο υπηρετεί και επιβαρύνεται µε τη µισθοδοσία της, ποσό ίσο µε τον κατώτατο µισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Η ειδική παροχή προστασίας µητρότητας των προηγούµενων εδαφίων χορηγείται εφόσον για την υπάλληλο δεν ισχύουν
τυχόν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τον ίδιο λόγο.
Άρθρo 32
Ρυθµίσεις αναφορικά µε τις Επιτροπές Αξιολόγησης
του ν. 4369/2016 – Τροποποίηση των άρθρων 16, 19
και 21 του ν. 4369/2016
1. Στο άρθρο 16 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίστανται οι περ. β΄ και δ΄ της παρ. 2, προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περ. Α΄ της παρ. 3 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 διαµορφώνονται ως εξής:
«2. α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από
τους αρµόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του
πρώτου εξαµήνου κάθε έτους. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή
της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των
Προϊσταµένων οργανικών µονάδων διενεργείται µέσω
ειδικής πλατφόρµας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού του Ελληνικού Δηµοσίου.
β) Η προθεσµία της περ. α΄ ισχύει και για τους αξιολογητές που αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή πριν την
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικα-
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σίας αξιολόγησης της εκάστοτε αξιολογικής περιόδου,
λόγω τοποθέτησης, µετάθεσης, µετακίνησης, απόσπασης, µετάταξης ή διορισµού σε άλλη υπηρεσία.
γ) Αν ο προϊστάµενος άσκησε καθήκοντα για έξι (6)
τουλάχιστον µήνες αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε,
λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται µε µέριµνα της αρµόδιας µονάδας προσωπικού, πριν από την αποχώρησή του. Κατ’ εξαίρεση, όταν
αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραµµατέας, το
µονοµελές όργανο διοίκησης ή ο Πρόεδρος συλλογικού
οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, µπορεί
να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών υπηρεσίας και σε
περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση
τους µπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης µέχρι και εξήντα (60) ηµέρες µετά την αποχώρησή τους.
δ) Σε περίπτωση πραγµατικής αδυναµίας του προϊσταµένου που ενεργεί ως µοναδικός αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόµιµος αναπληρωτής
του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταµένου για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και όταν
δεν υπάρχει νόµιµος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άµεσο προϊστάµενο του αξιολογητή.
ε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περ. γ΄ της παρ. 2, σε καµία περίπτωση δεν
συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστηµα
µικρότερο των έξι (6) µηνών.
στ) Οι αξιολογητές έχουν υποχρέωση να διενεργούν
την αξιολόγηση των υφισταµένων τους. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού µεριµνά για τον ορισµό
των αξιολογούµενων και των αξιολογητών και την ορθή
τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης δύναται να συµπληρώνονται και µε πρωτοβουλία του αξιολογούµενου ή του αξιολογητή. Ειδικά για
την αξιολογική περίοδο του έτους 2017, µε απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται
το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και οι επιµέρους φάσεις αυτής.
3. α) Αρµόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πληµµελής ή µη ορθή συµπλήρωση, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού µεριµνά για την αρµοδίως ορθή
συµπλήρωση ή διόρθωση. Μετά την ολοκλήρωση της
βαθµολόγησης από τους αξιολογητές, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού διενεργεί έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων.
β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την
αρµόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά.
γ) Ο υπάλληλος έχει πρόσβαση οποτεδήποτε στις οριστικοποιηµένες εκθέσεις αξιολόγησής του. Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε από την αρµόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού και να λαµβάνει µε
κάθε πρόσφορο τρόπο πλήρη γνώση ή και αντίγραφο
των εκθέσεων αξιολόγησής του.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίσταται και το άρθρο 19 δια-

µορφώνεται ως εξής:
«1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άµεσα ιεραρχικά προϊστάµενος, ως πρώτος αξιολογητής,
καλεί επί αποδείξει τον υπάλληλο προκειµένου να συζητήσει µαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και
καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων
του, προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής µονάδας,
στην οποία υπηρετεί. Η ηµεροµηνία της συµβουλευτικής
συνέντευξης σηµειώνεται σε ειδικό πεδίο της έκθεσης
αξιολόγησης µε σήµανση, στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούµενος ζήτησε προθεσµία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του, κατά τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου αυτού.
2. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου µε µέσο
όρο βαθµολογίας της έκθεσης µικρότερο του εξήντα
(60) συµπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή
στο έντυπο αξιολόγησης τα µέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούµενος, ο προϊστάµενος που τον
αξιολογεί, στο µέτρο των αρµοδιοτήτων του, και η υπηρεσία.
3. Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει στον
αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης. Οι απόψεις - αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και
λαµβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.
4. Αν προτείνονται µέτρα βελτίωσης, αυτά λαµβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την
επόµενη περίοδο αξιολόγησης του υπαλλήλου. Ο αξιολογητής οφείλει να σηµειώσει στην έκθεση αξιολόγησης
τα µέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειµένου
να βοηθήσουν τον υπάλληλο να βελτιώσει την απόδοσή
του. Αν παραλειφθεί η προαναφερόµενη υποχρέωση, η
παράλειψη αυτή λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσµενές στοιχείο από τον προϊστάµενο του αξιολογητή
κατά την αξιολόγηση του τελευταίου.»
3. Στο άρθρο 21 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 αντικαθίστανται, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 καταργούνται και προστίθενται παρ. 5 και 6 και το άρθρο 21 διαµορφώνεται ως
εξής:
«1. Σε κάθε Υπουργείο, Γενική ή Ειδική Γραµµατεία Υπουργείου µε απόφαση του οικείου Υπουργού, σε κάθε
αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία µε απόφαση του προϊσταµένου της, σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σε κάθε
Περιφέρεια µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, και
σε κάθε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
το οποίο έχει δικό του Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται
από: τον προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης αρµοδιότητας θεµάτων προσωπικού, έναν προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου φορέα και έναν προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο Υπουργείο ή άλλον φορέα µε
ισάριθµους αναπληρωτές τους, προϊστάµενους Γενικής
Διεύθυνσης, από τον οικείο ή από άλλους φορείς.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης αρµοδιότητας θεµάτων προσωπικού. Η
επιλογή του µέλους της Επιτροπής από τον οικείο φορέα εκτός του Προέδρου γίνεται µε δηµόσια κλήρωση.
Για την επιλογή του µέλους που προέρχεται από άλλον
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φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δηµόσια κλήρωση µεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς. Με όµοια απόφαση µπορεί να συγκροτούνται περισσότερες Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης στον ίδιο φορέα, όποτε κρίνεται
αναγκαίο.
Γραµµατέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης αρµοδιότητας θεµάτων
προσωπικού του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή µετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των µόνιµων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(Ι.Δ.Α.Χ.) του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωµατείου, του οποίου
ο αξιολογούµενος είναι µέλος, ύστερα από αίτηση του
τελευταίου.
Οι φορείς που δεν διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό
Συµβούλιο υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται.
Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθµού η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συνιστάται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αποτελείται από τα τακτικά µη αιρετά µέλη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, που λειτουργεί σε κάθε νοµό για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθµού µε την υποχρεωτική συµµετοχή ενός προϊστάµενου Διεύθυνσης προερχόµενου
από άλλον φορέα κατόπιν επιλογής σύµφωνα µε τη διαδικασία του πέµπτου εδαφίου της παρ. 1. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους Δήµους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαθέτουν δικό τους
Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Ειδικά για τους ΟΤΑ α΄ βαθµού
το σύστηµα αξιολόγησης του παρόντος νόµου εφαρµόζεται µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του.
Για τις Ανεξάρτητες Αρχές και το διοικητικό προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά µη αιρετά µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου αυτών µε την υποχρεωτική συµµετοχή ενός προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης προερχόµενου από άλλον φορέα, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του πέµπτου εδαφίου
της παρ. 1.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η βαθµολόγηση των εκθέσεων αξιολόγησης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του
άρθρου 16, η εξέταση των εξαιρετικών επιδόσεων κατά
τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 17 και στην παρ. 5
του άρθρου 18, καθώς και η εξέταση των ενστάσεων των
άρθρων 17 παρ. 12, 18 παρ. 12 και 20.
3. Στους φορείς που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι
προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων ορίζονται µέλη, τακτικά και αναπληρωµατικά, προϊστάµενοι Διευθύνσεων,
από τους οποίους υποχρεωτικά ένας προέρχεται από άλλον φορέα µε τη διαδικασία του πέµπτου εδαφίου της
παρ. 1. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι προϊστάµενοι Διευθύνσεων, οι υπάλληλοι των εν λόγω φορέων υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα
που τους εποπτεύει. Σε όσους φορείς προβλέπεται Υπηρεσιακό Συµβούλιο, το οποίο ακόµη δεν έχει συσταθεί,
οι υπάλληλοι των εν λόγω φορέων υπάγονται στην Ειδι-

κή Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα που τους εποπτεύει.
4. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή
τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταµένων
που έχουν αξιολογηθεί από µέλος της Επιτροπής, το συγκεκριµένο µέλος κωλύεται να συµµετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέµατος από την Επιτροπή και τη θέση
του παίρνει ο αναπληρωτής του.
5. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει το έργο της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης κάθε αξιολογικής περιόδου εντός εξαµήνου. Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου τους παρατείνεται η θητεία των µελών
των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που λήγει εντός
του ως άνω εξαµήνου.
6. Η θητεία των µελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης γίνεται εντός είκοσι (20) ηµερών από
τη λήξη της θητείας.»
4. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 21
του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης
των ετών 2016, 2017 και 2018 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το έργο τους σύµφωνα µε το κατωτέρω χρονοδιάγραµµα: α) Αξιολογική περίοδος ετών 2016 και 2017:
Οριστικοποίηση έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020. β) Αξιολογική περίοδος έτους 2018: Οριστικοποίηση έως τις 31
Μαρτίου 2021. Η θητεία των µελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που δεν έχουν ολοκληρώσει το ως άνω έργο παρατείνεται µέχρι της ολοκλήρωσης αυτού.
Φορείς που δεν έχουν συγκροτήσει Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης υποχρεούνται να προβούν στη συγκρότηση
αυτής εντός είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση του
παρόντος και στην άµεση διαβίβαση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των προς οριστικοποίηση εκθέσεων. Τα
ανωτέρω χρονοδιαγράµµατα ισχύουν και στην τελευταία
αυτή περίπτωση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου 2019 θα εξεταστούν από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2021.
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις αναφορικά µε αιτήµατα φορέων
για αντικατάσταση-αναπλήρωση στο ΑΣΕΠ Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 2190/1994
1. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) επέρχονται
τροποποιήσεις, ως εξής:
α) Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 17 του
ν. 2190/1994, που προστέθηκε µε την παρ. 1α) του άρθρου 62 του ν. 4674/2020 (Α΄53), καταργείται.
β) Η παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
“12. Oι επιτυχόντες υποψήφιοι διατίθενται µε απόφαση του ΑΣΕΠ κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα κατάταξης, σε συνδυασµό µε τη δήλωση προτίµησής
τους, στις οικείες υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα για
διορισµό. Οι υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα στις οποίες διατίθενται από το ΑΣΕΠ υποψήφιοι για διορισµό, σε
περίπτωση διαπίστωσης κωλύµατος διορισµού υποψηφίου ή διαπίστωσης µη γνησιότητας δικαιολογητικών διο-
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ρισµού ή µη αποδοχής του διορισµού από µέρους του
διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης/θανάτου υποψηφίου, υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο αµελλητί
στο ΑΣΕΠ, προκειµένου το τελευταίο να προβεί στην αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται δεκτό
το αίτηµα του φορέα για αντικατάσταση-αναπλήρωση
που υποβάλλεται µετά τη συµπλήρωση τριών (3) ετών από τη δηµοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (χρόνος ισχύος των πινάκων διοριστέων, σύµφωνα µε την παρ. ζ΄, υποπαρ. ζ5, περ.4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, Α΄ 222).»
γ) Η παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν παραµείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία διαπίστωσης κωλύµατος διορισµού υποψηφίου ή διαπίστωσης µη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισµού ή µη αποδοχής του διορισµού από
µέρους του διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης/θανάτου υποψηφίου, διατίθεται για διορισµό ο πρώτος κατά
σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος έχει
διαλάβει στη δήλωση προτίµησής του τον συγκεκριµένο
φορέα και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών
υποψήφιος που διατίθεται για διορισµό διαγράφεται από
τον πίνακα κατάταξης – επιτυχίας υποψηφίων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισµό του ή κωλυθεί ο
διορισµός του λόγω έλλειψης νόµιµης προϋπόθεσης. Για
την κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων δεν απαιτείται δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
συµπληρωµατικού πίνακα διοριστέων.»
2. Αιτήµατα φορέων για αντικατάσταση-αναπλήρωση
που αφορούν σε παλαιές προκηρύξεις, που έχουν εκδοθεί έως 31.12.2010 και θα υποβληθούν στο ΑΣΕΠ µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε κάθε περίπτωση
δεν γίνονται δεκτά µετά τη συµπλήρωση τριών (3) ετών
από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
της τελευταίας απόφασης κατανοµής του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α΄ 40), µε την οποία ολοκληρώνεται η κατανοµή του συνόλου των διατιθεµένων προς διορισµό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Για τους
διορισµούς, για τους οποίους δεν απαιτείται η ως άνω απόφαση κατανοµής, η προθεσµία υποβολής αιτήµατος ορίζεται σε τρία (3) έτη από τη δηµοσίευση των πινάκων
διοριστέων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή, άλλως,
σε τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος των διατάξεων µε
τις οποίες οι διορισµοί αυτοί εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης κατανοµής.
3. Η εξέταση αιτηµάτων φορέων για αντικατάσταση-αναπλήρωση που αφορούν:
α) Σε προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί µετά την
1η.1.2011 και έχουν υποβληθεί στο ΑΣΕΠ µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ολοκληρώνεται µε
βάση τις παρούσες διατάξεις.
β) Σε παλαιές προκηρύξεις, που έχουν εκδοθεί έως
31.12.2010 και έχουν υποβληθεί στο ΑΣΕΠ µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνεται µε βάση τις
διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτηµάτων αυτών. Η παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.
4674/2020, καθώς και κάθε άλλη διάταξη, αντίθετη προς
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούνται.

Άρθρο 34
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΑΣΕΠ
και προσωπικού γραµµατειακής, διοικητικής
και τεχνικής υποστήριξης Επιτροπής Επιλογής
Στελεχών του Δηµοσίου και ΕΙ.Σ.Ε.Π. – Τροποποίηση
του άρθρου 12 του ν. 4590/2019
1. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17)
εξακολουθούν να ισχύουν για τα έτη 2021 και 2022.
2. Το πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου
12 του ν. 4590/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Το προσωπικό που υποστηρίζει γραµµατειακά, διοικητικά και τεχνικά την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του
Δηµοσίου και το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών ή του ΑΣΕΠ.»
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για την κινητικότητα

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Δήµων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάµου, Δυτικής Σάµου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάµης, Σερβίων και Βελβεντού εξαιρείται από τη διαδικασία συµµετοχής του στους κύκλους κινητικότητας
του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας του ν. 4440/2016
(Α΄ 224) µέχρι την πλήρωση των προβλεπόµενων κενών
οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισµών Εσωτερικής
Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των κλάδων εκάστου των
ως άνω Δήµων, σε ποσοστό 90%.
2. Εξαιρείται επίσης το πάσης φύσεως προσωπικό που
ανήκει οργανικά στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της
Xώρας από τις διαδικασίες συµµετοχής του στον κύκλο
κινητικότητας έτους 2020 που θα διενεργηθεί µε τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας (ν.
4440/2016).
Άρθρο 36
Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις
σε γονείς Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α55/11-3-2020),
όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 που έχουν τέκνα
Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας
των τέκνων αυτών, στα οποία λόγω υποκείµενου νοσήµατος απαγορεύεται η προσέλευσή τους σε δοµές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας, δύνανται, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3, να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 ή της διευκόλυνσης της παρ. 4 ή των διευκολύνσεων των περ. α ΄ και
β΄ του άρθρου 5Α της παρούσας. Τα προβλεπόµενα στο
προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των δοµών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 37
Ρύθµιση ζητηµάτων Υπηρεσιακών Συµβουλίων
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Υπουργείου Υγείας –
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 86
του ν. 3528/2007
Το έκτο και έβδοµο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 86
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως έχει συµπληρωθεί µε την
παρ. 3α του άρθρου 45 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), αντικαθίστανται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Σε κάθε Υπουργείο, µε απόφαση του οικείου Υπουργού, σε κάθε αυτοτελή Γενική ή Ειδική Γραµµατεία,
µε απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα, σε κάθε
Αποκεντρωµένη Διοίκηση, µε απόφαση του Συντονιστή
της, και σε κάθε Ν.Π.Δ.Δ. που έχει δικό του Υπηρεσιακό
Συµβούλιο, µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού
συνιστάται Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.),
το οποίο είναι αρµόδιο: α) για την επιλογή προϊσταµένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας
και β) για τη διεξαγωγή των δοµηµένων συνεντεύξεων
του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας. Τα
Σ.Ε.Π. είναι πενταµελή και αποτελούνται από:
α) τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του οικείου Υπουργείου
ή τον προϊστάµενο της αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας
ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή τον
Υπηρεσιακό Γραµµατέα του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ.
Υπουργείου,
β) έναν (1) προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής µονάδας των ως άνω φορέων, και εφόσον δεν προβλέπεται θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης στον φορέα, έναν προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης που υποδεικνύεται από τον αρµόδιο Υπουργό,
γ) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους και
δ) δύο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού µπορεί
να συσταθούν περισσότερα Σ.Ε.Π. για τη διεκπεραίωση
των διαδικασιών επιλογής στους εποπτευόµενους φορείς των Υπουργείων. Γραµµατείς των Σ.Ε.Π. και οι νόµιµοι αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του οικείου
φορέα κατηγορίας ΠΕ µε Α΄ βαθµό.
Για τις υπηρεσίες που έχουν κοινό υπηρεσιακό συµβούλιο, αρµόδιο είναι το Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής. Σε περιπτώσεις αντικειµενικής αδυναµίας σύστασης
και συγκρότησης Σ.Ε.Π. που αιτιολογείται ειδικά από τον
οικείο φορέα, οι επιλογές διενεργούνται από τα Σ.Ε.Π.
της εποπτεύουσας αρχής του φορέα αυτού. Τα Σ.Ε.Π.
των ανεξάρτητων αρχών συγκροτούνται µε απόφαση
του Προέδρου ή Επικεφαλής της οικείας ανεξάρτητης
αρχής και αποτελούνται από έναν (1) Αντιπρόεδρο ή έναν (1) εκ των Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη ή µέλος
της οικείας αρχής ως Πρόεδρο, ένα (1) µέλος της οικείας αρχής ή έναν (1) εκ των Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη ως µέλος, έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και δύο (2) µέλη του
Α.Σ.Ε.Π..
Ειδικά για τα νοσηλευτικά ιδρύµατα αρµοδιότητας του

Υπουργείου Υγείας που έχουν δικό τους Υπηρεσιακό
Συµβούλιο ή συµµετέχουν σε Κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο συστήνεται, σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια, Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι
αρµόδιο: για α) την επιλογή προϊσταµένων Διεύθυνσης ή
αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και β) τη διεξαγωγή
των δοµηµένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταµένων Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας ενός εκάστου Ν.Π.Δ.Δ.. Το
Συµβούλιο είναι πενταµελές, συγκροτείται µε απόφαση
του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας και
αποτελείται από:
αα) δύο (2) µέλη του Α.Σ.Ε.Π., µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους,
αβ) έναν (1) Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, µε τον αντίστοιχο αναπληρωτή του,
αγ) έναν (1) Διοικητή Υ.Πε., µε αναπληρωτή έναν Υποδιοικητή Υ.Πε.,
αδ) έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας ή έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης άλλων Υπουργείων σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, µε αναπληρωτή έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας ή έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης άλλων Υπουργείων σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάµενοι Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος. Πρόεδρος του Συµβουλίου Επιλογής
Προϊσταµένων ορίζεται, µε την ανωτέρω απόφαση του
Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας, ένα από τα δύο µέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Ως Γραµµατείς των Σ.Ε.Π.
και αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ µε Α΄ βαθµό που υπηρετούν σε Υγειονοµική Περιφέρεια, µετά από πρόταση του Διοικητή της κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Το Σ.Ε.Π. του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.) συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ. και αποτελείται από:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ. ή Νοµικό Σύµβουλο
του Κράτους, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
γ) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. και
δ) δύο (2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Η επιλογή των προϊσταµένων Τµήµατος γίνεται από το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Ν.Σ.Κ., πλην της διεξαγωγής
της δοµηµένης συνέντευξης που διενεργείται από το οικείο Σ.Ε.Π..»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Άρθρο 38
Παράταση της διάρκειας του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι»
1. Η διάρκεια του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
που παρατάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 229 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167) µέχρι και την 30η.9.2020, καθώς

18
και οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου των απασχολουµένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών
που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστηµα, παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι τη δηµοσίευση του διορισµού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις. Ειδικά για την προκήρυξη αυτή, δεν έχουν εφαρµογή διατάξεις για την πρόσληψη επιτυχόντων µε προσωρινούς
πίνακες. Με τη δηµοσίευση των ατοµικών πράξεων διορισµού, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου του προηγούµενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως για τους
οικείους ΟΤΑ ή τα νοµικά πρόσωπα αυτών.
2. Η χρηµατοδότηση και υλοποίηση του Προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που
εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών
και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράµµατος καθορίζονται σε προγραµµατική σύµβαση, που υπογράφεται
µεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., άρθρο 16 του ν. 1518/1985, (Α΄ 30)).
3. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από την 1.10.2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 39
Ειδικοί Σύµβουλοι - Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ - Τροποποίηση
της παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Η παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄
143) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Το έργο των Ειδικών Συµβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστηµονικών Συνεργατών δεν είναι
ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατός τους είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συµβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστηµονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυµβίβαστα της παρούσας, µε ανάλογη
εφαρµογή της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Υπό
τη διεύθυνση του Προϊσταµένου της οικείας Υπηρεσίας
του Δήµου, οι Ειδικοί Σύµβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες
και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον
απαιτούµενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα,
µπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αµοιβή, µελέτες και τεύχη διαγωνισµών για έργα, υπηρεσίες και προµήθειες του Δήµου.»
Άρθρο 40
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθµού
1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Δήµων
1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής και διοικητικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και
γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει και δηµοσιεύει µε πράξη του Προέδρου
της, τον κανονισµό λειτουργίας της.
β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισµού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού και
υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήµου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του
Δήµου.
γ) Εγκρίνει τον απολογισµό του Δήµου, καθώς και
τους προϋπολογισµούς, ισολογισµούς, απολογισµούς,
ετήσια προγράµµατα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγµένων των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήµου.
δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτηµάτων πρόσληψης
του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήµου, συµπεριλαµβανοµένων των δικηγόρων και νοµικών συµβούλων µε
σχέση έµµισθης εντολής.
ε) Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο το πολυετές
σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήµου
και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρµοδιότητα
για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ενηµερώνει το δηµοτικό συµβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον µήνα Δεκέµβριο κάθε έτους.
στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του Δήµου ή δηµόσιους
υπαλλήλους.
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη
σε κάθε περίπτωση νοµοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής µε αιτιολογηµένη απόφασή της.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρµοδιότητα
του δηµάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση
και παραλαβή των πάσης φύσεως µελετών του δήµου,
σύµφωνα µε το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους
του δήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς
πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την
αποδοχή χρηµατοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράµµατα ή προγράµµατα επιχορήγησης.
θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύνα-
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ψη κάθε είδους προγραµµατικών συµβάσεων και συµβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.
ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων
των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς
και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον
συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο
ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Όταν το αντικείµενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δηµοτικό
συµβούλιο. Δεν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση
δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων
µέσων κατά απόφασης, δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και του
δήµου. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τις
περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων, λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η
παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν η αρµοδιότητα ασκείται από το δηµοτικό συµβούλιο.
ια) Αποφασίζει για:
i. Τη µετακίνηση και την έγκριση της αποζηµίωσης των
δαπανών µετακίνησης του δηµάρχου, των αντιδηµάρχων
και των δηµοτικών συµβούλων, εκτός της έδρας του δήµου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί εκτός έδρας ο δήµαρχος, ο αντιδήµαρχος ή µέλος του δηµοτικού συµβουλίου χωρίς προηγούµενη απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει
στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή της, αν η µετακίνηση
ήταν επιβεβληµένη ή όχι,
ii. Την καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή οµάδων εργασίας
ή οµάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την
Εκτελεστική Επιτροπή ή τον δήµαρχο, για µετακινήσεις
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για
εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαράγραφο Δ.9 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94),
ιβ) Αξιολογεί και µελετά την ανάγκη σύναψης δανείων
µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, διαπραγµατεύεται µε
αυτά τον καθορισµό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο.
ιγ) Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήµου, µε την επιφύλαξη
της περ. v΄ 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.
ιδ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στον δήµο δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού υπόθεσης, η ο-

ποία έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτεί εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 281 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).
ιε) Αποφασίζει για:
i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.
ii. Τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο
170 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.
iii. Τη χρηµατοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά
την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για
είσπραξη εύλογης αποζηµίωσης κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
iν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και
µέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ.
4 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων,
ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήµο.
ιζ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing) µηχανολογικού εξοπλισµού και οχηµάτων
του Δήµου.
ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων
κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων,
δωρεών προς τον δήµο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και για την
παροχή δεσµευτικής εισήγησης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου
έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
2. Οι αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαµβάνεται οµόφωνα, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο δηµοτικό
συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με απόφασή του, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία, το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να µεταβιβάζει περαιτέρω αρµοδιότητες στην Οικονοµική Επιτροπή.
3. Η Οικονοµική Επιτροπή, δια µέσου του Προέδρου
της, υποβάλλει ανά εξάµηνο στο δηµοτικό συµβούλιο
έκθεση πεπραγµένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.»
2. Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 176
Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερειών
1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές
και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:
α) Καταρτίζει και δηµοσιεύει µε πράξη του Προέδρου
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της, τον κανονισµό λειτουργίας της.
β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισµού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την
ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού και
υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το περιφερειακό
συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των
εσόδων και εξόδων του Περιφέρειας. Η έκθεση αυτή,
στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της
µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας.
γ) Εγκρίνει τον απολογισµό της Περιφέρειας και τους
προϋπολογισµούς, ισολογισµούς, απολογισµούς, ετήσια
προγράµµατα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγµένων των
νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτηµάτων πρόσληψης
του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας, συµπεριλαµβανοµένων των δικηγόρων και νοµικών συµβούλων µε σχέση έµµισθης εντολής.
ε) Εισηγείται στο περιφερειακό συµβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρµοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο
υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής
Επιτροπής ενηµερώνει το περιφερειακό συµβούλιο, σε
ειδική συνεδρίαση, κατά τον µήνα Δεκέµβριο κάθε έτους.
στ) Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Περιφερειάρχη και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή
των πάσης φύσεως µελετών της Περιφέρειας, σύµφωνα
µε το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
ζ) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους
της Περιφέρειας για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση
δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηµατοδότησης ή επιδότησης ή
επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράµµατα ή προγράµµατα επιχορήγησης.
η) Αποφασίζει για τη σύναψη την έγκριση των όρων
και τη σύναψη κάθε είδους προγραµµατικών συµβάσεων
και συµβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.
θ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων
των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς
και για την παραίτηση από αυτά. Αποφασίζει τον συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο µέχρι
ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείµενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού,
τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό
συµβούλιο. Δεν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση
δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων

µέσων κατά απόφασης, δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισµό ή τη µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένων και της
Περιφέρειας. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για
τις περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων, λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν η αρµοδιότητα ασκείται από το περιφερειακό συµβούλιο.
ι) Αποφασίζει για:
i. τη µετακίνηση και την έγκριση της αποζηµίωσης των
δαπανών µετακίνησης του Περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συµβούλων, εκτός
της έδρας της Περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί
εκτός έδρας ο Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ή
µέλος του περιφερειακού συµβουλίου χωρίς προηγούµενη απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή της, αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη
ή όχι,
ii. την καταβολή εξόδων κίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε ιδιώτες µέλη επιτροπών ή οµάδων εργασίας
ή οµάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την
Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Περιφερειάρχη, για µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής µε το έργο τους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπαρ. Δ.9 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94),
iii. για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου συµβάσεων, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη
σε κάθε περίπτωση νοµοθεσία. Στις συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής
µε αιτιολογηµένη απόφασή της,
iv. για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και
αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δηµόσιους υπαλλήλους.»
ια) Αξιολογεί και µελετά την ανάγκη σύναψης δανείων
µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, διαπραγµατεύεται µε
αυτά τον καθορισµό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το περιφερειακό συµβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωµοδοτήσεων, µόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στην Περιφέρεια δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία.
Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση
σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα
του δήµου και απαιτεί εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία.
Στις περιπτώσεις αυτές, η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 281 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).
ιγ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών προς την Περιφέρεια.
ιδ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing) µηχανολογικού εξοπλισµού και οχηµάτων
της Περιφέρειας.
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ιε) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων
κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων,
δωρεών προς την Περιφέρεια και αποφάσεων ένταξης
πράξεών της σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και
για την παροχή δεσµευτικής εισήγησης αναµόρφωσης
του προϋπολογισµού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του
άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο
2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
2. Οι αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαµβάνεται οµόφωνα, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι
αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με
απόφασή του, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία, το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί να µεταβιβάζει
περαιτέρω αρµοδιότητες στην Οικονοµική Επιτροπή.
3. Η Οικονοµική Επιτροπή λογοδοτεί στο περιφερειακό συµβούλιο, δια µέσου του Προέδρου της, µε την υποβολή έκθεσης πεπραγµένων ανά εξάµηνο. Η έκθεση συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του οικείου συµβουλίου.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε
δήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι
αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρµοδιοτήτων του δήµου σχετικά µε την ποιότητα ζωής, τη
χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων της λαµβάνει ειδική µέριµνα για τον σχεδιασµό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθµιση της ποιότητας
ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρίες. Ειδικότερα:
α. Αποφασίζει, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
αα. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων
και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου,
αβ. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του Δήµου,
αγ. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης
λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία,
αδ. τη χορήγηση, ύστερα από γνώµη του προέδρου
της οικείας δηµοτικής κοινότητας, θέσεων στάθµευσης
στους δικαιούχους κατοίκους, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήµου ή µε
βάση ισχύον σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης, καθώς
και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών,
αε. τον καθορισµό ή αναπροσαρµογή των τελών, δικαιωµάτων και γενικώς των εσόδων των δηµοτικών κοιµητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται µε
τον Κανονισµό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του
άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α΄ 225),
αστ. την παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση τάφων, την παραχώρηση ή παράταση του δικαιώµατος χρήσης οικογενειακών τάφων και την παράταση του δικαιώµατος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.
β. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο:

βα. θέµατα καθορισµού χρήσεων γης,
ββ. τα θέµατα εφαρµογής των σχεδίων πολεοδοµικού
(ρυθµιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών,
πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών,
αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόµησης, και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών,
βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος,
βδ. τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (Α΄
124), και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των σχετικών µε το αντικείµενο αρµοδιοτήτων,
βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων
79 και 82 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων,
βστ. τη διατύπωση γνώµης κατά την υποπερ. 2.3 της
παρ. Α΄ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94),
βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού
Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου
(ΕΧΣ) και
βη. περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλη
µορφή ρύθµισης του χώρου,
βθ. ζητήµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.»
Άρθρο 41
Ρυθµίσεις για την ωρίµανση έργων
και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων
από τους ΟΤΑ
1. α. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 2
του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής µπορεί να συντάσσει µελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη
δηµοσίων διαγωνισµών, κατά την παρ. 4 του άρθρου 209
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄
114), υπό τη διεύθυνση του Προϊσταµένου της Τεχνικής
Υπηρεσίας της εταιρείας. Για όσους έχουν την ιδιότητα
του ελεύθερου επαγγελµατία, η άσκηση του ελεύθερου
επαγγέλµατός τους είναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση
των καθηκόντων που τους ανατίθενται ως τακτικό προσωπικό του νοµικού προσώπου.»
β. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το προσωπικό της παρούσας µπορεί να συντάσσει
µελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δηµοσίων διαγωνισµών, κατά την παρ. 4 του άρθρου 209 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), υπό τη διεύθυνση του Προϊσταµένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄177), καταργείται.
3. α. Για τη δαπάνη που απορρέει από προγραµµατική
σύµβαση, η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης εκδίδεται από τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, µετά από τη σχετική απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής και πάντως πριν από τη σύναψη αυτής.
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του

22
ν. 4555/2018 (Α΄ 133) καταργείται.
4. Προτάσεις ΟΤΑ α΄ βαθµού για τη χρηµατοδότηση ή
επιχορήγηση πράξεων από προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίες υπεβλήθησαν έως τη δηµοσίευση του άρθρου αυτού µε αποφάσεις των οικείων δηµοτικών συµβουλίων,
λογίζονται ως υποβληθείσες νοµίµως και εξετάζονται
σύµφωνα µε όσα ισχύουν.
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις για τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4674/2020 (Α΄ 53) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισµοί») είναι ανώνυµες εταιρείες ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος. Σκοπός των
Αναπτυξιακών Οργανισµών είναι, ιδίως: α) η από κοινού
µε τους ΟΤΑ εφαρµογή της αναπτυξιακής πολιτικής
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, β) η ενίσχυση της
διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, µέσω της επιστηµονικής, συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, γ) η ωρίµανση και εκτέλεση έργων υποδοµής, δ) η
υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους
στόχους βιώσιµης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του
ΟΗΕ, ε) η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης, στ) η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ
στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρµοδιοτήτων και ζ) η
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η συµµετοχή τους
σε αντίστοιχα προγράµµατα και η εφαρµογή των σχετικών πολιτικών. Η περιοχή παρέµβασης των Αναπτυξιακών Οργανισµών καθορίζεται µε το οικείο καταστατικό.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο µετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισµών µετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων.
Είναι επίσης δυνατή η συµµετοχή των Περιφερειακών
Ταµείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και
των δικτύων και των συνδέσµων Δήµων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων
κατέχουν την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της συµµετοχής ιδιωτών. Στο µετοχικό κεφάλαιο µπορούν να συµµετέχουν
και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, επιστηµονικοί φορείς, επιµελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονοµικών
συµφερόντων, συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών, υπό την
προϋπόθεση ότι εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό µικρότερο του τρία τοις εκατό (3%). Κατ’ εξαίρεση, οι περιφέρειες και οι δήµοι µε πληθυσµό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων µε βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, µπορούν να συστήσουν µονοµετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισµό, εισφέροντας το σύνολο
του µετοχικού κεφαλαίου.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής:
«4. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συ-

νέλευση των µετόχων, κατά τις διατάξεις του
ν. 4548/2018. Εξαιρουµένου του Προέδρου, ο διευθύνων
σύµβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά µέλη του
διοικητικού συµβουλίου, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό, δεν µπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δηµοτικών ή περιφερειακών συµβουλίων των µετόχων ΟΤΑ. Πλην των µελών του προηγούµενου εδαφίου, τα λοιπά µέλη του συµβουλίου δεν δικαιούνται αµοιβής ή άλλων παροχών. Τα εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό, και ο
γενικός διευθυντής κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία στον σχεδιασµό, την εκτέλεση/εφαρµογή αναπτυξιακών προγραµµάτων και την επιχειρηµατική, οικονοµική και γενικότερα βιώσιµη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.»
4. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Έως 30.4.2021, οι δήµοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους και οι περιφέρειες µπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισµού, για την
προσαρµογή των υφιστάµενων αναπτυξιακών ανωνύµων
εταιρειών και των δικτύων δήµων ή περιφερειών στις
διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συµµετοχή τους σε
Αναπτυξιακούς Οργανισµούς. Οι αποφάσεις αυτές λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών
του οικείου συµβουλίου. Λειτουργούσες αναπτυξιακές
εταιρείες των ΟΤΑ και δίκτυα δήµων ή περιφερειών που
µετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς οφείλουν να προσαρµόζουν τη µετοχική τους σύνθεση κατά
την παρ. 2. Μετά τη µετατροπή αναπτυξιακής εταιρείας
ή δικτύου σε Αναπτυξιακό Οργανισµό, οι τελευταίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι. Αναπτυξιακές ανώνυµες
εταιρείες ΟΤΑ, και δίκτυα που λειτουργούν και δεν µετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισµούς, συνεχίζουν
να λειτουργούν και να διέπονται από το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121
και της παρ. 8 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Για τις εταιρείες αυτές, δεν έχουν εφαρµογή τα άρθρα 3 και 4.»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να
ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και οργάνωσης των Αναπτυξιακών Οργανισµών και να ορίζονται τα αποφαινόµενα όργανα για τις δηµόσιες συµβάσεις, κατά τον ν.
4412/2016.»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. α. Για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό των επιχειρήσεων ΟΤΑ που λειτουργούν µε τη µορφή της αναπτυξιακής ανώνυµης εταιρείας ΟΤΑ κατά την περ. β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) και των δικτύων δήµων και
περιφερειών του άρθρου 101 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
έχουν εφαρµογή οι περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).»
7. α. Η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4674/2020 καταργείται.
β. Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 101 του
ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής:
«α. Στη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρων 100 του ν. 3852/2010 (Α΄

23
83), καθώς και συµβάσεων οριζόντιας συνεργασίας του
άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), µε τον Δήµο Αθηναίων και µε άλλες αναθέτουσες αρχές για την παροχή
υπηρεσιών έναντι αµοιβής.»
γ. Η περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 101 του
ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής:
«α. Οι αµοιβές που λαµβάνει από την παροχή υπηρεσιών στον Δήµο Αθηναίων και σε άλλους φορείς.»
δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του
ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ, διαιρεµένο σε
πεντακόσιες (500) ονοµαστικές µετοχές των χιλίων
(1.000,00) ευρώ η καθεµία, αποκλειστικής και πλήρους
κυριότητας του Δήµου Αθηναίων.»
ε. Η παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής :
«2. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού των Αναπτυξιακών Οργανισµών εφαρµόζονται και στον φορέα «Εθνικός Κήπος
Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.».
Άρθρο 43
Υπηρεσίες Δόµησης (ΥΔΟΜ)
Το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 376 του
ν. 4700/2020 (Α΄ 127), αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 97Α
Λειτουργία Υπηρεσιών Δόµησης (ΥΔΟΜ)
1. Από την 1η.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές µονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε Δήµο
συστήνεται και λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ). Στους Δήµους όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, συστήνεται σε επίπεδο Τµήµατος. Η δοµή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ
ορίζονται, αφού ληφθεί υπόψη η ελάχιστη στελέχωση
της παρ. 2, κατά την πρώτη τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 134).
2. α. Οι Υπηρεσίες Δόµησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόµο τοπογράφο µηχανικό, έναν αρχιτέκτονα µηχανικό, έναν χωροτάκτη - πολεοδόµο µηχανικό, έναν πολιτικό µηχανικό και έναν µηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο µηχανικό. Ο χωροτάκτης - πολεοδόµος µηχανικός µπορεί,
αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο µηχανικό µε µεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση
στην πολεοδοµία και ο αγρονόµος τοπογράφος από πολιτικό µηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόµησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο
σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας
προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται
στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήµου, συµπεριλαµβανόµενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του
προηγούµενου εδαφίου.
β. Στην κατά την περ. α΄ στελέχωση, προσµετράται το
πάσης φύσεως απασχολούµενο προσωπικό, ανεξάρτητα

της σχέσης εργασίας του, συµπεριλαµβανόµενου του
προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020
(Α΄ 53).
3. α. Το πρώτο δίµηνο κάθε έτους η Αποκεντρωµένη
Διοίκηση διαπιστώνει την επάρκεια της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 και εκδίδει πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο κοινοποιείται στη Γενική Γραµµατεία Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα
του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση
Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β. Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, µε ευθύνη
του οικείου δηµάρχου οι αρµοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται µε συµβάσεις διαδηµοτικής και διαβαθµιδικής συνεργασίας µε δήµους και περιφέρειες, κατά το άρθρο 99
του ν. 3852/2010 (Α΄87).
4. Η εφαρµογή των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέµατα εφαρµογής της πολεοδοµικής και χωροταξικής νοµοθεσίας από τις ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.
5. Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στην αρµόδια
για τη πολεοδοµία/χωροταξία Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση
που η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντοπίζει ζητήµατα νοµιµότητας επί
των πράξεων αυτών, ενηµερώνει το οικείο Συµβούλιο
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ),
κατά τη διαδικασία των άρθρων 20 επ. του ν. 4495/2017
(Α΄ 167).
6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 δεν
κωλύουν τη λειτουργία των ΥΔΟΜ σε όλους τους δήµους της χώρας από 1ης.11.2020. Εφόσον έως την
1η.11.2010 δεν έχουν τροποποιηθεί οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ
λειτουργούν µε την ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2 ή, εφόσον δεν την πληρούν, κατά την περ. β΄της παρ. 3.
7. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) καταργείται.»
Άρθρο 44
Ρυθµίσεις για τα µισθώµατα ακινήτων
σε κοινοχρήστους χώρους και δηµόσια σχολεία
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
1. Για τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83),
νοούνται ως επαγγελµατικές και οι µισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός δηµοτικών κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυµναστηρίων, τα
οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νοµικά πρόσωπα αυτών,
καθώς και εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δοµές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.
2. α. Τυχόν οφειλές από µισθώµατα σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 µπορούν να καταβληθούν σε έως δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, κατόπιν σχετικής απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου,
στην οποία ορίζονται το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης, ο
χρόνος καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζή-
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τηµα. Οµοίως, για το σχολικό έτος 2020-2021, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η µείωση
του ύψους των καταβλητέων µισθωµάτων των σχολικών
κυλικείων έως σαράντα τοις εκατό (40%).
β. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 132 του
ν. 4692/2020 (Α΄ 111) αντικαθίσταται και η παρ. 3 του άρθρου 132 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. α. Εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη νέου
διαγωνισµού, συµβάσεις µίσθωσης κυλικείων δηµοσίων
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2020, παρατείνονται για
ένα (1) έτος, κατόπιν αίτησης του µισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 30.6.2020.
β. Έως τις 30.6.2021 είναι δυνατή η εκ µέρους του µισθωτή πρόωρη λύση συµβάσεων µίσθωσης κυλικείων
δηµοσίων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκµισθωτή.»
Άρθρο 45
Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τη διαδικασία
ρύθµισης οφειλών δηµοτικών επιχειρήσεων –
Τροποποίηση του άρθρου 123 του ν. 4674/2020
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 123 του ν. 4674/2020
(Α΄ 53) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για
την εφαρµογή του άρθρου αυτού.»
Άρθρο 46
Μεταβατικές ρυθµίσεις για την οικονοµική λειτουργία
των Δήµων που συστάθηκαν µε το άρθρο 157
του ν. 4600/2019
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 157 του
ν. 4600/2019 (Α΄ 43) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισµών
των τριών (3) πρώτων οικονοµικών ετών από τη σύσταση
των νέων Δήµων, παρέχεται η δυνατότητα µη ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών τους
υπηρεσιών, καθώς και η κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους ανειδίκευτα έσοδά τους.»
2. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 157 του
ν. 4600/2019 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα έχει εφαρµογή και στα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και τους συνδέσµους των συνιστώµενων δήµων, καθώς και στα δηµοτικά ιδρύµατα.»
3. Σε περίπτωση µη απόδοσης των χρηµατικών διαθεσίµων ή οφειλόµενων ποσών από υπόχρεο Δήµο, κατά
την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 156 και 157
του ν. 4600/2019 (Α΄43) και του άρθρου 18 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134), αυτά µπορούν να παρακρατούνται
από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και να αποδίδονται
στον δικαιούχο Δήµο.

Άρθρο 47
Επιχορήγηση Δήµων για την αποπληρωµή
υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις και διαταγές πληρωµής
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 233 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167) αντικαθίσταται µε νέα εδάφια, ως
εξής:
«Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήµων από διαταγές πληρωµής και δικαστικές αποφάσεις,
οι οποίες καθίστανται τελεσίδικες έως 31.10.2020, και οι
οποίες αφορούν αξιώσεις από προµήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν αξιώσεις
από διαδοχικές συµβάσεις κατά το άρθρο 11 του
π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις καταλογισµού προστίµων, οι δήµοι µπορούν να επιχορηγούνται από χρηµατικά διαθέσιµα έως
ογδόντα εκατοµµυρίων (80.000.000) ευρώ του λογαριασµού που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε τίτλο «Λογαριασµός Οικονοµικής Ενίσχυσης ΟΤΑ», τα οποία µεταφέρονται στον λογαριασµό µε τίτλο
«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων» που τηρείται
στο ίδιο Ταµείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
είναι δυνατή η αύξηση του προϋπολογισµού του προγράµµατος.»
Άρθρο 48
Ρυθµίσεις για τη λειτουργία των Δηµοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α. Εφόσον στις περ. 1 και 2 ο δήµαρχος ορίσει άλλον δηµοτικό σύµβουλο ως Πρόεδρο της επιχείρησης,
δεν κωλύεται να συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο
ως αιρετός εκπρόσωπος της παράταξής του. Η θητεία
του διοικητικού συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δηµοτικού συµβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το
αργότερο τρεις (3) µήνες από τη συγκρότηση του νέου
δηµοτικού συµβουλίου.
β. Συγκροτήσεις διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης της δηµοτικής περιόδου 20192023, οι οποίες έλαβαν χώρα τηρουµένων των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, θεωρούνται νόµιµες.»
Άρθρο 49
Ρυθµίσεις για την κίνηση των οχηµάτων
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων,
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των νοµικών τους προσώπων
Η παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α. Επιτρέπεται η οδήγηση των οχηµάτων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων από τους Συντονιστές, των οχηµάτων των ΟΤΑ β΄ βαθµού από τους Περιφερειάρχες
και των οχηµάτων των ΟΤΑ α΄ βαθµού από τους Δηµάρχους, αποκλειστικά και µόνο για υπηρεσιακούς λόγους

25
εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας, υπό
την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούµενη κατά
περίπτωση άδεια οδήγησης.
β. Επιτρέπεται η οδήγηση των οχηµάτων Υπηρεσιών
τους από τους Αντιπεριφερειάρχες, τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου και τους Εκτελεστικούς Γραµµατείς
Περιφερειών και τους Αντιδηµάρχους, τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους Γενικούς Γραµµατείς Δήµων, ύστερα από έγκριση του οικείου περιφερειάρχη ή δηµάρχου, αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιµοποιούν αποκλειστικά και µόνο για υπηρεσιακούς λόγους,
εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας.
γ. Η οδήγηση των οχηµάτων των νοµικών προσώπων
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού από το προσωπικό τους και τα
µέλη των διοικητικών συµβουλίων, επιτρέπεται ύστερα
από απόφαση του αρµοδίου οργάνου, όπως ορίζεται στο
οικείο καταστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν
την απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα
χρησιµοποιούν αποκλειστικά και µόνο για υπηρεσιακούς
λόγους.»
Άρθρο 50
Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχηµάτων
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 του ν. 4325/2015
(Α΄ 47) και της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 251/1976 (Α΄ 19), για επιβατικά και φορτηγά οχήµατα,
µηχανήµατα έργου και λοιπά τροχοφόρα ιδιοκτησίας ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, µε ηµεροµηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 1η.1.2010, τα οποία
δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή τους, οι τελευταίοι
µπορούν έως την 31η.12.2020, να υποβάλουν αίτηση
διαγραφής αυτών από το οικείο Μητρώο Αδειών, µε την
προσκόµιση πιστοποιητικού καταστροφής του οχήµατος
ή εισήγηση της υπηρεσίας η οποία θα επικυρωθεί µε την
απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή
αχρήστευση έως την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος,
γεγονός που βεβαιώνεται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής.
2. Δαπάνες πάσης φύσεως σε βάρος των προϋπολογισµών των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων για τη
συντήρηση, κίνηση και εν γένει λειτουργία των οχηµάτων της παρ. 1, οι οποίες διενεργήθηκαν έως 30.6.2020,
θεωρούνται νόµιµες και κανονικές.
Άρθρο 51
Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών
χώρων επί δηµοσίου κτήµατος – Τροποποίηση
του άρθρου 44 του ν. 4415/2016
Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4415/2016
(Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Απαγορεύεται η ανέγερση κτισµάτων εντός του ως
άνω τµήµατος δηµόσιου κτήµατος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται επί των υφιστάµενων κτιρίων του κτήµατος, η
προσθήκη βοηθητικών χώρων, εντός και εκτός του περιγράµµατός τους, σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%)
της καλυπτόµενης επιφάνειάς τους κατόπιν σύµφωνης

γνώµης του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), µε δαπάνη του δήµου Καισαριανής.»
Άρθρο 52
Νοµική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης –
Αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020
Το άρθρο 52 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) αντικαθίσταται,
ως εξής:
«Άρθρο 52
Νοµική υποστήριξη ανθρώπινου δυναµικού δηµόσιου
τοµέα και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης
1. Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρωµένες διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν νοµική υποστήριξη στους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των
δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος
τους για αδικήµατα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω
νοµική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ µέρους δηµόσιας
υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Η νοµική υποστήριξη αφορά είτε στη νοµική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συµβάλλεται
για τον ανωτέρω σκοπό µε τους προαναφερόµενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή µετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.
2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, µε την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευµα του Δικαστικού Συµβουλίου, µε το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον
προσκοµισθούν τα νόµιµα παραστατικά. Το αιτούµενο
ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού
αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αµοιβών
του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).
3. Η νοµική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται µετά από αίτησή τους προς την αρµόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναµικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού. Ειδικά για τους ΟΤΑ,
απαιτείται απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για
τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, µε
την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευµα
δικαστικού συµβουλίου µε το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.
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4. Οι παρ. 1 και 2 εφαρµόζονται και στους αιρετούς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η νοµική υποστήριξη των αιρετών παρέχεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου,
θετική εισήγηση του δικηγόρου ή νοµικού συµβούλου
που υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ και απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος µε πάγια
έµµισθη εντολή, η θετική εισήγηση γίνεται µε ανάθεση
σε δικηγόρο από την οικεία Οικονοµική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις
ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, µε την
οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευµα δικαστικού συµβουλίου µε το οποίο παύει οριστικά η ποινική
δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.
5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται υπό την
προϋπόθεση ότι η προκαλούµενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισµούς των οικείων φορέων.»
Άρθρο 53
Απογραφή ακίνητης περιουσίας δηµοτικών
βρεφικών και παιδικών σταθµών
1. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, τα όργανα διοίκησης των νοµικών προσώπων του άρθρου 26 του π.δ.
410/1995 (Α΄ 231) ή, σε περίπτωση που τέτοια όργανα
ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, τριµελής επιτροπή
του οικείου Δήµου υποχρεούνται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά τις
διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, περιέρχονται
στην κυριότητα του νοµικού προσώπου.
2. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Απόσπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης που περιγράφει τα αποκτώµενα κατά κυριότητα από το νοµικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, µε την περίληψη που προβλέπεται από το άρθρο
9 του β.δ. 533/1963 (Α΄ 147), καταχωρείται ατελώς στα
οικεία βιβλία µεταγραφών του αρµόδιου υποθηκοφυλακείου, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έγκριση.
Άρθρο 54
Ρυθµίσεις για την υπαίθρια διαφήµιση
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224)
προστίθεται περ. η΄ ως εξής:
«η. Σε πεζοδρόµια.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εντός των διοικητικών τους ορίων, οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθµού µπορούν να καθορίζουν κατάλληλους χώρους, στους οποίους και µόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαµορφωµένα
πλαίσια για την προβολή των διαφηµίσεων που αναφέρονται στην περ. αα΄ της παρ. 2 του άρθρου 1. Ο καθορισµός γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η
οποία εκδίδεται κατά τους τρεις τελευταίους µήνες πριν
από τη λήξη του ηµερολογιακού έτους και ισχύει για τα
επόµενα τρία (3) έτη. Με ίδια απόφαση, µπορεί να αποφασίζεται ο µη καθορισµός χώρων προβολής υπαίθριας
διαφήµισης.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την προβολή της υπαίθριας διαφήµισης στους
καθορισµένους χώρους απαιτείται ενιαία άδεια προβολής υπαίθριας διαφήµισης και τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων. Η άδεια χορηγείται µε απόφαση δηµάρχου, ύστερα από αίτηση του διαφηµιστή ή του διαφηµιζόµενου που συνοδεύεται από: α) τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισµό του τέλους που προβλέπεται
στο άρθρο 15 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α΄ 171) και β) βεβαίωση µηχανικού για τις προδιαγραφές των υπό εγκατάσταση διαφηµιστικών πλαισίων. Η άδεια εκδίδεται ύστερα από θετική εισήγηση των αρµόδιων Υπηρεσιών
του δήµου, οι οποίες εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν
τις προδιαγραφές της υπ’ αρ. 46526/21.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών
(Β΄ 3049). Εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
έκδοση της άδειας, καταβάλλεται το οφειλόµενο τέλος
διαφήµισης από τον δικαιούχο αυτής. Σε διαφορετική
περίπτωση, η άδεια θεωρείται αυτοδίκαια ως µηδέποτε
εκδοθείσα.»
4. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. α. Πλαίσια και διαφηµίσεις που τοποθετούνται σε
δηµοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους άνευ ή κατά παρέκκλιση των αδειών της παρ. 1 του άρθρου 5 ή στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4, καθώς και σε κολώνες φωτισµού ή στύλους κατά
µήκος οδών, θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται εντός πέντε (5) ηµερών από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενηµέρωση του οικείου δήµου και µε ευθύνη αυτού, ανεξάρτητα από την αρµοδιότητα του φορέα που ανήκει η οδός, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της παρ. 1.
β. Σε διαφηµιστές και διαφηµιζόµενους των οποίων τα
διαφηµιστικά πλαίσια και οι διαφηµίσεις θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, επιβάλλονται µε απόφαση δηµάρχου τα τέλη
που προβλέπονται στον οικείο κανονισµό καθαριότητας.
γ. Έως τις 31.12.2020, στην ιστοσελίδα κάθε Δήµου
δηµιουργείται ειδική φόρµα υποβολής ηλεκτρονικής αναφοράς παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων.
δ. Από την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται τα παραχωρηµένα εθνικά δίκτυα, για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της σύµβασης παραχώρησης.»
Άρθρο 55
Παροχή κινήτρων σε εργαζοµένους ορεινών
και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση
του άρθρου 32 του ν. 4483/2017
Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Οι ορεινοί Δήµοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), οι δήµοι µε πληθυσµό έως 30.000 κατοίκους,
των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%)
των δηµοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται
ως ορεινές στο Μητρώο Δήµων, Κοινοτήτων και Οικισµών της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί δήµοι, τα νοµικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι ΟΤΑ β΄ βαθµού στην εδαφική
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περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόµενοι
δήµοι, µπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυµα διαµονής στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό των κέντρων υγείας και των δηµόσιων νοσοκοµείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος και στους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία
στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. Η διευκόλυνση του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήµους αυτούς για
τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισµός του
πληθυσµού γίνεται σύµφωνα µε τα στοιχεία πραγµατικού πληθυσµού της τελευταίας απογραφής.»
Άρθρο 56
Διοίκηση και διαχείριση ορθοδόξων ιερών ναών
εντός κοιµητηρίων και ρύθµιση θεµάτων
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
1. Η διοίκηση και η διαχείριση των µη ενοριακών ορθοδόξων ιερών ναών εντός των κοιµητηρίων, ασχέτως της
νοµικής τους µορφής, ασκείται είτε από το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο της οικείας Ενορίας, είτε από Συµβούλιο
που ορίζει ο επιχώριος Μητροπολίτης. Τα έσοδα των ναών διατίθενται πρωτίστως για τη συντήρηση και τις εν
γένει ανάγκες καλής λειτουργίας τους και επικουρικώς
για φιλανθρωπικούς σκοπούς της τοπικής Μητρόπολης.
Από 1.12.2020 το πάσης φύσης προσωπικό των ανωτέρω
ναών καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας
Μητρόπολης, λαµβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του
για κάθε συνέπεια. Για την υπαγωγή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του επιχώριου Μητροπολίτη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι θέσεις
στους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήµων
του προσωπικού που µεταφέρεται κατά τις διατάξεις της
παρούσας, καταργούνται. H οικεία Μητρόπολη είναι καθολική διάδοχος όλων των συµβάσεων που έχουν συναφθεί από τους ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα, στο
πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αναγκών των ανωτέρω
ναών, και υπεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δηµοσίευση
του παρόντος, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Απαγορεύεται η είσπραξη τελών ή δικαιωµάτων από τους ΟΤΑ και τα νοµικά
τους πρόσωπα για τις ιεροτελεστίες που τελούνται από
θρησκευτικούς λειτουργούς εντός των νεκροταφείων.
2. Ο ν. 547/1977 (Α΄ 56) καταργείται.
3. Τα οχήµατα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που
διατίθενται για την κίνηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος, καθώς και τα οχήµατα που διατίθενται για την κίνηση των Μητροπολιτών των Ιερών
Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεών της και των Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, δεν
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν.δ. 2396/1953
(Α΄ 117).
Άρθρο 57
Ορισµός διοίκησης δηµοτικού νοσοκοµείου «ΕΛΠΙΣ»
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του

ν. 1397/1983 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατ’ εξαίρεση, το διοικητικό συµβούλιο του δηµοτικού νοσοκοµείου Αθηνών «ΕΛΠΙΣ», το οποίο υπάγεται
στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254), αποτελείται
από επτά (7) µέλη, ως εξής: α) τον δήµαρχο Αθηναίων ή
άλλο πρόσωπο εγνωσµένου κύρους που ορίζεται απ’ αυτόν, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Δήµου Αθηναίων, που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, γ) έναν (1) εκπρόσωπο των ιατρών και των άλλων επιστηµόνων της ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκοµείου που εκλέγεται από αυτούς και έναν (1) εκπρόσωπο των υπολοίπων εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο που εκλέγεται από
αυτούς, δ) τρία (3) πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.»
Άρθρο 58
Ζητήµατα υποψηφίων βουλευτών - Τροποποίηση
του π.δ. 26/2012
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του
π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται, ως εξής:
«8. Κάθε υποψήφιος µπορεί να είναι υποψήφιος σε µία
µόνο εκλογική περιφέρεια και να µετέχει µόνο σε έναν
συνδυασµό κόµµατος ή συνασπισµό κοµµάτων ή να είναι
ανεξάρτητος υποψήφιος.»
Άρθρο 59
Ρύθµιση θεµάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων
1. Τακτικοί υπάλληλοι δήµων και φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι αποσπασµένοι στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος και στις Περιφερειακές
Ενώσεις Δήµων και των οποίων η απόσπαση δεν είχε λήξει µέχρι και τις 31.8.2020, µπορούν να µεταταχθούν µε
αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασµένοι, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου της υπηρεσίας υποδοχής. Η µετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου
της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει,
µε µεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος ή σε
συνιστώµενη προσωποπαγή θέση, καταργούµενη µε την
αποχώρηση του υπαλλήλου, µε την ίδια σχέση εργασίας
και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος και η µετάταξη γίνεται µε απόφαση των αρµοδίων για τον διορισµό οργάνων. Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από
τη δηµοσίευση της πράξης µετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται µέχρι την έκδοση της πράξης µετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν
προς µετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία
ανήκει η οργανική τους θέση µε τη λήξη της απόσπασής
τους.
2. Το άρθρο 7 του π.δ. 75/2011 (Α΄ 182) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 7
Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήµων (Π.Ε.Δ.)
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής και εκλέγεται από αυτό µεταξύ
των µελών του για όλη τη δηµοτική περίοδο. Η θητεία
του λήγει µε την εγκατάσταση του νέου Προέδρου.
Στους Προέδρους Π.Ε.Δ. καταβάλλονται έξοδα παρά-
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στασης χιλίων (1.000) ευρώ µηνιαίως, τα οποία βαρύνουν τον προϋπολογισµό της οικείας Ένωσης.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου τέταρτου της από 22.8.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία
κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«1. Για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών µονάδων και την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήµοι ή η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας για λογαριασµό των Δήµων µπορούν να προµηθεύονται µάσκες και λοιπά είδη ατοµικής προστασίας
των µαθητών και των εκπαιδευτικών µε τη διαδικασία
της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση,
κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου
10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφαρµόζεται αναλόγως.»
Άρθρο 60
Μέσα ατοµικής προστασίας και µέτρα για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζοµένων στους ΟΤΑ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 97 του
ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’
αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών (Β΄ 2208), τα οποία
δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιµώνται σε χρήµα, σύµφωνα µε την τιµή διαγωνισµού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισµού προγενέστερων ετών που είχε
λάβει χώρα για την προµήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται µε τις εξής προϋποθέσεις:».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107)
καταργείται.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ν. 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθµός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του οικείου Συµβουλίου.
Άρθρο 61
Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Πρόγραµµα
Ενίσχυσης Δήµων
Η παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αντικαθίσταται µε παρ. 4 και προστίθεται παρ. 5, ως εξής:
«4. Μέσω του Προγράµµατος είναι επίσης δυνατή:
α. Η επιχορήγηση των προγραµµατικών συµβάσεων
που συνάπτει το Υπουργείο Εσωτερικών µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) για την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών
τεχνικού συµβούλου για την εφαρµογή του άρθρου 13
του ν. 4674/2020 (Α΄53).
β. Η επιχορήγηση δήµων για την κάλυψη της συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο των νεοσύστατων νοµικών προσώπων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 και η ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας τους. Με την πρόσκληση εξειδικεύονται οι δυνητικοί δικαιούχοι και οι δαπάνες που ενισχύονται ή καλύπτονται, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής.
5. Οι επιχορηγήσεις, οι υπηρεσίες, οι προµήθειες, οι

µελέτες και τα έργα εντάσσονται στο Πρόγραµµα µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
Άρθρο 62
Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 225 του
ν. 4555/2018 (Α΄ 133) µετά τις περ. Α΄, β΄, γ΄ και δ΄ αντικαθίσταται και η παρ. 3 του άρθρου 225 του
ν. 4555/2018 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Σε κάθε περιφέρεια µπορεί να λειτουργούν ένας
(1) έως και τρεις (3) ΦΟΔΣΑ, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Έχει ληφθεί απόφαση των δηµοτικών συµβουλίων
των δήµων µελών του ΦΟΔΣΑ, µε απόλυτη πλειοψηφία
των µελών. Η απόφαση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τη νοµική µορφή, τη χρονική διάρκεια, την έδρα και
τον αριθµό των εκπροσώπων του κάθε Δήµου στο όργανο διοίκησης του ΦΟΔΣΑ.
β) Σε κάθε ΦΟΔΣΑ συµµετέχουν, πλέον του ενός Δήµοι, όµοροι και ανήκοντες είτε στην ίδια Περιφερειακή
Ενότητα είτε σε διαφορετικές αλλά όµορες, Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας περιφέρειας.
γ) Κάθε Δήµος συµµετέχει σε έναν µόνο ΦΟΔΣΑ ή έχει πάρει απόφαση για τη συµµετοχή του σε έναν µόνο
ΦΟΔΣΑ.
δ) Εντός των διοικητικών ορίων ενός από τους Δήµους
µέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ έχει προβλεφθεί τουλάχιστον
ένας χώρος υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ) αποβλήτων και
τουλάχιστον µία µονάδα µηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων ή άλλο έργο ή υποδοµή, ώστε να ολοκληρώνεται εντός των ορίων του ΦΟΔΣΑ η διαχείριση
των αποβλήτων, σύµφωνα µε το οικείο Περιφερειακό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που προβλέπεται στην
παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 (Α΄24) (ΠΕΣΔΑ).
Στις περιφέρειες που κατά την 1η.7.2019 υφίστανται
µέχρι τρεις (3) ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία
αυτή πληρούσαν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των περ.
α΄ έως δ΄, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 245. Η διαπίστωση
της συνδροµής των προϋποθέσεων γίνεται µε πράξη του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωµένων Διοικήσεων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 245, θεωρούνται ως
µηδέποτε εκδοθείσες. Κατ’ εξαίρεση των αριθµητικών
περιορισµών του πρώτου εδαφίου, είναι δυνατή η λειτουργία ΦΟΔΣΑ στον οποίο συµµετέχουν πλέον του ενός Δήµοι, οι οποίοι ανήκουν σε Περιφερειακές Ενότητες όµορων περιφερειών, τηρουµένων των προϋποθέσεων των στοιχείων α΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου. Οι απαιτούµενες διαπιστωτικές πράξεις για τη λειτουργία των Φορέων της προηγούµενης παραγράφου
εκδίδονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης που υπάγεται η έδρα του Φορέα.»
2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 230 του
ν. 4555/2018 αντικαθίσταται και το άρθρο 230 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 230
Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου ΦΟΔΣΑ µε τη νοµική
µορφή του Συνδέσµου των ΟΤΑ
Το διοικητικό συµβούλιο του ΦΟΔΣΑ συγκροτείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του 246 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Στο διοικητικό συµβούλιο
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συµµετέχει ισότιµα και εκπρόσωπος των εργαζοµένων, ο
οποίος ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στον οικείο ΦΟΔΣΑ ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη Γενική Συνέλευση
των εργαζοµένων, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 3
του ν. 1767/1988 (Α΄ 63). Μη ορισµός του µέλους του
προηγουµένου εδαφίου δεν κωλύει τη συγκρότηση και
νόµιµη λειτουργία του οικείου Δ.Σ.. Οι αντιπρόσωποι των
Δήµων στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της δηµοτικής περιόδου.»
Άρθρο 63
Ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Οι αποφάσεις για τον καθορισµό µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς (τροφεία) των διοικητικών συµβουλίων νοµικών προσώπων ή των δηµοτικών συµβουλίων, εφόσον
πρόκειται για δηµοτικό παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθµό
εντός υπηρεσίας του Δήµου, ισχύουν έως την αντικατάστασή τους, ανεξάρτητα εάν είχε προβλεφθεί µικρότερη
διάρκεια ισχύος.
2. Πρόεδροι και αντιπρόεδροι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των Δήµων, οι οποίοι λαµβάνουν αποδοχές από την οργανική τους θέση ή λαµβάνουν σύνταξη,
δεν δικαιούνται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 242 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) έξοδα παράστασης. Έξοδα παράστασης που τυχόν έχουν
καταβληθεί στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου,
θεωρούνται νοµίµως καταβληθέντα και δεν αναζητούνται.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4647/2019 (Α΄ 204) αντικαθίσταται και η παρ. 2 του άρθρου 51 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του
υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους
ΟΤΑ α΄ βαθµού, µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα
ορθά στοιχεία µέχρι 31.8.2020, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και
εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούµενου εδαφίου
υπολογίζονται από την 1η.1.2020 και καταβάλλονται από
τους υπόχρεους σε δέκα (10) ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες των δήµων έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών,
είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή
ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
206 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143). Για τη διαδικασία της
πρόσληψης έχουν εφαρµογή τα δύο τελευταία εδάφια
της παρ. 2 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).»
4. Το κατά την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 83) ασυµβίβαστο δεν καταλαµβάνει όσους εκ του ένστολου προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας προάγονται σε αξιωµατικούς, µε τη συµπλήρωση
ετών πραγµατικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αιρετής θητείας τους.

Άρθρο 64
Προσωπικό καθαριότητας σχολικών µονάδων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι Δήµοι µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις µίσθωσης έργου για την
καθαριότητα των σχολικών µονάδων, µε τους όρους σύναψης που ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020, χωρίς της έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου, σε αριθµό έως είκοσι τοις
εκατό (20%) των εγκεκριµένων θέσεων µε την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔΦ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 απόφαση έγκρισης,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206)
και οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Η προκαλούµενη δαπάνη καλύπτεται από τους προϋπολογισµούς των Δήµων.
Άρθρο 65
Ρυθµίσεις ληξιαρχικής νοµοθεσίας
Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2020, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 344/1976
(Α΄ 143). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Εσωτερικών είναι δυνατή η παράταση της προθεσµίας,
εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται οι λόγοι του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 66
Ρυθµίσεις για τα αθλητικά σωµατεία
1. Στην περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) αντικαθίσταται η υποπερ. i) και προστίθεται υποπερ. vi), ως εξής:
«i. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήµου,
(…)
vi. σε αθλητικά σωµατεία για την προαγωγή του οικείου αθλήµατος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων µετακίνησης αθλητών και αθλητικών οµάδων, που εδρεύουν
στην περιοχή τους και συµµετέχουν σε εθνικά πρωταθλήµατα ολυµπιακών αθληµάτων. Από τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 30.6.2021.»
2. Αθλητικό σωµατείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020
(Α΄ 148), δεν µπορεί να χρησιµοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού. Η ρύθµιση της παρούσας τίθεται σε ισχύ έξι (6) µήνες µετά από
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) έχει εφαρµογή σε όλα τα αθλητικά σωµατεία που κατέχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του
ν. 2725/1999 και είναι εγγεγραµµένα στο ηλεκτρονικό
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µητρώο αθλητικών σωµατείων του άρθρου 142 του
ν. 4714/2020.
4. Η υποπερ. vi) της περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 202
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄
114) εφαρµόζεται και στους ΟΤΑ β΄ βαθµού, εφόσον έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στους προϋπολογισµούς
τους και εφόσον το συνολικό ποσοστό των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν υπερβαίνει το µισό τοις εκατό (0,5%)
των ετησίων τακτικών εσόδων τους, αποκλειοµένης της
χρήσης πόρων από πάσης φύσεως συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
Άρθρο 67
Δαπάνες ενταλµάτων γενοµένων επί τη βάση ελέγχων
Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄
και β΄ βαθµού, οι οποίες αφορούν πληρωµές ενταλµάτων που έλαβαν χώρα µέχρι 31.7.2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγχων των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισµού σε βάρος τους.
Άρθρο 68
Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισµούς
και τα Δίκτυα Δήµων
1. Η περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020
(Α΄ 53) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. µπορούν να προτείνουν προς τους αρµόδιους φορείς και να υλοποιούν για λογαριασµό των ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθµού Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, µε βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόµενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήµατος Διαχείρισης και
Ελέγχου του εκάστοτε προγράµµατος, καθώς και να υλοποιούν από κοινού µε τους ΟΤΑ Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). »
2. Τα Δίκτυα Δήµων και Περιφερειών που έχουν συσταθεί µε το άρθρο 101 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και τα
οποία είναι νοµίµως εγγεγραµµένα στο Μητρώο Επιχειρήσεων Δήµων και Περιφερειών του άρθρου 26 του
ν. 4257 /2014 (Α΄ 93):
α. συνιστούν αναθέτοuσες αρχές, κατά το άρθρο 2 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
β. εµπίπτουν στα νοµικά πρόσωπα της περ. β΄ της παρ.
5 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και µπορεί να
διαχειρίζονται, να υλοποιούν και να εκτελούν προγράµµατα του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, κρατικών ενισχύσεων, καθώς και συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων,
γ. µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις
µε τους φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων
(Οργανισµοί Λιµένων και Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία), για
τη µελέτη και την εκτέλεση λιµενικών έργων στη ζώνη
λιµένα, τον σχεδιασµό και την υλοποίηση αναπτυξιακών
προγραµµάτων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στη
ζώνη αυτήν, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν. 2971/2001
(Α΄ 285).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 69
Ρυθµίσεις θεµάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης
Στον ν. 4622/2019 (Α΄133) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
1. Το άρθρο 31 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ως Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων
των υπηρεσιών που υπάγονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, επιλέγονται µόνιµοι υπάλληλοι δηµοσίου δικαίου ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
συµπεριλαµβανοµένων και αποσπασµένων υπαλλήλων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει. Τα προσόντα και οι κλάδοι για την κατάληψη
των θέσεων του προηγούµενου εδαφίου, καθορίζονται
µε τον Οργανισµό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
2. Στα Γραφεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς
και στα Τµήµατα που υπάγονται σε αυτά, δύνανται να
προΐστανται και µετακλητοί υπάλληλοι ως Διευθυντές ή
Προϊστάµενοι Τµήµατος, οι οποίοι διορίζονται και παύονται µε απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικώς ως προς το
Γραφείο Νοµικών και Κοινοβουλευτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, η θέση Προϊσταµένου δύναται να καλύπτεται και µε
µετακλητό υπάλληλο ο οποίος διαθέτει πτυχίο νοµικής
και συναφή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας, τουλάχιστον, διάρκειας.»
2. Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34
Δαπάνες της Προεδρίας της Κυβέρνησης
1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό και οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κατ’ έτος σε διακριτό Φορέα.
2. Η διάθεση των πιστώσεων της προηγούµενης παραγράφου και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα του Πρωθυπουργού ως
διατάκτη.
3. Με την επιφύλαξη των σχετικών αρµοδιοτήτων της
Βουλής, στην Προεδρία της Κυβέρνησης ανήκει η διαχείριση και εποπτεία των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι
υπηρεσίες της και του περιβάλλοντος αυτών χώρου, καθώς και η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των ανηκόντων σε αυτήν επίπλων, σκευών και κάθε άλλου εξοπλισµού τους, των µηχανηµάτων, των οχηµάτων και του
αναλώσιµου ή µη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της.
4. Τα αρµόδια όργανα και ο τρόπος κατά την παρ. 3
διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας, όπως και κάθε
άλλη σχετική µε το θέµα αυτό λεπτοµέρεια, ορίζονται µε
απόφαση του Πρωθυπουργού.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Επιτροπή αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, καθώς και δώδεκα (12) τακτικά µέλη, τα οποία είναι
επιστήµονες εγνωσµένου κύρους και απολαµβάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης από την επιστηµονική και επαγγελµατική κοινότητα. Η Επιτροπή δύναται να λειτουργεί
και σε δύο (2) Τµήµατα.
4. Η παρ. 6 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής:
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«6.Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται ως εξής: (α) τρεις
(3) νοµικοί επιστήµονες και δύο (2) οικονοµολόγοι επιλέγονται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αντιστοίχως, (β) δύο (2) νοµικούς επιστήµονες και έναν (1) οικονοµολόγο, ορίζει ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, (γ) έναν (1) νοµικό επιστήµονα
και έναν (1) οικονοµολόγο ορίζουν οι Γενικοί Γραµµατείς
Συντονισµού από κοινού και (δ) ο Γενικός Γραµµατέας
Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων και στέλεχος
της ίδιας Γενικής Γραµµατείας, το οποίο ορίζεται από τον
Γενικό Γραµµατέα.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 109 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της τυχόν προβλεπόµενης από τις οικείες διατάξεις προθεσµίας για
την έκδοση της πράξης της παραγράφου 1 του παρόντος
ή, σε περίπτωση µη πρόβλεψης ειδικής προθεσµίας, µε
την πάροδο της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) η αρµοδιότητα της παρ. 1 του παρόντος µπορεί να ασκείται
και από τον αρµόδιο Υπουργό.»
6. Στο άρθρο 116 προστίθεται παρ. 19, ως εξής:
«19. Για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισµού
του 2020, τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων και την
οικονοµική διαχείριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης έως τις 31.12.2020 εφαρµόζεται το άρθρο 34, όπως ισχύει προ της δηµοσίευσης του παρόντο.»
Άρθρο 70
Παράταση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου προσωπικού καθαριότητας
1. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1η.9.2020, για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και των κτιρίων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, παρατείνονται για λόγους δηµόσιας υγείας έως τη σύναψη
των συµβάσεων µετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει
διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2020 για την
κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Το προηγούµενο εδάφιο
καταλαµβάνει και συµβάσεις που ήταν ενεργές την
1η.9.2020 και έληξαν από την ηµεροµηνία αυτήν έως τη
δηµοσίευση του παρόντος.
2. Η παράταση των συµβάσεων σύµφωνα µε την παρ. 1
διέπεται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α΄191) και
δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι
στις θέσεις αυτές.
3. Το χρονικό διάστηµα παράτασης των συµβάσεων
της παρ. 1 δεν προσµετράται στο ανώτατο χρονικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών και γίνεται κατά
παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004
(Α΄134).

Άρθρο 71
Ζητήµατα Εθνικού Τυπογραφείου – Τροποποίηση
του άρθρου 1 του ν. 3469/2006
Στο άρθρο 1 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) προστίθεται
παρ. 3Α ως εξής:
«3Α. Για την υποβοήθηση του έργου του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Τυπογραφείου συστήνονται τρεις (3)
θέσεις συνεργατών που καλύπτονται µε απόσπαση υπαλλήλων µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς
του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. (α)
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Κατά την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).»
Άρθρο 72
Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προς κάλυψη αναγκών
για εργασίες σε υποβρύχια του Πολεµικού Ναυτικού
Το άρθρο 65 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67) καταργείται.

Άρθρο 73
Σύντµηση προθεσµιών για την προκήρυξη θέσεων
ειδικευµένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε
µε την υπ’ αρ. Γ4α/ΓΠ 54849/21.9.2020
υπουργική απόφαση
Κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, λόγω του
άµεσου κινδύνου για τη δηµόσια υγεία από τη διασπορά
του κορωνοϊού COVID-19, για τις ανάγκες της προκήρυξης θέσεων ειδικευµένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. Γ4α/ΓΠ 54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση περιορίζονται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες η προθεσµία για την υποβολή ένστασης κατά της µοριοδότησης και του πίνακα κατάταξης, η προθεσµία δήλωσης από υποψήφιο της θέσης που επιθυµεί, σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πρώτος σε περισσότερες από
µία θέσεις και η προθεσµία για την αποδοχή από τον υποψήφιο της θέσης, στην οποία έχει επιλεγεί πρώτος.
Άρθρο 74
Συµµετοχή ιατρών στις εξετάσεις απονοµής
τίτλου ειδικότητας
Η παρ. 1α του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1α. Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή υπήκοοι άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι
επιθυµούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη Χώρα
µας και έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία
υπαίθρου έως και την ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτησή του, δύνανται, µε απλή υπεύθυνη δήλωση, να συµµετέχουν σε αυτές, ανεξαρτήτως
του εάν τους έχει χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Οι επιτυχόντες που συµµετείχαν στις εν λόγω εξετάσεις ως ανωτέρω υποχρεούνται, προκειµένου να τους απονεµηθεί
ο τίτλος ειδικότητας, να προσκοµίσουν την εν λόγω βεβαίωση.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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