ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟΗ΄, 20 Μαρτίου 2019
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
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ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Οι διατάξεις του Μέρους Πρώτου (άρθρα 1 έως 30) εφαρµόζονται στο σύνολο των έννοµων σχέσεων ιδιωτικού και δηµόσιου δικαίου, των φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και
ταυτότητας φύλου, συµπληρωµατικά προς κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη περί ισότητας των φύλων ή ίσης µεταχείρισης.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του Μέρους Πρώτου (άρθρα 1 έως
30) ισχύουν οι εξής ορισµοί:
1. Ένταξη της Διάστασης του Φύλου σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming): η στρατηγική για την υλοποίηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, η οποία
περιλαµβάνει την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στην προετοιµασία, τον σχεδιασµό, την εφαρµογή,
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πολιτικών, κανονιστικών µέτρων και προγραµµάτων δαπανών, µε στόχο την προώθηση της ισότητας µεταξύ γυναικών και αν-

δρών και την καταπολέµηση των διακρίσεων.
2. Θετικά µέτρα: πράξεις και αποφάσεις που λαµβάνονται από τη διοίκηση οι οποίες αποσκοπούν στην εξάλειψη των έµφυλων ανισοτήτων, σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 116 του Συντάγµατος.
3. Θετικές δράσεις: η ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας
των αρµόδιων κρατικών ή αυτοδιοικητικών οργάνων για
την πρόληψη των έµφυλων ανισοτήτων και για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε σχέση µε αυτές.
4. Ουσιαστική Ισότητα: η ισότητα των φύλων, µέσω
της οποίας διευρύνεται και κατοχυρώνεται στην πράξη η
τυπική νοµική ισότητα και η προστατευτική και διορθωτική ή επανορθωτική διάσταση της ισότητας των φύλων
διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του ιδιωτικού και δηµόσιου βίου, αίρονται οι διακρίσεις και ανισότητες πολλαπλών µορφών και βελτιώνονται ουσιαστικά οι συνθήκες διαβίωσης των γυναικών ή των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου.
5. Σχέδια Ισότητας: σύνολο ολοκληρωµένων και αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων, τα οποία εκπονούνται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και από επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, εφαρµόζονται ύστερα από ανάλυση της υφιστάµενης κοινωνικής πραγµατικότητας, θέτουν συγκεκριµένους στόχους,
στρατηγικές και πρακτικές για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και περιλαµβάνουν προβλέψεις για την υιοθέτηση αποτελεσµατικών συστηµάτων
παρακολούθησης και αξιολόγησης των καθορισµένων
στόχων και υποβάλλονται στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, η οποία τα διαβιβάζει προς την Επιτροπή
Ισότητας της Βουλής.
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6.α) Άµεση διάκριση: κάθε πράξη ή παράλειψη που αποκλείει ή θέτει σε εµφανώς µειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και
ταυτότητας φύλου, καθώς και κάθε εντολή, παρότρυνση
ή συστηµατική ενθάρρυνση προσώπων να προβαίνουν
σε δυσµενή ή άνιση µεταχείριση άλλων λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου.
β) Έµµεση διάκριση: κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε µειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου, δυνάµει µιας ουδέτερης εκ πρώτης όψης διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικής, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η
πρακτική δικαιολογούνται αντικειµενικά από νόµιµο σκοπό και τα µέσα για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία.
7. Πολλαπλή διάκριση: κάθε πράξη ή παράλειψη που
θέτει σε µειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου, σε
συνδυασµό µε ένα ή περισσότερα άλλα χαρακτηριστικά,
όπως ιδίως η εθνική/εθνοτική ή και κοινωνική προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, οι
θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.
8. Βία στην εργασία: επιθετική συµπεριφορά, σωµατική, ψυχολογική ή λεκτική βία λόγω φύλου, σεξουαλικού
προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου, εντός εργασιακού χώρου, κατά τη διάρκεια και εξ αφορµής της εργασίας.
9. Έµφυλη διάκριση: σωµατική, ψυχολογική ή λεκτική
συµπεριφορά, µέσω της οποίας υποβαθµίζονται τα άτοµα µε βάση το φύλο τους, το σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα του φύλου τους.
10. Παρενόχληση: κάθε ανεπιθύµητη συµπεριφορά
συνδεόµενη µε το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα φύλου ενός προσώπου, µε σκοπό
ή αποτέλεσµα την παραβίαση της αξιοπρέπειάς του και
τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού,
ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.
11. Σεξουαλική παρενόχληση: οποιαδήποτε µορφή ανεπιθύµητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωµατικής συµπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα την
προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως
µε τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό. Διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις για την επίδειξη τέτοιας συµπεριφοράς εφαρµόζονται ως ισχύουν.
12. Σήµα Ισότητας: τίτλος που χορηγείται από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων στις επιχειρήσεις
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ως επιβράβευση για
την εφαρµογή πολιτικών ίσης µεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζόµενων γυναικών και ανδρών.
13. Δίκτυο δοµών: για την εφαρµογή των διατάξεων
του Πρώτου Μέρους (άρθρα 1 έως 30) τα Συµβουλευτικά
Κέντρα Γυναικών, οι Ξενώνες φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών και η 24ωρη πανελλαδική τηλεφωνική
γραµµή SOS 15900, αποτελούν «Δίκτυο Δοµών».
Άρθρο 3
Πολιτικές και θετικά µέτρα ισότητας
1. Η διάσταση του φύλου εντάσσεται σε όλους τους
τοµείς του ιδιωτικού και δηµόσιου βίου και ιδίως στην
πολιτική, κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική πραγµατικότητα της χώρας.

2. Για τη λήψη των µέτρων της περίπτωσης 2 του
προηγούµενου άρθρου, λαµβάνονται υπόψη τα πραγµατικά χαρακτηριστικά και καταστάσεις που συνδέονται µε
το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισµό και την ταυτότητα φύλου, υπέρ των οποίων λαµβάνονται τα σχετικά
µέτρα, καθώς και η ενδεχόµενη συρροή τους µε άλλες
αιτίες διάκρισης, όπως ιδίως η εθνική ή και κοινωνική
προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.
Άρθρο 4
Κεντρικοί, περιφερειακοί και τοπικοί µηχανισµοί
και φορείς για την πραγµάτωση
της ουσιαστικής ισότητας των φύλων
1. α. Ο εθνικός µηχανισµός για την ισότητα των φύλων
περιλαµβάνει το σύνολο των υπηρεσιών και φορέων, οι
οποίοι είναι αρµόδιοι σε επίπεδο κεντρικό, περιφερειακό
και τοπικό, για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών, µέτρων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και για την ίση µεταχείριση ανδρών και
γυναικών, καθώς και για την παρακολούθηση και αντιµετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου
και σεξουαλικού προσανατολισµού.
β. Σε κεντρικό επίπεδο, ο εθνικός µηχανισµός περιλαµβάνει τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων
(«ΓΓΙΦ»), το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας
(«ΚΕΘΙ»), τις υπηρεσιακές µονάδες των Υπουργείων για
την Ισότητα των Φύλων και τον Συνήγορο του Πολίτη
(Τοµέας Ίσης Μεταχείρισης).
γ. Σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαµβάνει τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των περιφερειών, το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας σε κάθε περιφέρεια, καθώς και
τον Τοµέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών και το
Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ) που συνιστώνται, σύµφωνα µε την παρ.
9 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010.
δ. Σε τοπικό επίπεδο, περιλαµβάνει τις υπηρεσιακές
µονάδες άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλων, σύµφωνα µε το άρθρο 97 του
ν.
3852/2010, τις Δηµοτικές Επιτροπές Ισότητας, καθώς και
την Επιτροπή Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδας και το Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής Ένωσης
Δήµων Ελλάδας που συνιστώνται, σύµφωνα µε την παρ.
9 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010.
2. Η ΓΓΙΦ είναι αρµόδια για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση των εθνικών πολιτικών ισότητας για την εξάλειψη των έµφυλων διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων και ιδίως:
α) συντάσσει και εφαρµόζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Ισότητα των Φύλων («ΕΣΔΙΦ»), έπειτα από διαβούλευση µε γυναικείες και φεµινιστικές οργανώσεις,
µη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και άλλους κοινωνικούς φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και παρακολουθεί την εφαρµογή του,
β) έχει την ευθύνη σύνταξης και υποβολής, ύστερα από έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού, της εθνικής
έκθεσης στην επιτροπή CEDAW του ΟΗΕ και παρακολουθεί την εφαρµογή των κυρωθεισών από τη Βουλή
διεθνών συµβάσεων για την Ισότητα των Φύλων,
γ) υποστηρίζει και συντονίζει την ανάπτυξη των δράσεων των υπηρεσιών, κεντρικών και περιφερειακών, του
Δηµοσίου, των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού
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Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων,
δ) είναι αρµόδια για τον συντονισµό, την υλοποίηση,
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών
και µέτρων πρόληψης και καταπολέµησης κάθε µορφής
βίας που καλύπτεται από τη Σύµβαση του Συµβουλίου
της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση
της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής
βίας (Σύµβαση Κωνσταντινούπολης, που κυρώθηκε µε
τον ν. 4531/2018, Α΄ 62).
3. Το ΚΕΘΙ, ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, συντονίζει, προάγει και εκπονεί έρευνες και µελέτες σε θέµατα ισότητας των φύλων και υλοποιεί εθνικά
και ευρωπαϊκά προγράµµατα δράσης για τη συµβουλευτική υποστήριξη των γυναικών και την κοινωνική και εργασιακή ένταξή τους.
4. Το Εθνικό Συµβούλιο Ισότητας των Φύλων του άρθρου 9 του παρόντος.
Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 75 παρ. Ι του ν. 3463/2006 Αρµοδιότητες Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού για την προώθηση
της ισότητας των φύλων
Στην παρ. Ι του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 («Κύρωση
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» - Α΄ 114), προστίθεται υποπερίπτωση 35 ως εξής:
«35. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων προώθησης της ισότητας των
φύλων, σύµφωνα µε τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και την εφαρµογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», µε την υλοποίηση των δεσµεύσεων που διατυπώνονται σε αυτή για
την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων.»
Άρθρο 6
Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
Δηµοτική Επιτροπή Ισότητας
Στον ν. 3852/2010, προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:
«Άρθρο 70Α
Δηµοτική Επιτροπή Ισότητας
1. Σε κάθε δήµο συνιστάται Δηµοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συµβουλευτικό, προς το δηµοτικό συµβούλιο, όργανο µε τις εξής αρµοδιότητες:
α) σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του δήµου,
συµµετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των
φύλων στις πολιτικές του δήµου, εισηγείται και συµµετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των
φύλων σε τοπικό επίπεδο,
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα του δήµου, τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων
σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
γ) συνεργάζεται µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρµόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές µονάδες του δήµου και µε δοµές και συλλογικό-

τητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεµάτων ισότητας των φύλων και δικαιωµάτων των
γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
δ) συνεργάζεται µε τις δοµές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για
την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
2. Η Δηµοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και αποτελείται από
τα εξής µέλη:
α. Έναν (1) Αντιδήµαρχο ή εντεταλµένο ή δηµοτικό/ή
σύµβουλο ως Πρόεδρο.
β. Έναν (1) δηµοτικό/ή σύµβουλο των λοιπών παρατάξεων του δηµοτικού συµβουλίου.
γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της
Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήµου.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
του δήµου.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελµατικού/εµπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεµινιστικού συλλόγου/φεµινιστικής οργάνωσης ή µη κυβερνητικής οργάνωσης µε δράση στα θέµατα της ισότητας των
φύλων.
ζ. Δύο (2) εµπειρογνώµονες δηµότες µε ισότιµη εκπροσώπηση των φύλων.
Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν για τη συµµετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση.
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται
ο τρόπος επιλογής των µελών, η λειτουργία της και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα για την οργάνωση της Επιτροπής.»
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 –
Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας – Αυτοτελές
Γραφείο Ισότητας σε Περιφέρεια
Η παρ. VI του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«VI. 1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται Περιφερειακή
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία συγκροτείται µε
απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) τον αρµόδιο θεµατικό Αντιπεριφερειάρχη ή εντεταλµένο περιφερειακό σύµβουλο, ως Πρόεδρο, όπως ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη,
β) έναν (1) εκπρόσωπο των δήµων της περιφέρειας,
που υποδεικνύεται από την οικεία Περιφερειακή Ένωση
Δήµων και είναι µέλος Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας
δήµου της οικείας περιφέρειας,
γ) έναν (1) υπάλληλο της υφιστάµενης υπηρεσιακής
µονάδας άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας των φύλων ή του αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ή της Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας ή Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας ή
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της οικείας περιφέρειας,
δ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των επαγγελµατικών επιµελητηρίων της οικείας περιφέρειας,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
3 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), η οποία εδρεύει στην έδρα
της περιφέρειας,
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στ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι) της οικείας περιφέρειας,
ζ) έναν (1) κοινό εκπρόσωπο των δικηγορικών συλλόγων, της οικείας περιφέρειας,
η) έναν (1) εκπρόσωπο αντιπροσωπευτικής γυναικείας/φεµινιστικής οργάνωσης ή µη κυβερνητικής οργάνωσης µε δράση στα θέµατα της ισότητας των φύλων, της
περιφέρειας που υποδεικνύεται από αυτή και
θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων που υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραµµατέα Ισότητας των Φύλων.
Τα µέλη των υποπεριπτώσεων β΄ έως και θ΄ ορίζονται
µε τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι των υποπεριπτώσεων δ΄, στ΄ και ζ΄ της παρούσας περίπτωσης ορίζονται µε κοινή επιστολή των προέδρων των φορέων ή των
πρυτάνεων αντίστοιχα. Ο µη ορισµός των µελών των περιπτώσεων του προηγούµενου εδαφίου δεν κωλύει τη
συγκρότηση και τη λειτουργία της Επιτροπής.
Χρέη γραµµατέα της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων εκτελεί υπάλληλος της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.
Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν για τη συµµετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση.
2. Η περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει
τις εξής αρµοδιότητες:
α. λαµβάνει υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Ισότητα των Φύλων, µε σκοπό την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές της περιφέρειας,
β. εισηγείται και συµµετέχει στην κατάρτιση περιφερειακού σχεδίου ισότητας,
γ. διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα της περιφέρειας τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής
και κοινωνικής ζωής,
δ. συνεργάζεται µε τις Δηµοτικές Επιτροπές Ισότητας,
τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες της περιφέρειας, µε
το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας της περιφέρειας, καθώς
και µε λοιπές δοµές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεµάτων ισότητας
των φύλων και δικαιωµάτων των γυναικών,
ε. εισηγείται προς το περιφερειακό συµβούλιο την ένταξη έργων στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας (Σ.Α.Ε.Π.) που προωθούν τα ανωτέρω µέτρα και
τις σχετικές δράσεις ενηµέρωσης και πληροφόρησης
των πολιτών,
στ. συνεργάζεται µε τις δοµές του Δικτύου της ΓΓΙΦ
για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των
γυναικών, στην περιφέρεια, καθώς και µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
ζ. επιδιώκει τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας
των φύλων και την εξάλειψη των έµφυλων στερεοτύπων
µέσα από δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης
πολιτών της περιφέρειας.
3. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο
Ισότητας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη.
Το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας στελεχώνεται από
δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους της περιφέρειας µε απόφαση του Περιφερειάρχη και έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφο-

ρούν την ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, στις δράσεις και στα προγράµµατα της περιφέρειας,
β) αποτιµά τις πολιτικές και τις δράσεις της περιφέρειας για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση
της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και καταρτίζει
σχετική έκθεση την οποία ο Περιφερειάρχης υποβάλλει
τον Δεκέµβριο κάθε έτους προς το περιφερειακό συµβούλιο,
γ) συνεργάζεται µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων,
δ) διασφαλίζει τη συνεργασία των υπηρεσιών της περιφέρειας µε την ΓΓΙΦ, ώστε να διευκολύνεται σε περιφερειακό επίπεδο η ανάπτυξη των δράσεων και των προγραµµάτων που άπτονται των πολιτικών της ΓΓΙΦ και
των κατευθύνσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Ισότητα των Φύλων, όπως διαµορφώνονται κάθε φορά.»
Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 –
Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας των Φύλων
σε ΕΝ.ΠΕ. και Κ.Ε.Δ.Ε.
Στο άρθρο 282 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 13Α, ως εξής:
«13Α. Στην Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας και στην
Ένωση Περιφερειών, µπορεί να συσταθούν Αυτοτελή
Γραφεία Ισότητας των Φύλων, τα οποία έχουν τις εξής
αρµοδιότητες:
α) ενηµερώνουν τα δηµοτικά και περιφερειακά συµβούλια, για τη συγκρότηση της Περιφερειακής και της
Δηµοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, αντίστοιχα,
β) συνεργάζονται µε τους δήµους και τις περιφέρειες,
µε σκοπό την ανάδειξη και υλοποίηση σχεδίων και δράσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την ισότητα των φύλων,
γ) συνεργάζονται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες δήµων
και περιφερειών για την κατάρτιση τοπικού και περιφερειακού σχεδίου δράσης για προώθηση της ισότητας
των φύλων στην απασχόληση,
δ) συνεργάζονται µε τις αιρετές και υποψήφιες αιρετές γυναίκες της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών µε τους φορείς της αυτοδιοίκησης µε σκοπό την ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής
των γυναικών στη λήψη αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση,
ε) ενηµερώνουν τις γυναίκες για τις δράσεις των Γραφείων Ισότητας, της ΓΓΙΦ και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέµατα ισότητας των φύλων.
Το Γραφείo Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.ΠΕ. και της
Κ.Ε.Δ.Ε., στελεχώνεται το καθένα µε δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους των περιφερειών και των δήµων αντίστοιχα. Για τη στελέχωση των Γραφείων Ισότητας είναι
δυνατή η µετάταξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄224),
όπως ισχύει ή η απόσπαση υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 3801/2009
(Α΄163).»
Άρθρο 9
Εθνικό Συµβούλιο Ισότητας των Φύλων
1. Συνιστάται συλλογικό συµβουλευτικό γνωµοδοτικό
όργανο µε την ονοµασία «Εθνικό Συµβούλιο Ισότητας
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των Φύλων» (ΕΣΙΦ), το οποίο υπάγεται στη ΓΓΙΦ και έχει
τις εξής αρµοδιότητες:
α) διεξάγει διαβούλευση µε γυναικείες οργανώσεις και
οργανώσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων, κοινωνικούς φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, εκπροσώπους των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και εκπροσώπους ανεξάρτητων αρχών µε σκοπό την υποβολή προτάσεων προς τη ΓΓΙΦ για την υιοθέτηση πολιτικών και δράσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων,
β) αξιολογεί και αποτιµά τις υφιστάµενες πολιτικές ισότητας.
2. Το ΕΣΙΦ είναι ενδεκαµελές, συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) τον Γενικό/Γραµµατέα Ισότητας των Φύλων, ως
Πρόεδρο,
β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
µε τον αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
µε τον αναπληρωτή του,
δ) δύο (2) µέλη διδακτικού – ερευνητικού προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. µε ειδίκευση στις σπουδές φύλου,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕΘΙ,
στ) τους Προέδρους των Επιτροπών Ισότητας της
Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.ΠΕ.,
ζ) ένα (1) πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας
σε αντικείµενο σχετικό µε την ισότητα των φύλων και
την έµφυλη βία,
η) δύο (2) εκπροσώπους γυναικείων ή φεµινιστικών
οργανώσεων µε εναλλαγή αυτών σε κάθε επόµενη συγκρότηση ώστε να εκπροσωπούνται εκ περιτροπής διαφορετικές γυναικείες ή φεµινιστικές οργανώσεις.
Το EΣΙΦ συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο
και έκτακτα, όποτε κρίνεται απαραίτητο και η θητεία του
είναι τριετής.
Τα µέλη του ΕΣΙΦ δεν λαµβάνουν για τη συµµετοχή
τους σε αυτό κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση.
3. Το ΕΣΙΦ υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες
της ΓΓΙΦ.
4. Στο ΕΣΙΦ συµµετέχουν ή προσκαλούνται κατά περίπτωση στελέχη και εκπρόσωποι των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών και φορέων, καθώς και
ακαδηµαϊκοί, εµπειρογνώµονες, ειδικοί επιστήµονες,
πρόσωπα από την Ελλάδα ή χώρες του εξωτερικού, µε
εγνωσµένο κύρος και εξειδίκευση σε θέµατα ισότητας
των φύλων και ειδικά θέµατα φύλου (έµφυλη βία, ένταξη
της διάστασης του φύλου/gender mainstreaming κ.λπ.).
5. Το ΕΣΙΦ συνεργάζεται µε τις αρµόδιες διαρκείς, ειδικές ή µόνιµες Επιτροπές και Υποεπιτροπές του Κοινοβουλίου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τις Επιτροπές και Υποεπιτροπές για την υποβοήθηση του έργου
του.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΙΦ, η δυνατότητα σύστασης υποοµάδων εργασίας κατά περίπτωση, η γραµµατειακή υποστήριξη των εργασιών του, η εκπόνηση εκθέσεων, η τήρηση πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση και
λειτουργία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
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ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Άρθρο 10
Δράσεις σε επίπεδο Υπουργείων για την ενσωµάτωση
της αρχής της ισότητας των φύλων
και της διάστασης του φύλου στις δηµόσιες πολιτικές
1. Για τον σκοπό της ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας των φύλων και της ένταξης της διάστασης του φύλου στις δηµόσιες πολιτικές, κάθε Υπουργείο, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του:
α. παρουσιάζει υποχρεωτικά και σε ετήσια βάση δράσεις, µέτρα και προγράµµατα σχετικά µε τον σκοπό του
παρόντος και ιδίως, αναρτά στον ιστότοπό του, σε ετήσια βάση, και µία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, έκθεση προόδου για τα θέµατα εξάλειψης των διακρίσεων µε βάση το φύλο. Στην έκθεση παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα µέτρα και οι
δράσεις που έχουν αναληφθεί και τα αποτελέσµατά
τους. Οι εκθέσεις προόδου διαβιβάζονται στο Τµήµα Τεκµηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Η τελευταία, τηρεί σχετικό αρχείο, το οποίο
αξιοποιεί για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την
ισότητα των φύλων,
β. υιοθετεί ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα
θέµατα φύλου, όπως αυτοί καθορίζονται από διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα, για την αξιολόγηση της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου στα σχετικά µέτρα και στις ασκούµενες πολιτικές,
γ. συµπεριλαµβάνει υποχρεωτικά στην ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων κάθε σχεδίου νόµου, προσθήκης ή τροπολογίας, καθώς και κανονιστικής απόφασης, έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων µε βάση το φύλο.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή της
περίπτωσης β΄.
2. To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 4048/2012 (Α΄ 34) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία,
καθώς και κανονιστική απόφαση µείζονος οικονοµικής ή
κοινωνικής σηµασίας συνοδεύεται από ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, στην οποία περιλαµβάνονται και η τεκµηρίωση της τήρησης των αρχών του άρθρου 2, τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ έως δ΄ του άρθρου 4, η αξιολόγηση των επιπτώσεων µε βάση το φύλο, καθώς και
οι ενδεχόµενες συνέπειες στην οικονοµική, κοινωνική
και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών.»
Άρθρο 11
Η ένταξη της διάστασης του φύλου
στους προϋπολογισµούς
1. Στους προϋπολογισµούς των Υπουργείων και των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, αποτυπώνεται η διάσταση
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του φύλου κατά την κατάρτιση αυτών, καθώς και στις
δράσεις που τους συνοδεύουν. Για τον σκοπό του προηγούµενου εδαφίου κάθε Υπουργείο αποστέλλει για το ίδιο και για τους εποπτευόµενους από αυτό φορείς στη
Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, ένα (1) µήνα µετά την κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισµού των
φορέων του προηγούµενου εδαφίου, έκθεση στην οποία
περιλαµβάνονται τα στοιχεία που συµβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του παρόντος, καθώς και τα σχέδιά
τους για το επόµενο έτος.
2. Κάθε φορέας της παραγράφου 1 µεριµνά για την επιµόρφωση των στελεχών που ασχολούνται µε την κατάρτιση των οικείων προϋπολογισµών και δράσεων. Το
έργο της επιµόρφωσης υποστηρίζεται από τη ΓΓΙΦ, το
Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να καθορίζονται το περιεχόµενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία της επιµόρφωσης, ο τρόπος συνεργασίας των οικείων φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται µέσα σε έξι (6) µήνες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθµίζονται, συµπληρωµατικά προς την εγκύκλιο που εκδίδεται , σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι
λεπτοµέρειες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού
που αφορά τις πιστώσεις της παραγράφου 1, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό και εξειδικεύεται η µέθοδος αποτύπωσης της διάστασης του φύλου.
Άρθρο 12
Ένταξη της διάστασης του φύλου στη σύνταξη
των διοικητικών εγγράφων
Απαγορεύεται η χρήση διατυπώσεων που υποκρύπτουν ή εµπεριέχουν έµφυλη διάκριση, κατά τη σύνταξη
των διοικητικών εγγράφων.
Άρθρο 13
Τήρηση στατιστικών στοιχείων
Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, συλλέγουν και τηρούν υποχρεωτικά στατιστικά στοιχεία µε βάση το φύλο για τους τοµείς ευθύνης τους. Τα
στοιχεία αυτά αποστέλλονται, σε ετήσια βάση, και µία
τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, στο Τµήµα Τεκµηρίωσης,
Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)
της ΓΓΙΦ. Η τελευταία τηρεί σχετικό αρχείο το οποίο αξιοποιείται για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για
την Ισότητα των Φύλων.
Άρθρο 14
Πειθαρχικό Δίκαιο
Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών
σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης, σύµφωνα µε τον
ν. 3896/2010, και η χρήση γλώσσας έµφυλης διάκρισης,
κατά την άσκηση των καθηκόντων.»

Άρθρο 15
Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο
στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 34 του
π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασµών αυτοτελών κοµµάτων, συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων και ανεξαρτήτων, ο αριθµός των υποψήφιων Βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 40% του συνολικού αριθµού
των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, ανά εκλογική περιφέρεια. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται
στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι
ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. Η ισχύς του παρόντος
αρχίζει από τις επόµενες εκλογές.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 4255/2014 (Α΄11) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασµών κοµµάτων ή συνασπισµού συνεργαζόµενων κοµµάτων, ο αριθµός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 40% του συνολικού αριθµού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως.»
Άρθρο 16
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων µε βάση το ποσοστό
υποψηφίων κατά φύλο
1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου
6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συγκρότηση συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων
α΄ και β΄ χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου δεν είναι νόµιµη, εκτός των περιπτώσεων συλλογικών οργάνων των οποίων τα µέλη εν µέρει ή
στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex
officio) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και τα εποπτευόµενα από αυτό νοµικά πρόσωπα λόγω αποδεδειγµένης ανεπάρκειας
ικανού αριθµού προσώπων του ετέρου φύλου».
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει µετά το πέρας
της τρέχουσας θητείας των συλλογικών οργάνων που
προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 2839/2000.
Άρθρο 17
Προώθηση της ισότητας των φύλων µέσα
από την εκπαίδευση και τη µαθησιακή διαδικασία
1. Στο πλαίσιο του σκοπού της, η πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση συµβάλλει στην προώθηση
της ισότητας των φύλων. Η διάσταση του φύλου, µε
γνώµονα την ισότητα των φύλων, εντάσσεται στην εκπαιδευτική, εν γένει, διαδικασία και ιδίως:
α) στο περιεχόµενο και στη γλώσσα των προγραµµάτων σπουδών, εγχειριδίων και κάθε άλλου είδους διδακτικού µέσου,
β) στο περιεχόµενο των δράσεων επαγγελµατικού
προσανατολισµού µε την ισότιµη ενθάρρυνση µη στερεοτυπικών επιλογών σταδιοδροµίας από τους εκπαιδευόµενους/τις εκπαιδευόµενες,
γ) στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων ευαισθητοποίησης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισµού.
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2. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) µεριµνούν για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες
της ακαδηµαϊκής ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
Άρθρο 18
Ένταξη της διάστασης του φύλου στη δηµόσια υγεία
1. Η διοίκηση οφείλει να εντάσσει τη διάσταση του φύλου στη διαδικασία του σχεδιασµού, εφαρµογής και αξιολόγησης των δηµόσιων πολιτικών για τη σωµατική και
ψυχική υγεία. Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου
στην υγεία περιλαµβάνει την έρευνα, τον σχεδιασµό των
υπηρεσιών και την εκπαίδευση του εργαζόµενου προσωπικού στις δοµές µε βάση το φύλο.
2. Η διοίκηση µεριµνά για την προώθηση της έρευνας
για την υγεία των φύλων µε βάση τις καταγεγραµµένες
και επιστηµονικά τεκµηριωµένες ανάγκες τους και επιδιώκει την ισότιµη συµµετοχή των φύλων σε όλα τα ερευνητικά προγράµµατα.
3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, το Υπουργείο Υγείας, η Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας, οι Υγειονοµικές Περιφέρειες, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
σε συνεργασία µε τη ΓΓΙΦ, το ΚΕΘΙ, καθώς και κάθε άλλος δηµόσιος φορέας που δραστηριοποιείται στο χώρο
της υγείας:
α) µεριµνούν, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, για
τη συλλογή και οργανωµένη καταγραφή των ιατρικών
δεδοµένων, των δεικτών υγείας του πληθυσµού και την
ανάλυση των στατιστικών µε βάση το φύλο, σύµφωνα
και µε τη διεθνή εµπειρία, µε σκοπό να προσδιοριστεί το
ακριβές επιδηµιολογικό προφίλ των φύλων,
β) εντάσσουν τη διάσταση του φύλου στο µηχανισµό
και τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων σχετικών µε το επίπεδο υγείας και νοσηρότητας,
τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσµού σε εθνική εµβέλεια, την καταγραφή των αναγκών
των ευπαθών κοινωνικά οµάδων πληθυσµού και των πληθυσµών που διαβιώνουν υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού,
γ) µεριµνούν για την ευαισθητοποίηση και επιµόρφωση του προσωπικού των υγειονοµικών φορέων όλων των
βαθµίδων,
δ) µπορεί να συνδιαµορφώνουν και να υλοποιούν επιµορφωτικά προγράµµατα, για τους σκοπούς των περιπτώσεων α΄ έως γ΄.
4. Ο θεσµός των «Διαµεσολαβητών Υγείας (Δ.Υ)»,
σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αξιοποιείται µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις
κρατικές δοµές και υπηρεσίες υγείας µονογονεϊκών οικογενειών µε µόνο γονέα τη µητέρα, κακοποιηµένων γυναικών, γυναικών θυµάτων παράνοµης διακίνησης και
διεθνικής σωµατεµπορίας, γυναικών προσφύγων και µεταναστριών, γυναικών που ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες, εφήβων µητέρων, γυναικών τρίτης ηλικίας, αποφυλακισµένων γυναικών µε σοβαρά προβλήµατα υγείας, άστεγων γυναικών ή γυναικών που διαβιούν κάτω από το
όριο της φτώχειας.

Άρθρο 19
Χορήγηση ειδικής άδειας
1. Στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στις υπαλλήλους στις οποίες εφαρµόζονται µέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής του
ν. 3305/2005 (Α΄ 17) χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιµων ηµερών µε πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή µονάδας
ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).»
2. Στο άρθρο 57 του ν. 3584/2007 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στις υπαλλήλους στις οποίες εφαρµόζονται µέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής του
ν. 3305/2005 χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιµων ηµερών µε πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή µονάδας ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).»
Άρθρο 20
Φύλο και Κοινωνική Αλληλεγγύη
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι αρµόδιοι φορείς, σε συνεργασία µε τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ:
α) εντάσσουν τη διάσταση του φύλου στις φάσεις σχεδιασµού, εφαρµογής και αξιολόγησης των δηµόσιων πολιτικών για την κοινωνική αλληλεγγύη, στοχεύοντας
στην εξάλειψη, όχι µόνο των συνεπειών αλλά και των
παραγόντων που οδηγούν στη δηµιουργία φαινοµένων
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, ιδίως του γυναικείου φύλου,
β) σχεδιάζουν και εκπονούν µία φορά κατ’ έτος προγράµµατα κοινωνικής προστασίας, τα οποία επικεντρώνονται ιδίως στην ενίσχυση ευπαθών οµάδων γυναικών
και στην αύξηση των δυνατοτήτων τους για τον σκοπό
της ενσωµάτωσης ή επανένταξής τους στο οικονοµικό
και κοινωνικό περιβάλλον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΒΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Άρθρο 21
Επιβράβευση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη
δράσεων προώθησης της ουσιαστικής
ισότητας των φύλων
1. Η ΓΓΙΦ επιβραβεύει τις επιχειρήσεις του δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα που διακρίνονται για την εφαρµογή
πολιτικών ίσης µεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζόµενων γυναικών και ανδρών, µε τη χορήγηση «Σήµατος Ισότητας».
2. Για την απονοµή του σήµατος λαµβάνεται υπόψη,
µεταξύ άλλων κριτηρίων, η ίση αµοιβή για ίσης αξίας εργασία, η ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στις
διευθυντικές θέσεις ή σε επαγγελµατικές και επιστηµονικές οµάδες που συγκροτούνται στην επιχείρηση, η ισότητα στην επαγγελµατική εξέλιξη, η τήρηση της εργατι-
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κής νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία της µητρότητας, η εφαρµογή σχεδίων ισότητας ή άλλων καινοτόµων
µέτρων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, καθώς και η διαφήµιση για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της οικείας επιχείρησης κατά τρόπο
που συµβάλει στην πρόληψη της έµφυλης βίας και αποθαρρύνει τη βία κατά των γυναικών και τον σεξισµό. Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση της ΓΓΙΦ, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η διάρκεια ισχύος του Σήµατος.
3. Oι επιχειρήσεις στις οποίες απονεµήθηκε το «Σήµα
Ισότητας» από τη ΓΓΙΦ αποστέλλουν υποχρεωτικά, µία
φορά κατ’ έτος, σε αυτή απολογιστική έκθεση δράσεων
σχετικών µε την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Η ΓΓΙΦ
παρακολουθεί και αξιολογεί κατά πόσον οι επιχειρήσεις
που βραβεύθηκαν εξακολουθούν να εφαρµόζουν τις πολιτικές της ίσης µεταχείρισης και ίσων ευκαιριών έναντι
των εργαζόµενων γυναικών και ανδρών και, σε αντίθετη
περίπτωση, τους αφαιρεί το Σήµα Ισότητας. Η ΓΓΙΦ δηµοσιοποιεί κάθε έτος τον κατάλογο των επιχειρήσεων
που είναι κάτοχοι του Σήµατος και αναρτά τον κατάλογο
στον ιστότοπό της.
Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (A΄ 170)
και του άρθρου 2 του ν. 3896/2010 (A΄207)
1. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2
του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται
ως εξής:
«εε. της νοµοθεσίας για την προώθηση της αρχής της
ίσης µεταχείρισης, καθώς και της καταπολέµησης διακρίσεων µε βάση το φύλο, την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισµό, στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας».
2. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και δ΄ του άρθρου 2 του
ν. 3896/2010 (A΄ 170) αντικαθίστανται ως εξής:
«α. «άµεση διάκριση»: κάθε πράξη ή παράλειψη που αποκλείει ή θέτει σε εµφανώς µειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και
ταυτότητας φύλου, καθώς και κάθε εντολή, παρότρυνση
ή συστηµατική ενθάρρυνση προσώπων να προβαίνουν
σε δυσµενή ή άνιση µεταχείριση άλλων λόγω φύλου»,
«β. «έµµεση διάκριση»: κάθε πράξη ή παράλειψη που
θέτει σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας
φύλου, δυνάµει µιας ουδέτερης εκ πρώτης όψης διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικής, εκτός αν αυτή η διάταξη, το
κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειµενικά από
νόµιµο σκοπό και τα µέσα για την επίτευξη του εν λόγω
σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία»,
«δ. «σεξουαλική παρενόχληση»: οποιαδήποτε µορφή
ανεπιθύµητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωµατικής συµπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα
την προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως µε τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω
από αυτό. Διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις για την
επίδειξη τέτοιας συµπεριφοράς εφαρµόζονται ως ισχύουν».

Άρθρο 23
Έννοµη Προστασία
Στο άρθρο 622 Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας προστίθεται περίπτωση 4 ως εξής:
«4) να παρεµβαίνουν υπέρ διαδίκου, ο οποίος ασκεί τα
δικαιώµατα που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία για την τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των φύλων και την καταπολέµηση των διακρίσεων
µε βάση το φύλο στην εργασία και ιδίως από τον
ν. 3896/2010 (Α΄ 207), σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης
και στην κατ’ αναίρεση δίκη, εφόσον η διαφορά δικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών.»
Άρθρο 24
Μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, στη διαφήµιση
και στις αρµοδιότητες του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
1. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, έντυπα ή ηλεκτρονικά, και η διαφήµιση µεριµνούν για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων µε την προβολή µιας ισότιµης και απαλλαγµένης από έµφυλα στερεότυπα εικόνας για τα άτοµα, ιδίως:
α. στους κώδικες δεοντολογίας που καταρτίζονται από
παράγοντες της δηµόσιας επικοινωνίας, σε συµβάσεις
αυτοδέσµευσης που συνάπτονται από αυτούς, καθώς και
στους κανόνες αυτορρύθµισης που θεσπίζονται και εγκρίνονται από τις αρµόδιες αρχές, υιοθετούνται υποχρεωτικά ρυθµίσεις που αποβλέπουν στην πραγµάτωση
της αρχής της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη
του σεξισµού και των στερεοτύπων λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισµού στον
χώρο δραστηριοποίησής τους. Οι παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της δηµόσιας επικοινωνίας
διαβιβάζουν µία φορά κατ’ έτος έκθεση σχετική µε την
υιοθέτηση των ρυθµίσεων του προηγούµενου εδαφίου
στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης και στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών,
β. η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, ανεξαρτήτως του µέσου εκποµπής τους,
εξασφαλίζουν, µέσω των προγραµµάτων τους, την ισότιµη προβολή της παρουσίας του γυναικείου φύλου σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής της χώρας. Στις εκποµπές λόγου,
τέχνης, πολιτισµού και αθλητισµού που εντάσσονται στο
ελάχιστο περιεχόµενο του προγράµµατός, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να
συµπεριλαµβάνονται θεµατικές που συµβάλλουν στην
προώθηση της ισότητας των φύλων, στον εντοπισµό και
άρση των διακρίσεων, καθώς και στην καταπολέµηση
των έµφυλων στερεοτύπων,
γ. κατά την αναπαραγωγή διαφηµιστικών, τηλεοπτικών
ή ραδιοφωνικών µηνυµάτων απαγορεύεται η χρήση λόγου που εµπεριέχει έµφυλη διάκριση, καθώς και κάθε αναφορά µε αντίστοιχη λεκτική ή άλλη συµπεριφορά.
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2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προβαίνει
στην έκδοση οδηγιών για την ενσωµάτωση της αρχής
της ισότητας των φύλων και της µη διάκρισης λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισµού στα µεταδιδόµενα προγράµµατα των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ανεξαρτήτως µέσου εκποµπής τους, και
ιδίως για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της παραγράφου
1.
3. Αν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς παραβιάζουν τις υποχρεώσεις των διατάξεων του παρόντος, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει κυρώσεις, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159).
4. Στην Έκθεση Πεπραγµένων, την οποία καταρτίζει
κάθε έτος το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά κεφάλαιο µε αντικείµενο
την παρακολούθηση της εφαρµογής των διατάξεων του
Μέρους Πρώτου του παρόντος, από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και την έκδοση σχετικών οδηγιών και συστάσεων, για τον σκοπό αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Άρθρο 25
Συµβουλευτικά Κέντρα Γυναικών
1. Στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)
του Υπουργείου Εσωτερικών, στα νοµικά πρόσωπα µε αντικείµενο θέµατα ισότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και στα
νοµικά πρόσωπα αυτών µπορεί να συνιστάται οργανική
µονάδα, µε τον τίτλο «Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών», µε αρµοδιότητες την παροχή: α) υπηρεσιών ενηµέρωσης και εξειδικευµένης πληροφόρησης σε θέµατα ισότητας των φύλων, β) υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, γ) συµβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
πληροφόρησης για τα δικαιώµατα των γυναικών θυµάτων βίας και γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, δ) υπηρεσιών παραποµπής ή συνοδείας των θυµάτων σε ξενώνες φιλοξενίας, σε δικαστικές και σε δηµόσιες αρχές, ε) νοµικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε
τους δικηγορικούς συλλόγους σε γυναίκες θύµατα βίας
και πολλαπλών διακρίσεων και στ) εργασιακής συµβουλευτικής.
2. Το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών υπάγεται: α)
στην αρµόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Ι.Φ., όταν έχει συσταθεί στην υπηρεσία αυτή, β) στη διεύθυνση που ασκεί
αρµοδιότητες κοινωνικής προστασίας ή κοινωνικής υπηρεσίας, όταν έχει συσταθεί στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και
τα νοµικά πρόσωπα αυτών. Το Συµβουλευτικό Κέντρο
Γυναικών στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από: α) έναν (1)
κοινωνικό λειτουργό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, β) έναν (1)
ψυχολόγο κατηγορίας ΠΕ, γ) έναν (1) κοινωνιολόγο κατηγορίας ΠΕ, δ) έναν (1) νοµικό κατηγορίας ΠΕ και ε) έναν (1) διοικητικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή διοικητικό γραµµατέα κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι απασχολούνται είτε µε
σχέση δηµοσίου δικαίου είτε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου.
3. Για τη σύσταση και στελέχωση των Συµβουλευτικών
Κέντρων Γυναικών τα αρµόδια όργανα προβαίνουν στις

απαραίτητες τροποποιήσεις του Οργανισµού του Υπουργείου Εσωτερικών ή των εσωτερικών κανονισµών λειτουργίας των νοµικών προσώπων για θέµατα ισότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών ή των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των νοµικών
προσώπων αυτών, αντίστοιχα.
Άρθρο 26
Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών - θυµάτων έµφυλης βίας
και πολλαπλών διακρίσεων
1. Στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και στα νοµικά πρόσωπα
αυτών και στα νοµικά πρόσωπα µε αντικείµενο θέµατα ισότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, µπορεί να συνιστάται οργανική µονάδα, µε τον τίτλο «Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών», µε
αρµοδιότητα την παροχή ασφαλούς διαµονής σε γυναίκες-θύµατα έµφυλης βίας, σε γυναίκες που υφίστανται
πολλαπλές διακρίσεις και στα τέκνα τους µέχρι την ηλικία που προβλέπεται στον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας των Ξενώνων. Ο Ξενώνας υπάγεται στη διεύθυνση που ασκεί αρµοδιότητες κοινωνικής προστασίας ή
κοινωνικής υπηρεσίας, όταν έχει συσταθεί στους Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών.
2. Ο Ξενώνας στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από: α) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, β) έναν (1) κοινωνιολόγο κατηγορίας ΠΕ, γ) έναν (1), ψυχολόγο κατηγορίας ΠΕ, δ) έναν (1) παιδαγωγό ή παιδοψυχολόγο κατηγορίας ΠΕ, ε) έναν (1) διοικητικό κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή διοικητικό, γραµµατέα κατηγορίας ΔΕ,
στ) δύο (2) φύλακες κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ και ζ) έναν (1)
γενικών καθηκόντων κατηγορίας ΥΕ, οι οποίοι απασχολούνται είτε µε σχέση δηµοσίου δικαίου είτε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου.
3. Ο Ξενώνας παρέχει ασφαλή διαµονή, ψυχολογική
και κοινωνική υποστήριξη από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό και διευκολύνει την πρόσβαση σε νοµικές
συµβουλές µε την παραποµπή στα Συµβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γ.Γ.Ι.Φ., των νοµικών προσώπων για
θέµατα ισότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών. Οι Ξενώνες λειτουργούν καθηµερινά, σε
εικοσιτετράωρη βάση και καθόλη τη διάρκεια του έτους.
4. Στους Ξενώνες παραπέµπονται γυναίκες θύµατα έµφυλης βίας, µε πρωτοβουλία των Συµβουλευτικών Κέντρων Γυναικών, των κοινωνικών υπηρεσιών των δήµων
και των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Οι φορείς του προηγούµενου εδαφίου διαβιβάζουν το συντοµότερο δυνατόν το ιστορικό
των κακοποιηµένων γυναικών στο επιστηµονικό προσωπικό του οικείου Ξενώνα. Το τελευταίο προβαίνει στη δηµιουργία φακέλου για κάθε περιστατικό και εισηγείται
στην αρµόδια υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
την παραµονή ή τη µη παραµονή των γυναικών σε αυτόν,
µε σκοπό τη λήψη σχετικής απόφασης.
5. Η διαµονή στον Ξενώνα των γυναικών θυµάτων έµφυλης βίας και των ανήλικων τέκνων τους µέχρι την ηλικία που προβλέπεται µε τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας των Ξενώνων έχει µεταβατικό και προσωρινό
χαρακτήρα. Η διάρκεια της διαµονής στον Ξενώνα ορίζεται µέχρι τρεις (3) µήνες. Με απόφαση της Οµάδας Διοίκησης Έργου του οικείου Ξενώνα ή της αρµόδιας υπηρεσίας του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έπειτα από σχετική
εισήγηση του επιστηµονικού προσωπικού του οικείου
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Ξενώνα η διάρκεια µπορεί να παραταθεί για άλλους
τρεις (3) µήνες.
6. Η χρήση των Ξενώνων και των υπόλοιπων δοµών
προστασίας παρέχεται και σε αλλοδαπές, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν νοµιµοποιητικά έγγραφα για την παραµονή τους στη χώρα.
7. Για τη σύσταση και στελέχωση των Ξενώνων τα αρµόδια όργανα προβαίνουν στις απαραίτητες τροποποιήσεις των οργανισµών εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού και των νοµικών τους προσώπων, καθώς και
των κανονισµών λειτουργίας των νοµικών προσώπων
του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα.
Άρθρο 27
Μονάδες επικοινωνιακών µέσων εικοσιτετράωρης
πανελλαδικής υποστήριξης ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900
1. Στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων µπορεί
να συνιστώνται οργανικές µονάδες για να παρέχουν: α)
συνδροµή µε τη χρήση κάθε γνωστής µεθόδου επικοινωνίας σε εικοσιτετράωρη βάση και καθόλη τη διάρκεια του
έτους, για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και την άµεση ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυµάτων, β) άµεση συµβουλευτική στήριξη στις γυναίκες θύµατα βίας, γ) πληροφόρηση για θέµατα ισότητας των φύλων, δ) ψυχοκοινωνική συµβουλευτική σε περιστατικά
βίας κατά των γυναικών που απαιτούν άµεση ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, καθώς και να παραπέµπουν περιστατικά σε Συµβουλευτικά Κέντρα κατά της βίας και σε
Ξενώνες.
2. Στις υπηρεσιακές µονάδες της παραγράφου 1 µπορεί να απασχολούνται, είτε µε σχέση δηµοσίου δικαίου
είτε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, ψυχολόγοι κατηγορίας ΠΕ, κοινωνιολόγοι
κατηγορίας ΠΕ και κοινωνικοί ανθρωπολόγοι κατηγορίας
ΠΕ. Για την απασχόληση των ανωτέρω συµβούλων λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη παροχής υποστήριξης από οµιλούντες υποχρεωτικά την ελληνική και την αγγλική
γλώσσα και δυνητικά τις γλώσσες γαλλική, ρωσική, αραβική και φαρσί. Ο αριθµός των υπαλλήλων της κάθε µονάδας καθορίζεται στους αντίστοιχους οργανισµούς.
3. Για τη σύσταση και στελέχωση των µονάδων, τα αρµόδια όργανα προβαίνουν στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Οργανισµού του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο 28
Βάση δεδοµένων του Δικτύου Δοµών
Κάθε υπηρεσία του Δικτύου Δοµών ενηµερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστηµα που τηρείται στη
Γ.Γ.Ι.Φ. µε τα στοιχεία των γυναικών – θυµάτων έµφυλης
βίας, στις οποίες παρέχει υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις
διατάξεις περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 29
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
Μονάδων του Δικτύου
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ισότητας Φύλων καταρτίζεται Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας για τις µονάδες του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Φ.,
των νοµικών προσώπων για θέµατα ισότητας που επο-

πτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, των Ο.Τ.Α α΄
βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, καθώς και
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
Ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας περιλαµβάνει κατευθύνσεις για όλα τα θέµατα αναφορικά µε
την οργάνωση και τη λειτουργία των µονάδων αρµοδιότητάς τους και ιδίως:
α) τις διαδικασίες ένταξης των ωφελουµένων στη δοµή,
β) την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελουµένων µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος που εξασφαλίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων για
τον αριθµό και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους,
γ) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ωφελουµένων,
δ) τη µεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών µε έµφαση στον σεβασµό των δικαιωµάτων και
των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ωφελουµένου,
ε) τις διαδικασίες τήρησης αρχείου και ατοµικών φακέλων των ωφελουµένων, σύµφωνα µε τον ν. 2472/1997
(Α΄ 50) και τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισµό περί
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΕΕ 2016/679),
στ) την τήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών και συνεντεύξεων στις περιπτώσεις παροχής συµβουλευτικής
δράσης, στο οποίο να πληρούνται οι προδιαγραφές του
επιστηµονικού απορρήτου,
ζ) τις διαδικασίες αξιολόγησης της κατάστασης των ωφελουµένων,
η) τη διασύνδεση της δοµής µε φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής και νοµικής υποστήριξης, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης,
θ) την αξιοποίηση των πόρων που παρέχονται για τη
λειτουργία της δοµής και την προσέλκυση πόρων από
δωρεές.
2. Με απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού εγκρίνεται ο κανονισµός λειτουργίας
για τις µονάδες αρµοδιότητάς του και των νοµικών προσώπων αυτών, ο οποίος πρέπει να είναι σύµφωνος µε
τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της παραγράφου 1.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µπορεί να
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα χρηµατοδότησης και στέγασης των υπηρεσιών του Δικτύου.
Άρθρο 30
Ειδικότερα ζητήµατα εποπτείας, χρηµατοδότησης
και εφαρµογής
1. Η επιστηµονική εποπτεία όλου του δικτύου των υπηρεσιακών µονάδων και δοµών ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων
2. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των Ξενώνων
για γυναίκες θύµατα βίας και πολλαπλών διακρίσεων
που λειτουργούν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) ανήκει στη Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεµβάσεων του νοµικού αυτού προσώπου και στη Διεύθυνση Υπηρεσιών ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης.
3. Τα Συµβουλευτικά Κέντρα Γυναικών, οι Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών και τα επικοινωνιακά
µέσα εικοσιτετράωρης πανελλαδικής υποστήριξης -ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900 µπορεί να καλύπτονται
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ως προς τη χρηµατοδότησή τους από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους. Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης
από ευρωπαϊκούς πόρους εφαρµόζονται οι κανόνες και
το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ ή άλλου
συναφούς προγράµµατος συγχρηµατοδότησης ή χρηµατοδότησης.
4. Στη Γενική Γραµµατεία Ισότητας Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)
του Υπουργείου Εσωτερικών, στα νοµικά πρόσωπα µε αντικείµενο θέµατα ισότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και στα
νοµικά πρόσωπα αυτών µπορεί να ενταχθούν δοµές που
λειτουργούν µε συγχρηµατοδότηση από κοινοτικούς πόρους, έως τις 30.11.2020 και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη της συγχρηµατοδότησής τους από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 31
Τροποποιήσεις των άρθρων 1Α και 1Β
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον
ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως το άρθρο είχε προστεθεί µε
το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 (Α΄49) και τροποποιηθεί µε
το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 31 παρ.1α του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στην περίπτωση α΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση τέκνου µε πιστοποιηµένη αναπηρία από αρµόδιο δηµόσιο φορέα ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, µπορεί να γίνονται αποδεκτά, κατά το
χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 2, πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευµένης περίθαλψης και παρεµβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του».
β) Στην περίπτωση γ΄ οι λέξεις «της παραγράφου 4»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παραγράφου 2».
2. Στο άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο
οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4332/2015, (Α΄ 76) και
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 4452/2017 (Α΄17)
και µε το άρθρο 31 παρ. 1β του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Σε περίπτωση ανήλικου αλλοδαπού µε πιστοποιηµένη αναπηρία από αρµόδιο δηµόσιο φορέα ποσοστού
80% και άνω, µπορεί να γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευµένης περίθαλψης και
παρεµβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης για εννέα τουλάχιστον έτη. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του».
β) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 οι λέξεις
«της παραγράφου 2» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«της παρ. 1».

Άρθρο 32
Τροποποιήσεις του άρθρου 5Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Στο άρθρο 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3838/2010 (Α΄49), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τη διακρίβωση της συνδροµής της ουσιαστικής
προϋπόθεσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 (επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας) η αρµόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης στηρίζεται σε εξέταση γλώσσας, που αυτή διεξάγει, επιπέδου Β1 για την κατανόηση
και παραγωγή του προφορικού λόγου και την κατανόηση
του γραπτού λόγου και Α1 για εφήβους και ενηλίκους
για την παραγωγή του γραπτού λόγου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ-CEFR).
Για τη διακρίβωση της συνδροµής επί µέρους ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, και συγκεκριµένα της εξοικείωσης του αιτούντος µε την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό, τους θεσµούς του
πολιτεύµατος της ελληνικής δηµοκρατίας, την πολιτική
ζωή της Χώρας, καθώς και της βασικής γνώσης της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης, η κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στηρίζεται
σε ειδική δοκιµασία (τεστ), που αυτή διεξάγει.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθµίζονται
οι προδιαγραφές της εξέτασης της γλώσσας και της ειδικής δοκιµασίας και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οργάνωση και το περιεχόµενό τους.»
2. Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Όσοι έχουν φοιτήσει µε επιτυχία για τρία τουλάχιστον έτη στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε ελληνικό
σχολείο ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραµµα εκπαίδευσης και διδασκαλίας ή έχουν
αποφοιτήσει από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή όσοι κατέχουν
µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στα ελληνικά ή κατέχουν πιστοποιητικό ελληνοµάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου Β1 τουλάχιστον
που εκδίδεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 363/1998 (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε, µε το
π.δ. 60/2010 (Α΄98), θεωρείται ότι πληρούν την ουσιαστική προϋπόθεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
1 και απαλλάσσονται από την εξέταση γλώσσας.
Όσοι κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση επιπέδου Β1 για την
κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την
κατανόηση του γραπτού λόγου και Α1 για εφήβους και ενηλίκους για την παραγωγή του γραπτού λόγου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού
πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ- CEFR), το
οποίο χορηγείται µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας
Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, θεωρείται ότι πληρούν την ουσιαστική προϋπόθεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
και απαλλάσσονται από την εξέταση γλώσσας. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται: α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσ-
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σας για πολιτογράφηση, β) οι προδιαγραφές της ειδικής
εξέτασης που διενεργείται µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης, γ) κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την οργάνωση και το περιεχόµενό της, δ) οι φορείς
που χορηγούν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής
γλώσσας για πολιτογράφηση, ε) το επίπεδο γλωσσικής
επάρκειας.»
3. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τη διακρίβωση της συνδροµής της ουσιαστικής
προϋπόθεσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 (επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας) αλλοδαπών αιτούντων ηλικίας άνω των πενήντα πέντε (55) ετών κατά
την υποβολή της αίτησης, οι οποίοι διαµένουν στην Ελλάδα νόµιµα για είκοσι (20) συνεχή έτη πριν από την υποβολή της ή αλλοδαπών αιτούντων ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών κατά την υποβολή της αίτησης, η
αρµόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης στηρίζεται σε εξέταση γλώσσας, που αυτή διεξάγει, επιπέδου Α2 για την
κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την
κατανόηση του γραπτού λόγου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς
για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ-CEFR).
Για τη διακρίβωση της συνδροµής επί µέρους ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1 αλλοδαπών
αιτούντων, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, και συγκεκριµένα της εξοικείωσης του αιτούντος µε την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισµό, τους θεσµούς
του πολιτεύµατος της ελληνικής δηµοκρατίας, την πολιτική ζωή της Χώρας, καθώς και της βασικής γνώσης της
ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης, η
κρίση της αρµόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στηρίζεται σε ειδικά διαµορφωµένη δοκιµασία (τεστ), που αυτή διεξάγει.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθµίζονται η
ειδικότερη διαδικασία εκτίµησης της συνδροµής των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο των ατόµων αυτών, οι προδιαγραφές της εξέτασης γλώσσας και της ειδικής δοκιµασίας (τεστ), κάθε θέµα σχετικό µε την οργάνωση και το περιεχόµενό τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία πολιτογράφησής τους.»
4. Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Όσοι έχουν πιστοποιηµένη από αρµόδιο δηµόσιο
φορέα ψυχική αναπηρία σε ποσοστό ίσο και άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), µπορούν να απαλλάσσονται από τη διακρίβωση µέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφόσον
προσκοµίζεται ειδική ιατρική γνωµάτευση από αρµόδιο
δηµόσιο φορέα, η οποία συνδέεται αιτιωδώς µε την αδυναµία πλήρωσής τους.
Όσοι έχουν πιστοποιηµένη από αρµόδιο δηµόσιο φορέα σωµατική αναπηρία σε ποσοστό ίσο και άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) µπορούν να απαλλάσσονται
από τη διακρίβωση µέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφόσον προσκοµίζεται ειδική ιατρική γνωµάτευση από αρµόδιο δηµόσιο
φορέα, η οποία συνδέεται αιτιωδώς µε την αδυναµία
πλήρωσής τους λόγω συνοδών ψυχικών διαταραχών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας ρυθµίζεται η ειδικότερη διαδικασία εκτίµησης της συνδροµής των ουσιαστικών προϋποθέσεων
στο πρόσωπο των ατόµων αυτών, οι περιπτώσεις απαλλαγής από τη διακρίβωση µέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, οι προδιαγραφές της εξέτασης γλώσσας και της ειδικής δοκιµα-

σίας (τεστ) εφόσον δεν απαλλάσσονται, καθώς και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία πολιτογράφησής
τους.»
Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του άρθρου 6 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας
Στο άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ε. Εκκαθαριστικά σηµειώµατα των οικονοµικών ετών
που αντιστοιχούν στα έτη προηγούµενης νόµιµης παραµονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, µε
βάση τα οποία να προκύπτει η φορολογική υποχρέωση
του αιτούντος, ως κατοίκου της Ελλάδας.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ».
3. Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
«η. Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή του
αιτούντος στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 5Α».
4. Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Αλλοδαποί που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας µπορούν να εκπροσωπούνται για την υποβολή αίτησης και δήλωσης πολιτογράφησης από αυτόν που έχει
ορισθεί νόµιµα δικαστικός συµπαραστάτης τους. Στην
περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται το άρθρο 9.»
Άρθρο 34
Αντικατάσταση του άρθρου 7
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως είχε συµπληρωθεί µε το άρθρο 40 του ν. 3731/2008 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Διαδικασία πολιτογράφησης
1. Η αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και τη συνδροµή των
τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5.
Αν οι τυπικές αυτές προϋποθέσεις δεν συντρέχουν, ο
προϊστάµενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας απορρίπτει την αίτηση.
2. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας αναζητεί αυτεπάγγελτα πιστοποιητικό ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση
και πιστοποιητικό µη απέλασης και απευθύνει, µέσω της
αστυνοµικής αρχής του τόπου διαµονής του αιτούντος,
ερώτηµα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συντρέχουν στο
πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δηµόσιας ή εθνικής ασφάλειας για την απόρριψη του αιτήµατος. Οι υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να απαντήσουν µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών. Η παράλειψη των υπηρεσιών
ασφαλείας να αποστείλουν έγκαιρα γνώµη δεν κωλύει
την έκδοση της απόφασης του Υπουργού.
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3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παραγράφου
2, η αίτηση πολιτογράφησης διαβιβάζεται προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης και εξετάζεται χωρίς τη γνώµη
αυτή. Παράλληλα, η αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, εφόσον διαπιστώσει ότι ο αιτών εξακολουθεί
να διαµένει συνεχώς στη χώρα, καλεί τον αλλοδαπό σε
εξέταση, σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της
Επιτροπής Πολιτογράφησης. Με την ίδια πρόσκληση ο
αλλοδαπός καλείται να προσκοµίσει όσα στοιχεία κρίνει
ο ίδιος χρήσιµα για να τεκµηριώσει ότι συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης.
4. Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε εξέταση γίνεται µε απόδειξη. Μη εµφάνισή του δικαιολογείται µόνο
για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας. Αν η κλήση του
αλλοδαπού για εξέταση επιστρέψει ανεπίδοτη δύο φορές ή σε περίπτωση που αδικαιολόγητα ο αλλοδαπός
δεν εµφανισθεί στην Επιτροπή Πολιτογράφησης, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.
5. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης διεξάγει ειδική δοκιµασία (τεστ), σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της
απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5Α.
6. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης συντάσσει αναλυτικό
πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ερωτήµατα που υπέβαλε και οι σχετικές απαντήσεις των προσώπων που παρουσιάστηκαν ενώπιόν της για εξέταση. Στη συνέχεια, η
εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης κοινοποιείται
στον αιτούντα, ο οποίος έχει το δικαίωµα να διατυπώσει
εγγράφως αντιρρήσεις σχετικά µε το περιεχόµενό της,
ενώπιον του Συµβουλίου Ιθαγένειας, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο αναλυτικές κρίσεις και
πραγµατικά περιστατικά και στοιχεία που αφορούν θέµατα δηµόσιας ή εθνικής ασφάλειας που περιέχονται στην
εισήγηση. Για την υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του
Συµβουλίου Ιθαγένειας απαιτείται καταβολή παραβόλου
ύψους εκατό (100) ευρώ.
7. Οι οµογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου
διαµονής οµογενούς δεν καλούνται σε εξέταση ενώπιον
της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφασίζει χωρίς προηγούµενη γνώµη αυτής, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες ο ίδιος παραπέµπει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για
εξέταση και διατύπωση γνώµης. Την υπόθεση παραπέµπει ο Υπουργός ιδίως όταν ανακύπτουν αµφιβολίες για
το πρόσωπο που επιδιώκει να πολιτογραφηθεί µε την ιδιότητα του οµογενούς ότι πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης.»
Άρθρο 35
Προσθήκη άρθρου 7Α στον Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας
Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:
«Άρθρο 7Α
1. Αν διαπιστωθεί ότι αιτών, µετά την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης και µέχρι την κλήση σε εξέταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 7, δεν διαµένει συνεχώς στη χώρα η αίτηση απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών

µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2.
2. Η αίτηση πολιτογράφησης δεν απορρίπτεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αλλά η διαδικασία αναστέλλεται από την αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, µετά από αίτηµα του ενδιαφερόµενου, όταν κατά
το χρονικό διάστηµα από την υποβολή της αίτησης µέχρι
και την κλήση σε εξέταση διαπιστωθεί ότι συντρέχουν
διαζευκτικά οι εξής περιπτώσεις: (α) ο αιτών διαµένει εκτός Ελλάδας για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες και εξακολουθεί να διατηρεί βιοτικούς δεσµούς µε τη χώρα, (β) ο αιτών διαµένει εκτός Ελλάδας για λόγους σπουδών, (γ) ο αιτών διαµένει εκτός
Ελλάδας για λόγους ανωτέρας βίας και ιδίως για σοβαρούς λόγους υγείας που αφορούν τον ίδιο. Η απόφαση
για αναστολή της διαδικασίας κοινοποιείται άµεσα στον
αιτούντα.
3. Με αίτηση του ενδιαφερόµενου, η διαδικασία που ανεστάλη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, συνεχίζεται, όταν ο αιτών καταστήσει εκ νέου την Ελλάδα χώρα της
µόνιµης διαµονής του για χρόνο ίσο µε αυτό της απουσίας του.»
Άρθρο 36
Προσθήκη άρθρου 7Β
στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής:
«Άρθρο 7Β
Περιπτώσεις παραποµπής στον Υπουργό Εσωτερικών
ή στο Συµβούλιο Ιθαγένειας
1. Στην περίπτωση που η αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας αµφιβάλει για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 7Α, ο Περιφερειακός Διευθυντής
Ιθαγένειας παραπέµπει την υπόθεση, πριν από την κλήση του αιτούντος αλλοδαπού σε εξέταση, για να διατυπώσει προς τούτο γνώµη το Συµβούλιο Ιθαγένειας, µετά
από εισήγηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.
2. Σε περίπτωση αµφιβολιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ως προς τη συνδροµή ή τη µη 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 των Εσωτερικών µπορεί να παραπέµπει την υπόθεση για διατύπωση γνώµης στο Συµβούλιο Ιθαγένειας.
3. Στην περίπτωση που ο Υπουργός των Εσωτερικών
αµφιβάλλει για την ορθότητα της αξιολόγησης που περιέχεται στην εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης, µπορεί να παραπέµψει την υπόθεση για διατύπωση
γνώµης στο Συµβούλιο Ιθαγένειας.»
Άρθρο 37
Τροποποιήσεις του άρθρου 9
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, όπως τροποποιήθηκε
µε τα άρθρα 7 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και 142 παρ. 3
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 3, οι λέξεις «Γενικού Γραµµατέα
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της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας».
2. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Σε περίπτωση ατόµων µε σωµατική αναπηρία η ορκωµοσία µπορεί να λαµβάνει χώρα στην οικία τους ή µέσω τηλεδιάσκεψης.»
Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του άρθρου 12
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Στο άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 8 του ν. 3838/2010, (Α΄49), αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 2 του άρθρου 26 του
ν. 3938/2011 (Α΄ 61) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 6
άρθρου 142 του ν. 4251/2014 (Α΄80) και το άρθρο 59 του
ν. 4456/2017 (Α΄24), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης της παραγράφου 1
αποτελούνται από:
α. τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο,
β. τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Ιθαγένειας ή Πολιτογράφησης της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως µέλος,
γ. µέλος Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ ή επιστήµονα που έχει προσληφθεί , σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 407/1980 Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που εδρεύει µέσα
στα όρια της οικείας Διεύθυνσης Ιθαγένειας ή πλησιέστερα στην έδρα αυτής, στο γνωστικό αντικείµενο της
γλωσσολογίας, επιστηµών αγωγής, ιστορίας, κοινωνιολογίας, πολιτικής επιστήµης, φιλολογίας ή συγγενών
κλάδων κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστηµών, το οποίο υποδεικνύεται µε τους αναπληρωτές του από το αρµόδιο όργανο διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι., ως µέλος,
δ. στέλεχος µίας από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που υποδεικνύεται µαζί µε τους αναπληρωτές του από τον αρµόδιο ή τους συναρµόδιους
κατά περίπτωση Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, ως µέλος,
ε. µέλος που υποδεικνύεται µε τους αναπληρωτές του
από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της.»
2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι Επιτροπές του παρόντος συγκροτούνται µε απόφαση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Ιθαγένειας και
λειτουργούν στην έδρα της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι
αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής, που υποδεικνύονται µε τον ίδιο τρόπο, καθώς και υπάλληλος της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ο οποίος ασκεί χρέη γραµµατέα της Επιτροπής,
µαζί µε τον αναπληρωτή του. Αν Πρόεδρος ή τακτικό µέλος των επιτροπών της παραγράφου 2 ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο, ορίζεται αυτοδικαίως στη θέση του ο
πρώτος κατά σειρά αναπληρωτής του.»
Άρθρο 39
Πολιτογράφηση οµογενών προερχοµένων από χώρες
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
1. Στο άρθρο 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο

οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, όπως η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 92/2006
(Α΄95) και η παράγραφος 5 προστέθηκε µε την παράγραφος 3α άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α) Οι παράγραφοι 1 έως 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οµογενείς που προέρχονται από χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν σε αυτές µπορούν να
αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είναι ενήλικοι και δεν µπορεί να διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης, ακολουθώντας την προβλεπόµενη από το άρθρο 10 διαδικασία».
2. Οµογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν εισέλθει νόµιµα στην Ελλάδα και διαµένουν σε αυτή, εφόσον είναι ενήλικοι και δεν µπορεί να
διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης, µπορούν να αποκτήσουν
την ελληνική ιθαγένεια µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαµονής τους.
Μαζί µε την αίτηση προσκοµίζεται οποιοδήποτε στοιχείο
µπορεί να συνεκτιµηθεί για τη διαπίστωση της ιδιότητάς
τους ως οµογενών. Στο πρόσωπο του αιτούντος πρέπει
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και ο αιτών να
µην τελεί υπό απέλαση. Η αίτηση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία γνωµοδοτεί
για: α) την ιδιότητα του αιτούντος ως οµογενούς, β) τη
συνδροµή στο πρόσωπο του αιτούντος των προϋποθέσεων της παραγράφου 3.
3. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης που
πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οµογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα δικαιολογητικά που πρέπει
να συνοδεύουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται.»
β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα άρθρα 9 και 11 εφαρµόζονται και για την πολιτογράφηση του παρόντος άρθρου.»
γ) Στην παράγραφο 5 οι λέξεις «Γενικός Γραµµατέας
Περιφέρειας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπουργός Εσωτερικών».
δ) Στο άρθρο 15 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά το ίδιο
θέµα καταργείται.»
2. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
αιτήσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας οµογενών της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν υποβληθεί στις αρµόδιες ελληνικές προξενικές αρχές των διαδόχων της
Σοβιετικής Ένωσης κρατών και δεν έχουν διαβιβαστεί
στις αποκεντρωµένες διοικήσεις ή έχουν διαβιβαστεί
στις αποκεντρωµένες διοικήσεις αλλά δεν έχει γνωµοδοτήσει η ειδική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της µε την παράγραφο 1 του παρόντος, παραπέµπονται στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και εξετάζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, χωρίς να ζητηθεί δήλωση πολιτογράφησης.
3. Για εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας οµογενών
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της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για τις οποίες έχει γνωµοδοτήσει η ειδική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της µε την παράγραφο 1 του παρόντος, και εκκρεµεί η έκδοση απόφασης, η απόφαση εκδίδεται από
τον Περιφερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας.

6. Με την ανωτέρω διαδικασία εξετάζονται και αιτήσεις ήδη δηµοτολογηµένων προσώπων, τα οποία αιτούνται την αλλαγή της νοµικής βάσης κτήσης της Ελληνικής τους Ιθαγένειας.»

Άρθρο 40
Διαδικασία καθορισµού Ιθαγένειας

Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004 προστίθεται άρθρο 26Α ως εξής:
«Διαδικασία επί αµφισβητήσεων Ιθαγένειας
1. Κάθε δηµόσια υπηρεσία που αµφισβητεί αιτιολογηµένα την Ελληνική Ιθαγένεια προσώπου παρά την ύπαρξη δηµοτολογικής εγγραφής ή εγγραφής στα µητρώα
αρρένων υποβάλλει υποχρεωτικά αίτηµα επίλυσης της
αµφισβήτησης στον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Υπουργός
Εσωτερικών αποφαίνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του Συµβουλίου Ιθαγένειας. Το ερώτηµα κοινοποιείται
και στο πρόσωπο του οποίου αµφισβητείται η Ιθαγένεια,
το οποίο µπορεί να καταθέσει τις απόψεις του ενώπιον
του Συµβουλίου Ιθαγένειας µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από την κοινοποίηση. Εφόσον υπάρχει εγγραφή σε δηµοτολόγιο ή µητρώο αρρένων, ο Υπουργός Εσωτερικών
οφείλει να αποφανθεί µέσα σε εννέα (9) µήνες από την
υποβολή του αιτήµατος, διαφορετικά η αµφισβήτηση θεωρείται ότι έχει αρθεί υπέρ της Ελληνικής Ιθαγένειας
του ενδιαφεροµένου.
2. Η απόφαση της παραγράφου 1 κοινοποιείται στον
ενδιαφερόµενο. Αν η απόφαση διαπιστώνει την ανυπαρξία ή απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας προσώπου που
διέθετε δηµοτολογική εγγραφή δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Το πρόσωπο του οποίου η Ελληνική Ιθαγένεια αµφισβητείται θεωρείται ότι έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και
κάθε αρµόδια υπηρεσία οφείλει να τον θεωρεί Έλληνα
πολίτη, µέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.
4. Η διαγραφή από τα µητρώα αρρένων και τα δηµοτολόγια λόγω ατελούς εγγραφής και η κήρυξη ενός προσώπου ως ανυπάρκτου δεν επιφέρει αναδροµική απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας.»

Το άρθρο 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
«Διαδικασία επί αιτήσεων καθορισµού Ιθαγένειας
1. Όποιος επιθυµεί τη διαπίστωση (καθορισµό) της ελληνικής Ιθαγένειας αυτού του ιδίου, ή προσώπου που απεβίωσε για τον καθορισµό της Ιθαγένειας του οποίου ο
αιτών, ως κατιών ή ο σύζυγός του, έχει έννοµο συµφέρον, υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας που καθορίζεται από την τελευταία δηµοτολογική ή άλλη εγγραφή που προσκοµίζεται, διαφορετικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση του τόπου κατοικίας του. Εφόσον ο αιτών έχει εισέλθει νόµιµα
στη χώρα, η νοµιµότητα της παραµονής του δεν αποτελεί προϋπόθεση υποβολής της αίτησης. Η αίτηση µπορεί
να υποβληθεί και στον έλληνα πρόξενο του τόπου διαµονής του αιτούντος. Ο πρόξενος, αφού διεξάγει σχετική
έρευνα, ιδίως στα προξενικά µητρώα, διαβιβάζει άµεσα
την αίτηση στην ανωτέρω αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση.
2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά
που αντιστοιχούν στους λόγους κτήσης ιθαγένειας τους
οποίους επικαλείται ο αιτών. Ληξιαρχικά ή δηµοτολογικά
γεγονότα γίνονται δεκτά ως βάση διαπίστωσης (καθορισµού) της Ελληνικής Ιθαγένειας ακόµη και αν προκύπτουν από καταργηθέντα δηµοτολόγια ή στρατολογικά
µητρώα. Έµµεση µνεία ληξιαρχικών ή δηµοτολογικών
γεγονότων σε άλλες ληξιαρχικές ή δηµοτολογικές εγγραφές, σε εγγραφές κτήσης Ιθαγένειας, σε προξενικά
µητρώα ή άλλα δηµόσια µητρώα και έγγραφα γίνονται
καταρχήν δεκτά ως βάση καθορισµού της Ελληνικής Ιθαγένειας, εκτός αν η ακρίβεια της σχετικής µνείας αµφισβητηθεί αιτιολογηµένα.
3. Η Περιφερειακή Διεύθυνση εξετάζει αν πληρούνται
οι ουσιαστικές προϋποθέσεις διαπίστωσης (καθορισµού)
Ιθαγένειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ή
του διεθνούς δικαίου, είτε µε προϊσχύσασες διατάξεις εσωτερικού δικαίου ή διεθνείς συµβάσεις και συνθήκες,
και προβαίνει στην έκδοση σχετικής διαπιστωτικής ή απορριπτικής πράξης.
4. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης κατά την παράγραφο 3, ο ενδιαφερόµενος διατηρεί τη δυνατότητα
προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος µπορεί να παραπέµπει την υπόθεση για διατύπωση
γνώµης στο Συµβούλιο Ιθαγένειας. Η προθεσµία εξέτασης της προσφυγής αναστέλλεται έως τη γνωµοδότηση
του Συµβουλίου Ιθαγένειας και την υπογραφή των πρακτικών. Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι (6) µήνες.
5. Με την απόφαση διαπίστωσης (καθορισµού) Ιθαγένειας ορίζεται και ο δήµος, στο δηµοτολόγιο του οποίου
εγγράφεται ο δικαιούχος εφόσον δεν διαµένει στην Ελλάδα.

Άρθρο 41
Διαδικασία επί αµφισβητήσεων Ιθαγένειας

Άρθρο 42
Τροποποίηση των άρθρων 23 και 28 του ν. 3838/2010
1. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄49), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9.β΄. του άρθρου 142
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας απαιτείται η δηµοσίευση περίληψης της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, και εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο 9 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας. Η απόφαση αιτιολογείται , σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ιδίου Κώδικα και εκδίδεται και
δηµοσιεύεται µέσα σε ένα (1) έτος από την υποβολή της
σχετικής αίτησης µε πλήρη δικαιολογητικά.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ποσοστό 50% επί των εισπραττοµένων εσόδων από τα παράβολα, διατίθεται για την κάλυψη δαπανών
των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, που χειρίζονται θέµατα Ιθαγένειας και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις µονάδες Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋ-
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πολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό λογαριασµό και µπορεί να διατίθενται για την αντιµετώπιση
δαπανών που γίνονται για την κάλυψη σχετικών αναγκών των προαναφερθεισών υπηρεσιών και περιλαµβάνουν, ιδίως, αναβάθµιση του εξοπλισµού και των πληροφοριακών συστηµάτων, επιµορφωτικά σεµινάρια του
προσωπικού, έρευνα και εκδόσεις σχετικά µε την Ιθαγένεια, εποχιακό προσωπικό ορισµένου χρόνου , σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3812/2009 και της κείµενης νοµοθεσίας.»
Άρθρο 43
Τροποποίηση του Οργανισµού Υπουργείου Εσωτερικών
1. Το άρθρο 20 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην Ειδική Γραµµατεία Ιθαγένειας υπάγεται η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας.»
2. Το άρθρο 21 του π.δ. 141/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασµό και τη διαχείριση των θεµάτων που αφορούν την κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, των θεµάτων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου
Ιθαγένειας. Επίσης την παροχή οδηγιών προς τις συναρµόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής
της σχετικής νοµοθεσίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της χώρας. Παρακολουθεί την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών από τις ανωτέρω υπηρεσίες
µε τη διενέργεια ιδίως, ύστερα από εντολή του Ειδικού
Γραµµατέα Ιθαγένειας, δειγµατοληπτικού ελέγχου αναφορικά µε την εξακρίβωση της νοµιµότητας εξέτασης
των υποθέσεων αυτών και τη διαπίστωση της συνδροµής
των νόµιµων προϋποθέσεων για τις διοικητικές πράξεις
που εκδίδουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις.
2. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από
τα εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα Καθορισµού Ιθαγένειας.
β. Τµήµα Πολιτογράφησης.
γ. Τµήµα Συντονισµού και Τεκµηρίωσης.
δ. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και Αρχείου.
3. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων που υπάγονται στη
Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας κατανέµονται ως εξής:
α. Το Τµήµα Καθορισµού Ιθαγένειας είναι αρµόδιο για:
αα. τα θέµατα που άπτονται της αποβολής, απώλειας,
αποποίησης, ανάκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και επίλυσης περιπτώσεων αµφισβητούµενης ιθαγένειας,
αβ. τον έλεγχο της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για την έκδοση αποφάσεων εκ νέου κτήσης της
Ελληνικής Ιθαγένειας από υπηκόους του Ισραήλ, πρώην
Έλληνες πολίτες, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 13
του ν. 4018/2011, όπως ισχύει,
αγ. τη µέριµνα για την ορθή εφαρµογή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της νοµοθεσίας που διέπει την κτήση της Ιθαγένειας, κατά λόγο αρµοδιότητας
του Τµήµατος,
αδ. το διοικητικό χειρισµό των δικαστικών υποθέσεων
και προσφυγών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του
Τµήµατος,
αε. τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συµβουλίου Ιθαγένειας,
αστ. τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για τη

διαπίστωση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων
κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων αρµοδιότητας του Τµήµατος.
β. Το Τµήµα Πολιτογράφησης είναι αρµόδιο για:
βα. τον έλεγχο της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση των αλλογενών αλλοδαπών των οποίων οι αιτήσεις εκκρεµούν σε αυτό κατά την
ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος, καθώς και των οµογενών που διαµένουν σε άλλη χώρα και έχουν υποβάλλει
το αίτηµά τους ενώπιον του Έλληνα Πρόξενου,
ββ. την επεξεργασία και την εισήγηση για τους φακέλους που παραπέµπονται στο Συµβούλιο Ιθαγένειας κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του παρόντος,
βγ. τη µέριµνα για την ορθή εφαρµογή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της νοµοθεσίας που διέπει την κτήση από τους αλλοδαπούς κάθε κατηγορίας της Ελληνικής Ιθαγένειας µε τη διαδικασία της πολιτογράφησης,
βδ. το διοικητικό χειρισµό των δικαστικών υποθέσεων
και προσφυγών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του
Τµήµατος,
βε. τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των Επιτροπών Πολιτογράφησης που λειτουργούν στη Κεντρική
Διεύθυνση Ιθαγένειας και του Συµβουλίου Ιθαγένειας για
τις υποθέσεις αρµοδιότητας του,
βστ. τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για τη
διαπίστωση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων
κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων αρµοδιότητας του Τµήµατος.
γ. Το Τµήµα Συντονισµού και Τεκµηρίωσης είναι αρµόδιο για:
γα. χειρισµό θεµάτων οργάνωσης, οµογενοποίησης
και απλούστευσης των διαδικασιών που ακολουθούνται
από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας κατά την
εφαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει τα θέµατα Ιθαγένειας κάθε κατηγορίας, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
οργανικές µονάδες της Ειδικής Γραµµατείας Ιθαγένειας,
γβ. την εκπόνηση προτάσεων για την απλούστευση
των διαδικασιών και τη µείωση των διοικητικών βαρών αναφορικά µε τις διαδικασίες Ιθαγένειας,
γγ. τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών
δεδοµένων σε συνεργασία µε φορείς της Ελλάδας και
του εξωτερικού,
γδ. την παροχή τεκµηρίωσης και την εκπόνηση αναφορών και µελετών για θέµατα Ιθαγένειας,
γε. την εποπτεία ορθής αποτύπωσης των στοιχείων
που εισάγονται στο πληροφορικό σύστηµα Ιθαγένειας,
γστ. την επικοινωνία και την ανάπτυξη πλαισίων συνεργασίας µε φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού
για θέµατα Ιθαγένειας,
γζ. την παρακολούθηση των εσόδων του λογαριασµού
2310180001, την κεντρική διαχείριση και τον συντονισµό
των προµηθειών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών.
δ. Το Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης και Αρχείου
είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, την τήρηση, οργάνωση,
ταξινόµηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού
και ηλεκτρονικού αρχείου, την παραλαβή, διαχείριση και
διακίνηση της αλληλογραφίας, τη βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής, την ενηµέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων µε τη Διεύθυνση, τη µέριµνα
για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, καθώς και τη µέριµνα για τη συντήρηση και τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος Ιθαγένειας σε
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συνεργασία µε την οικεία Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρµόδιο
τµήµα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».
3. Η αναφερόµενη ως «Διεύθυνση Ιθαγένειας», στην
παράγραφο 7 του άρθρου 37 και στην παρ. 15 του άρθρου 38 του π.δ. 141/2017 µετονοµάζεται σε Κεντρική
Διεύθυνση Ιθαγένειας.»
Άρθρο 44
Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής για τη σύνταξη
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ενδεκαµελής επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας η οποία αποτελείται από:
α) τον Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο,
β) τον νοµικό σύµβουλο του οικείου Υπουργείου,
γ) έναν (1) καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή οµότιµο καθηγητή µε ειδικότητα στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο,
δ) έναν (1) καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή οµότιµο καθηγητή µε ειδικότητα στο δηµόσιο δίκαιο,
ε) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής,
στ) τον Προϊστάµενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,
ζ) ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται από το Συνήγορο
του Πολίτη,
η) ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου,
θ) έναν (1) Προϊστάµενο Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,
ι) δύο (2) µέλη επιστήµονες εγνωσµένου κύρους σε
συναφές επιστηµονικό αντικείµενο, που υποδεικνύονται
από τον Υπουργό Εσωτερικών, ως µέλη.
Για την υποστήριξη του έργου της επιτροπής ως µέλη
της γραµµατείας της ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.»
Άρθρο 45
Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων άρθρου 8
του ν. 3200/1955
Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄ 97) περί προσφυγής, όπου αυτή προβλέπεται, εφαρµόζονται ανάλογα και για τις αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Άρθρο 46
Καθορισµός Ιθαγένειας ανιθαγενών Ροµά
µε µακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα
1. Πρόσωπο το οποίο ανήκει στους Ροµά µε µακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα για το οποίο έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης και δεν είναι εγγεγραµµένο σε δηµοτολόγιο δήµου της χώρας λόγω µη δηµοτολόγησης τουλάχιστον ενός εκ των δύο γονέων του, δύναται να αιτηθεί την κτήση της Ελληνικής του Ιθαγένειας
ως ανιθαγενής γεννηµένος στο ελληνικό έδαφος κατά
το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας µε την ακόλουθη διαδικασία:

υποβάλλει την αίτησή του αυτοπροσώπως στο Τµήµα
Ιθαγένειας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
της µόνιµης ή της συνήθους διαµονής του στην οποία και
δηλώνει την ιστορική διαδροµή του ιδίου και της οικογένειάς του, προσκοµίζοντας τη ληξιαρχική πράξη γέννησής του. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από οποιοδήποτε
στοιχείο υποστηρίζει αυτήν, όπως δύνανται ενδεικτικά
να είναι ληξιαρχικές πράξεις ή δηµοτολογικές εγγραφές
συγγενών του µέχρι 2ου βαθµού και έγγραφα ελληνικών
δηµόσιων αρχών που αναφέρονται στο πρόσωπό του.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προαναφερόµενες
προϋποθέσεις εκδίδεται η σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας εντός είκοσι (20) ηµερών.
2. Σε περίπτωση αµφισβήτησης της ιδιότητας του αιτούντος ως ανιθαγενούς Ροµά µε µακρά ιστορική παρουσία στη χώρα, ή σε περίπτωση που η ληξιαρχική πράξη
γέννησης δεν έχει συνταχθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία γέννησής του, ο φάκελος του αιτούντος παραπέµπεται εντός προθεσµίας πενήντα (50)
ηµερών από την υποβολή της αίτησης στην Περιφερειακή Επιτροπή καθορισµού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ροµά, η
οποία γνωµοδοτεί σχετικά. Η Επιτροπή δύναται να καλέσει τον αιτούντα σε αυτοπρόσωπη εµφάνιση ενώπιόν
της. Η ανωτέρω Επιτροπή γνωµοδοτεί σχετικά µε το αν
ο αιτών ανήκει στους Ροµά µε µακρά ιστορική παρουσία
στη χώρα.
Πριν την παραποµπή του φακέλου στην Επιτροπή της
παραγράφου 2 η υπηρεσία δύναται να συγκεντρώνει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές µε τον αιτούντα ή τους
συγγενείς του ζητώντας επιπλέον στοιχεία είτε από τον
Δήµο µόνιµης ή συνήθους εγκατάστασης, είτε από άλλους κρατικούς φορείς µε κάθε πρόσφορο µέσο.
Εντός δέκα (10) ηµερών από την εισήγηση της Επιτροπής εκδίδεται αναλυτικά αιτιολογηµένη απόφαση από
τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.
3. Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, η αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει
τη διοικητική πράξη περί εγγραφής του αιτούντος σε µητρώα αρρένων και δηµοτολόγια του Δήµου διαµονής
του.
Ως Δήµος δηµοτολογικής εγγραφής ορίζεται ο Δήµος
της µόνιµης ή της συνήθους διαµονής του αιτούντα.
Στην εν λόγω διαδικασία δεν αποκλείεται να λαµβάνεται
υπόψη τυχόν προϋπάρχουσα δηµοτολογική µερίδα προσώπου από το οποίο ο αιτών έλκει την καταγωγή του.
4. Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών δύναται να υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής καθορισµού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ροµά της Ειδικής
Γραµµατείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης απόρριψης.
Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή
καθορισµού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ελλήνων Ροµά. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και αποτελείται από:
α. τον Ειδικό Τοµεακό Γραµµατέα Ιθαγένειας ως Πρόεδρο,
β. τον Προϊστάµενο Τµήµατος Καθορισµού Ιθαγένειας
της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως µέλος,
γ. τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως µέλος,
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δ. ένα στέλεχος της Ειδικής Γραµµατείας Κοινωνικής
Ένταξης των Ροµά του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως µέλος,
ε. ένα (1) µέλος που υποδεικνύεται από την ΕΕΔΑ,
σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της, ως µέλος.
Χρέη γραµµατέα της ανωτέρω Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Τµήµατος καθορισµού Ιθαγένειας της Κεντρικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα µέλη της
Ειδικής Επιτροπής που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους οριζόµενους αναπληρωτές τους.
Κατά την εξέταση των αντιρρήσεων η Ειδική Επιτροπή
µπορεί να καλεί να συµµετάσχει εµπειρογνώµονας ή εµπειρογνώµονες χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ως εµπειρογνώµονες στην περίπτωση αυτή ορίζονται τα πρόσωπα
που θεωρούνται ότι έχουν ειδικές γνώσεις για το κάθε
φορά ανακύπτον σχετικό ζήτηµα ή ζητήµατα τα οποία είναι απαραίτητα να διασαφηνιστούν προκειµένου να διαµορφώσει κρίση η Επιτροπή.
Ο Ειδικός Τοµεακός Γραµµατέας Ιθαγένειας εκδίδει
θετική ή απορριπτική απόφαση καθορισµού Ιθαγένειας
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής. Η
διαδικασία ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης και της έκδοσης απόφασης, ολοκληρώνεται
εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή των αντιρρήσεων.
5. Οι Περιφερειακές Επιτροπές καθορισµού Ιθαγένειας
ανιθαγενών Ροµά συγκροτούνται µε απόφαση του Ειδικού Τοµεακού Γραµµατέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέχρι τη συγκρότησή τους το έργο τους ασκείται από τις Επιτροπές Πολιτογράφησης του άρθρου
12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον ν. 3284/2004.
6. Η Ειδική Γραµµατεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών πραγµατοποιεί διαρκή δειγµατοληπτικό έλεγχο, ακόµη και µε αυτοπρόσωπη παρουσία στελεχών
της, ώστε να αποφεύγονται αµφισβητήσεις και αµφιβολίες για την εγκυρότητα των διαδικασιών ενώπιον των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας.

κής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού για υπηκόους
τρίτων χωρών, για αλλοδαπούς που αιτούνται άσυλο και
για αλλοδαπούς που αιτούνται Ελληνική Ιθαγένεια µε
πολιτογράφηση.»

Άρθρο 47
Καταργούµενες διατάξεις

Άρθρο 51
Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 3852/2010

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3528/2007 (Α΄26) και η παράγραφος 4 του άρθρου
12 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3584/2007 (Α΄143) καταργούνται.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (Α΄217),
καταργείται.
3. Η παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 18 του
ν. 3870/2010 (Α΄ 138), καταργείται.

Στο άρθρο 14 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων
δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί
λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα µέλη
των Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγµατος ή Αρχών που χαρακτηρίζονται µε νόµο ως ανεξάρτητες ή ρυθµιστικές, αν για τα µέλη αυτά προβλέπεται από το νόµο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ µέρους τους οποιουδήποτε άλλου δηµόσιου λειτουργήµατος ή καθηκόντων,
αµειβόµενων ή µη, σε οποιαδήποτε θέση του δηµόσιου
τοµέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή.»
2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Διοικητές, Υποδιοικητές, Πρόεδροι Διοικητικών Συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµόσιων επι-

Άρθρο 48
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3469/2006
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) όπως η περίπτωση
αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4351/2015
(Α΄164) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) Οι αποφάσεις ορισµού των µελών της Επιστηµονικής και Οργανωτικής Επιτροπής των εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της ελληνι-

Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος διατάξεων Μέρους Δεύτερου
Οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου εφαρµόζονται από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 32, 33 παράγραφος 3 και 39 που ισχύουν από τις 31.5.2019. Εκκρεµείς αιτήσεις πολιτογράφησης κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών εξετάζονται , σύµφωνα µε το περιεχόµενο του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3852/2010
Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/
2010 (Α΄ 87), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 6 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Η εκλογή Προεδρείου Συµβουλίων και Επιτροπών
διενεργείται κατά τους µήνες Σεπτέµβριο και Νοέµβριο,
κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 64. Η εκλογή Προέδρου κοινότητας µε µόνιµο πληθυσµό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων διενεργείται κατά το µήνα Σεπτέµβριο, σύµφωνα µε το άρθρο 79.»
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χειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος, καθώς και των πάσης φύσεως νοµικών προσώπων των δήµων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώµατα ή δεν έχουν οριστεί στις θέσεις αυτές λόγω ιδιότητας (ex officio), σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τα νοµικά αυτά πρόσωπα, στους δήµους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η χωρική αρµοδιότητα
των νοµικών προσώπων, µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.
Ειδικά για τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν µετά
την έναρξη ισχύος του ν. 4555/2018, τα ανωτέρω πρόσωπα µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους άλλους
δήµους της χωρικής αρµοδιότητας του νοµικού προσώπου, πλην του δήµου της έδρας του, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν από την ανακήρυξη
των υποψηφίων. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα θέτουν υποψηφιότητα στο δήµο της έδρας του νοµικού προσώπου,
ισχύουν τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο.»
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου,
των δήµων, των Περιφερειών και των νοµικών προσώπων που είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτό ισχύει
δώδεκα (12) µήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών,
οι οποίοι, µέσα στο δωδεκάµηνο πριν από την διενέργεια
των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν καθήκοντα
Προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στους δήµους στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η αρµοδιότητα των οργανικών τους µονάδων.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 7, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των δήµων, στην περίπτωση παραίτησής τους, σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, µπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία, µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 32 του ν. 4257/2014 (Α΄
93).»
5. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης ή Περιφερειακού Συµπαραστάτη
του πολίτη και της επιχείρησης, µπορούν να είναι υποψήφιοι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι ή
Πρόεδροι κοινότητας, ακόµα και αν η κατά τόπον αρµοδιότητά τους αφορά ή καταλαµβάνει το δήµο για τον οποίο θέτουν υποψηφιότητα, εφόσον παραιτηθούν από τη
θέση τους πριν από την ηµέρα ανακήρυξης των υποψηφίων.»
6. Προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Για την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του
ν. 4555/2018, το κώλυµα που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1, ειδικά ως προς τους Προέδρους Διοικητικών Συµβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλµένους συµβούλους των πάσης φύσεως νοµικών
προσώπων των δήµων στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, καθώς και το κώλυµα της περίπτωση ε΄ της
παραγράφου 1, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους των
δήµων και των νοµικών προσώπων αυτών που είναι ενταγµένα στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, και
ως προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης,

τους Προϊσταµένους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους
Διευθυντές ιατρούς που προίστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τους υπεύθυνους συντονιστές επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρων
Υγείας παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει το κώλυµα παραιτηθούν από τη θέση τους, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012,
πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων.»
Άρθρο 52
Τροποποιήσεις των άρθρων 18, 18Α, 18Β και 18Γ
του ν. 3852/2010
1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4, του άρθρου 18 του
ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 14 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) Ακολουθεί η ονοµασία της εκλογικής περιφέρειας
και αναγράφεται µε αλφαβητική σειρά το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων αυτής. Οι εκλογικές περιφέρειες αναγράφονται
µε την αλφαβητική σειρά της ονοµασίας τους. Ο αριθµός
των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και
πενήντα τοις εκατό (50%). Δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το
κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. Ο αριθµός των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων από κάθε
φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%),
τουλάχιστον, του συνολικού αριθµού των υποψηφίων
του οικείου συνδυασµού. Δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το
κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και άνω.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 18Α του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων πρέπει να
είναι ίσος τουλάχιστον µε τον αριθµό των εδρών του
συµβουλίου της οικείας κοινότητας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Δεκαδικός
αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της µονάδας και
άνω. Ο αριθµός των υποψήφιων συµβούλων από κάθε
φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%),
τουλάχιστον, του συνολικού αριθµού των υποψηφίων
συµβούλων του οικείου συνδυασµού.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 18Α του ν. 3852/ 2010, όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4555/ 2018, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Κάθε συνδυασµός περιλαµβάνει τους υποψήφιους
συµβούλους της κοινότητας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως και 9.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 18Α του ν. 3852/ 2010, όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4555/ 2018, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Ο συνδυασµός καταρτίζεται µε γραπτή δήλωση
που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασµού.
Στη δήλωση του συνδυασµού αναγράφονται κατά σειρά:
α) Το όνοµα και, αν υπάρχει, το έµβληµα του συνδυασµού.
β) Με αλφαβητική σειρά, το επώνυµο, το όνοµα και το
πατρώνυµο των υποψηφίων συµβούλων κοινότητας του
συνδυασµού. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοµατεπω-
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νυµικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρµόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 18.»
5. Η παρ. 8 του άρθρου 18Α του ν. 3852/ 2010, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Η δήλωση του συνδυασµού επιδίδεται από υποψήφιο σύµβουλο της κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασµού, ή µε δικαστικό επιµελητή, ύστερα από παραγγελία υποψήφιου συµβούλου της κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι
λοιποί υποψήφιοι του συνδυασµού, στον Πρόεδρο του
πολυµελούς Πρωτοδικείου, είκοσι (20), το αργότερο, ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας.
Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, επιτρέπεται
µόνο να συµπληρωθεί ο συνδυασµός έως τον επιτρεπόµενο αριθµό των υποψήφιων συµβούλων µε συµπληρωµατική δήλωση οποιουδήποτε υποψηφίου. Στη δήλωση
επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 6.»
6. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 18, η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 18Α και η περίπτωση α΄
της παρ. 2 του άρθρου 18Β του ν. 3852/2010, αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή του υποψήφιου στο δηµοτολόγιο του Δήµου, όπου θέτει υποψηφιότητα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήµου, στον οποίο είναι υποψήφιος, στο οποίο να αναγράφεται ο υποψήφιος µε την
επισήµανση ότι είναι δηµότης του Δήµου αυτού (κανονική εγγραφή).»
7. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
18, στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου
18Α και στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18Β, µετά τη λέξη «παράβολο» προστίθενται οι λέξεις «ή ηλεκτρονικό παράβολο.»
Άρθρο 53
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 21 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 20 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Ο υποψήφιος δήµαρχος µπορεί να παραιτηθεί από
την υποψηφιότητά του.»
2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του υποψήφιου δηµάρχου, τη θέση του στο συνδυασµό καταλαµβάνει
είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους
συµβούλους του συνδυασµού, ύστερα από δήλωση της
πλειοψηφίας των υποψηφίων που επιδίδεται µε απόδειξη στον Πρόεδρο του πρωτοδικείου, δύο (2) ηµέρες το
αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στη
δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 18. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει τον υποψήφιο που αντικαθιστά εκείνον που
παραιτήθηκε ή απεβίωσε µέχρι και την παραµονή της
διενέργειας των εκλογών. Αν δεν έγινε αντικατάσταση,
τη θέση του δηµάρχου καταλαµβάνει ο δηµοτικός σύµβουλος του συνδυασµού που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στο δήµο.»

Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 3852/2010
Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3852/2010, όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 του
ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, στο ψηφοδέλτιο, µετά την ονοµασία της κοινότητας και το όνοµα ή τυχόν έµβληµα του
συνδυασµού, αναγράφονται, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης και κατ’ αλφαβητική σειρά, το επώνυµο, το κύριο όνοµα και το πατρώνυµο των υποψηφίων
συµβούλων της κοινότητας.»
Άρθρο 55
Τροποποιήσεις του άρθρου 27 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 27 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την εκλογή συµβουλίων κοινότητας άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ δύο (2) υποψηφίων συµβούλων κοινότητας.»
2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την
προτίµησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου.»
3. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για τον υποψήφιο δήµαρχο, δεν απαιτείται σταυρός προτίµησης και, αν σηµειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.»
Άρθρο 56
Τροποποιήσεις του άρθρου 30 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 30 του ν. 3852/2010 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας για την περίπτωση β΄ του άρθρου 25 ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µε βάση
το µόνιµο πληθυσµό, όπως εµφανίζεται στους επίσηµους πίνακες των αποτελεσµάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσµού, που έχουν κυρωθεί και δηµοσιευθεί
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 4, προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Στην περίπτωση ύπαρξης αριθµού εκλογικών περιφερειών µε ίσο αριθµό υπολοίπων, διατίθενται σε αυτές από µια έδρα, η οποία αφαιρείται από κάθε εκλογική περιφέρεια του δήµου µε το µεγαλύτερο αριθµό εδρών και
κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών µε ίδιο αριθµό εδρών, συµπεριλαµβανοµένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, η έδρα αφαιρείται από εκείνη µε το µικρότερο πληθυσµό.»
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Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 31 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31
Επιτυχών συνδυασµός δηµάρχου- λοιποί συνδυασµοί
του Δηµοτικού Συµβουλίου- Εκλογή δηµάρχου
1. Στις εκλογές των δηµάρχων και των Δηµοτικών Συµβούλων, θεωρείται επιτυχών συνδυασµός αυτός που
πλειοψήφησε µε ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα τοις
εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και λοιποί συνδυασµοί του Δηµοτικού Συµβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και µία έδρα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 32.
2. Δήµαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος
συνδυασµού ή αυτός που αναδείχτηκε νικητής στον Β΄
γύρο.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 3852/2010
Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
32 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν οι έδρες που καταλαµβάνουν οι συνδυασµοί µε το
εκλογικό µέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από το συνδυασµό που έχει το µικρότερο σχετικώς
υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.»
Άρθρο 59
Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 33 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των έγκυρων
ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή (Β΄ Γύρος), ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους δηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Δήµαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος
του συνδυασµού που συγκέντρωσε στην επαναληπτική
ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθµού των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο συνδυασµοί
ισοψηφήσουν, το αρµόδιο Πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του δηµάρχου.»
2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, δήµαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασµού που έλαβε
στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία.
Αν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο (2) υποψήφιοι δήµαρχοι, το αρµόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του δηµάρχου.»
Άρθρο 60
Τροποποιήσεις του άρθρου 34 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 34 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό α-

ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δύο ή περισσότερων
συνδυασµών, την έδρα δικαιούται ο µικρότερος σε εκλογική δύναµη συνδυασµός σε όλο τον δήµο.»
2. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στη συνέχεια υπολογίζεται το εκλογικό µέτρο για
κάθε συνδυασµό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού στο σύνολο του δήµου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει, σύµφωνα µε το άρθρο
32. Το πηλίκο, µετά την παράλειψη του κλάσµατος, προσαυξάνεται κατά µία µονάδα. Ο αριθµός των έγκυρων
ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια µε το εκλογικό του µέτρο και ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο
πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από το µικρότερο σε
εκλογική δύναµη συνδυασµό στο σύνολο του δήµου, και
συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναµης, αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιµες έδρες που δικαιούται ο συνδυασµός, και ο αριθµός
τους αφαιρείται από τις διαθέσιµες της περιφέρειας. Αν
δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο συνδυασµό κατακυρώνονται µόνον οι διαθέσιµες έδρες.»
3. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αν, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες µε αδιάθετες έδρες και συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα , σύµφωνα µε το άρθρο 32, ξεκινώντας από τη
µεγαλύτερη σε αριθµό εδρών εκλογική περιφέρεια και,
επί όµοιων, από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας µε φθίνουσα σειρά, απονέµεται ανά µία αδιάθετη έδρα στο συνδυασµό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην οικεία εκλογική
περιφέρεια. Η διαδικασία της παρούσας επαναλαµβάνεται όσες φορές χρειαστεί, µέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιµες έδρες ή οι συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα , σύµφωνα µε το άρθρο 32. Έδρες που, µετά την εξάντληση των συνδυασµών οι οποίοι δικαιούνται
να καταλάβουν έδρα, παραµένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραµένουν κενές.»
Άρθρο 61
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 3852/2010
Η παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος δήµαρχος. Στην περίπτωση αυτή, δήµαρχος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς
προτίµησης σύµβουλος του συνδυασµού από τον οποίο
εκλέγεται δήµαρχος.»
Άρθρο 62
Τροποποιήσεις του άρθρου 38 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 38 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1, όπως το
πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4555/2018, αντικαθίστανται ως εξής:
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«1. Τακτικοί δηµοτικοί σύµβουλοι εκλέγονται, από
τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασµούς του
άρθρου 31, ανά εκλογική περιφέρεια, κατά σειρά, αυτοί
που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης
στο σύνολο του δήµου. Οι υποψήφιοι δήµαρχοι των λοιπών συνδυασµών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύµβουλοι των συνδυασµών τους.»
2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασµού του εκλεγέντος δηµάρχου και των λοιπών συνδυασµών είναι αναπληρωµατικοί των τακτικών συµβούλων της εκλογικής
τους περιφέρειας µε τη σειρά των σταυρών προτίµησης.»
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 3852/2010
Η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 3852/2010, όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 του
ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που συνδυασµός πλειοψήφησε στην
κοινότητα µε ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος σύµβουλός του αναδεικνύεται Πρόεδρος του Συµβουλίου της εν λόγω κοινότητας, χωρίς να εφαρµόζεται
στην περίπτωση αυτή το άρθρο 79 , όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 80 του ν. 4555/2018.»
Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3852/2010
Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3852/
2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
39 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τον επιτυχόντα ή το συνδυασµό του δηµάρχου και
τους λοιπούς συνδυασµούς του δηµοτικού συµβουλίου,
το δήµαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς συµβούλους κάθε συνδυασµού, τους τακτικούς
και αναπληρωµατικούς συµβούλους των κοινοτήτων κάθε συνδυασµού, τους προέδρους των κοινοτήτων έως
τριακοσίων (300) κατοίκων µε τους αναπληρωµατικούς
τους.»
Άρθρο 65
Τροποποιήσεις του άρθρου 47 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 47 του ν. 3852/2010 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης µε την
οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασµός ή ο συνδυασµός του δηµάρχου και οι λοιποί συνδυασµοί του δηµοτικού συµβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσµάτων ο οποίος ενσωµατώνεται σε αυτή. Στη δίκη που ανοίγεται
µε την άσκηση της ένστασης αυτής δεν νοµιµοποιείται
παθητικώς ο Δήµος.»
2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) η παράβαση του νόµου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσµατος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασµών
ή κατά την ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασµού ή

του συνδυασµού του δηµάρχου και των λοιπών συνδυασµών του δηµοτικού συµβουλίου και των προσώπων που
ανήκουν σε αυτούς.»
Άρθρο 66
Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 3852/2010
Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ένσταση ασκείται µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης, µε
την οποία ανακηρύσσονται ο επιτυχών συνδυασµός ή ο
συνδυασµός του δηµάρχου και οι λοιποί συνδυασµοί του
δηµοτικού συµβουλίου, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε
συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί, σύµφωνα µε το άρθρο 44.»
Άρθρο 67
Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 79 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 80 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Πρόεδρος του συµβουλίου της κοινότητας άνω
των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, µε ψηφοφορία από το σύνολο των µελών του οικείου συµβουλίου
και για το σύνολο της δηµοτικής περιόδου, ο σύµβουλος
ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασµούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς
προτίµησης µεταξύ των υποψηφίων του συνδυασµού
του, µε τη διαδικασία της παραγράφου 2.»
2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δηµοτικής περιόδου, το συµβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον Πρόεδρό του, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου, µεταξύ των εκλεγέντων συµβούλων του µεγαλύτερου σε εκλογική δύναµη συνδυασµού, κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στην απόφαση του δικαστηρίου περί ανακήρυξης του συνδυασµού. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του
συµβουλίου σε ένα από τα µέλη του συµβουλίου ή σε έναν από τους υπαλλήλους του δήµου. Κατά τη συνεδρίαση, οι σύµβουλοι, µε µυστική ψηφοφορία, επιλέγουν για
το αξίωµα του Πρόεδρου του συµβουλίου κοινότητας, το
σύµβουλο της προτίµησής τους, ανάµεσα στον πρώτο,
σε σταυρούς προτίµησης, σύµβουλο του πρώτου κατά
σειρά εκλογής συνδυασµού και τον πρώτο, σε σταυρούς
προτίµησης, σύµβουλο του δεύτερου συνδυασµού. Κάθε
µέλος του συµβουλίου έχει δικαίωµα να επιλέξει έναν
µόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών του συµβουλίου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3
και 4 του άρθρου 89. Αν µετά από τρεις ψηφοφορίες οι υποψήφιοι λάβουν τον ίδιο αριθµό ψήφων, διεξάγεται
κλήρωση µεταξύ τους.»
3. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αν η θέση του Προέδρου του συµβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, επαναλαµβάνεται η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως και 4, µεταξύ του επόµενου σε σταυρούς
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προτίµησης συµβούλου από το συνδυασµό του προέδρου και του πρώτου συµβούλου σε σταυρούς προτίµησης από τον συνδυασµό που έλαβε µέρος στη διαδικασία εκλογής προέδρου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1
και 2.»
Άρθρο 68
Τροποποιήσεις του άρθρου 283 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 283 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 21 παρ.1 του ν. 4147/2013 (Α΄98),
αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
και του ν. 3463/2006, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσµό, περιλαµβανοµένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο µόνιµος πληθυσµός, όπως
εµφανίζεται στους επίσηµους πίνακες των αποτελεσµάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσµού, που έχουν
κυρωθεί και δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει για τις εκλογές για
την ανάδειξη δηµοτικών αρχών της παραγράφου 4 του
άρθρου 9 και περιφερειακών αρχών, της παραγράφου 6
του άρθρου 114. Κατά τα λοιπά, η ισχύς του πρώτου εδαφίου αρχίζει από την πρώτη, µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, αυτοδιοικητική περίοδο.»
2. Η παράγραφος 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ κυρώνονται και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τα αποτελέσµατα του µόνιµου πληθυσµού της απογραφής του έτους 2011 για τις κοινότητες της παραγράφου 4 του άρθρου 2.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Άρθρο 69
Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010
Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 114 του
ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 46 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Η εκλογή Προεδρείου Συµβουλίων και Επιτροπών
διενεργείται κατά τους µήνες Σεπτέµβριο και Νοέµβριο,
κατ` ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 165.»
Άρθρο 70
Τροποποιήσεις του άρθρου 117 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 117 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωµατικοί των ενόπλων
δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί
λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα µέλη
Ανεξαρτήτων Αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγµατος
ή Αρχών που χαρακτηρίζονται µε νόµο ως ανεξάρτητες
ή ρυθµιστικές, αν για τα µέλη αυτά προβλέπεται από το
νόµο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ µέρους τους οποιουδήποτε άλλου

δηµόσιου λειτουργήµατος ή καθηκόντων, αµειβόµενων ή
µη, σε οποιαδήποτε θέση του δηµόσιου τοµέα, κατά τη
διάρκεια της θητείας τους στην Ανεξάρτητη Αρχή.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 τροποποιείται ως εξής:
«ε) Υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δηµοσίου,
των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών προσώπων, τα οποία είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα (12) µήνες πριν από τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι, µέσα στο δωδεκάµηνο πριν από την
διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, άσκησαν καθήκοντα Προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου
γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης, στις περιφερειακές ενότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων εκτεινόταν η
αρµοδιότητα των οργανικών τους µονάδων.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Κώλυµα εκλογιµότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωµά τους, ύστερα από αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, σύµφωνα µε το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 236,
καθώς και για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωµά τους, σύµφωνα µε το άρθρο 233, ύστερα από διάπραξη ενός από τα πειθαρχικά παραπτώµατα του άρθρου αυτού.»
4. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, τα κωλύµατα που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, ως προς τα µέλη των Ανεξάρτητων Αρχών,
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1, ως προς τα πρόσωπα που υπάγονται σ’ αυτήν και θέτουν υποψηφιότητα
σε περιφέρειες άλλες από εκείνες της έδρας των νοµικών προσώπων στα οποία είναι Διοικητές, Υποδιοικητές,
Πρόεδροι Διοικητικών Συµβουλίων, Διευθύνοντες ή Εντεταλµένοι σύµβουλοι, καθώς και στην περίπτωση α΄
της παραγράφου 2 παύουν να υπάρχουν, αν τα πρόσωπα
στα οποία συντρέχουν αυτά παραιτηθούν από τη θέση
τους, πριν από την ηµέρα της ανακήρυξης των υποψηφίων. Oι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των περιφερειών
που παραιτούνται προκειµένου να συµµετάσχουν στις
περιφερειακές εκλογές, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, αν δεν εκλεγούν ή, σε περίπτωση εκλογής τους, εφόσον λήξει, για οποιονδήποτε λόγο, η θητεία τους. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, καθώς και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1, ως προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Προϊσταµένους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές ιατρούς που
προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ως προς τους υπεύθυνους συντονιστές
επιστηµονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας, αρχίζει από
τις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών που
θα ακολουθήσουν τις πρώτες, µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, εκλογές.»
5. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Όσοι ασκούν καθήκοντα Συµπαραστάτη του Δηµότη και της Επιχείρησης ή Περιφερειακού Συµπαραστάτη
του Πολίτη και της Επιχείρησης µπορούν να είναι υποψήφιοι Περιφερειάρχες ή Περιφερειακοί Σύµβουλοι, στις
περιφέρειες όπου υπηρετούν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της παραγράφου 6 του άρθρου 114, εφόσον παραι-
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τηθούν από τη θέση τους πριν από την ηµέρα ανακήρυξης των υποψηφίων.»

Άρθρο 72
Τροποποιήσεις του άρθρου 123 του ν. 3852/2010

Άρθρο 71
Τροποποιήσεις του άρθρου 120 του ν. 3852/2010

Στο άρθρο 123 του ν. 3852/2010, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 1, διαγράφεται η φράση «ή Αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας».
2. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου υποψήφιου
περιφερειάρχη, τη θέση του στο συνδυασµό µπορεί να
καταλάβει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους συµβούλους του συνδυασµού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων που επιδίδεται
µε απόδειξη στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου, δύο (2) ηµέρες το αργότερο πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 120, καθώς και η
γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρµόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αµέσως τον νέο υποψήφιο. Τη θέση υποψήφιου Περιφερειάρχη, σε περίπτωση
µη αντικατάστασης του, καταλαµβάνει όποιος σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.»
3. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Υποψήφιος σύµβουλος που παραιτήθηκε ή απεβίωσε επιτρέπεται να αντικατασταθεί µε δήλωση του υποψήφιου Περιφερειάρχη ακόµη και αν έχει περάσει η προθεσµία της παραγράφου 7 του άρθρου 120. Στη δήλωση
επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζουν οι παράγραφοι
5 και 6 του άρθρου 120, καθώς και η γραπτή αποδοχή
του προσώπου που προτείνεται. Το αρµόδιο δικαστήριο
ανακηρύσσει αµέσως τον νέο υποψήφιο.»

Στο άρθρο 120 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ) Ακολουθεί η ονοµασία της εκλογικής Περιφέρειας
και αναγράφεται, µε αλφαβητική σειρά, το επώνυµο, το
όνοµα και το πατρώνυµο των υποψηφίων περιφερειακών
συµβούλων της. Για τον τρόπο αναγραφής των ονοµατεπωνυµικών στοιχείων των υποψηφίων εφαρµόζεται η
παράγραφος 6 του άρθρου 18. Οι εκλογικές Περιφέρειες
αναγράφονται επίσης µε την αλφαβητική σειρά της ονοµασίας τους. Ο αριθµός των υποψήφιων περιφερειακών
συµβούλων πρέπει να είναι ίσος, τουλάχιστον, µε τον αριθµό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%).
Δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο µε µισό της
µονάδας και άνω. Ο αριθµός των υποψήφιων περιφερειακών συµβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό
σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού
αριθµού των υποψηφίων του οικείου συνδυασµού.»
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο αποδεικνύει την
εγγραφή του υποψήφιου στο δηµοτολόγιο δήµου της
Περιφέρειας όπου είναι υποψήφιος ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δήµου της Περιφέρειας στην
οποία είναι υποψήφιος, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι
δηµότης του δήµου αυτού (κανονική εγγραφή).»
3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή παράβολο ή ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του Δηµοσίου το
ποσό των διακοσίων (200) ή των πενήντα (50) ευρώ, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα
ποσά αυτά.»
4. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η δήλωση του συνδυασµού επιδίδεται από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη ή µε δικαστικό επιµελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου Περιφερειάρχη,
στον Πρόεδρο του Πολυµελούς Πρωτοδικείου της έδρας
της Περιφέρειας και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην Περιφέρεια Αττικής το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας. Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, επιτρέπεται µόνο να συµπληρωθεί ο
συνδυασµός έως τον επιτρεπόµενο αριθµό των υποψήφιων συµβούλων µε συµπληρωµατική δήλωση του υποψηφίου Περιφερειάρχη. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας καµιά µεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται,
εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 123. Στις ανωτέρω δηλώσεις επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 6.»

Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 125 του ν. 3852/2010, η λέξη «Περιφερειάρχης» αντικαθίσταται από τη λέξη «Δ».
Άρθρο 74
Τροποποίηση του άρθρου 129 του ν. 3852/2010
Η παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασµός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο επάνω µέρος του οποίου σηµειώνεται το όνοµα και, εφόσον υπάρχει, το έµβληµα του συνδυασµού και ακολουθεί το επώνυµο, το όνοµα και το πατρώνυµο του υποψήφιου Περιφερειάρχη
µε την αντίστοιχη ένδειξη, η οποία τίθεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνοµα του υποψηφίου και τίθενται µε αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύµβουλοι
της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.»
Άρθρο 75
Τροποποιήσεις του άρθρου 140 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 140 του ν. 3852/2010 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δύο ή περισσότερων
συνδυασµών, την έδρα τη δικαιούται ο µικρότερος σε εκλογική δύναµη συνδυασµός σε όλη την Περιφέρεια.»
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2. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό µέτρο για
κάθε συνδυασµό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασµού στο σύνολο της περιφέρειας προς
τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει, σύµφωνα µε το
άρθρο 138. Το πηλίκο, µετά την παράλειψη του κλάσµατος, προσαυξάνεται κατά µία µονάδα. Ο αριθµός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού διαιρείται σε
κάθε εκλογική περιφέρεια µε το εκλογικό του µέτρο και
ο συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσο είναι το
ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Αρχίζοντας από το µικρότερο σε εκλογική δύναµη συνδυασµό στο σύνολο της
περιφέρειας, και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναµης, στο συνδυασµό αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιµες έδρες που δικαιούται, και ο αριθµός τους αφαιρείται από τις διαθέσιµες
της περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο
συνδυασµό κατακυρώνονται µόνο οι διαθέσιµες έδρες.»
3. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αν, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της παραγράφου 7, υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες µε αδιάθετες έδρες και συνδυασµοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα , σύµφωνα µε το άρθρο 138, ξεκινώντας από
τη µεγαλύτερη σε αριθµό εδρών εκλογική περιφέρεια
και επί όµοιων από εκείνη που έχει συνολικά τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας µε φθίνουσα
σειρά, απονέµεται ανά µία αδιάθετη έδρα στο συνδυασµό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει
τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην εκλογική περιφέρεια. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαµβάνεται όσες φορές χρειαστεί, µέχρι να
εξαντληθούν οι διαθέσιµες έδρες ή οι συνδυασµοί που
δικαιούνται να καταλάβουν έδρα , σύµφωνα µε το άρθρο
138. Έδρες που, µετά την εξάντληση των συνδυασµών
οι οποίοι δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, παραµένουν
αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραµένουν κενές.»
Άρθρο 76
Τροποποίηση του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 Ορισµός Επάρχου
1. Στο άρθρο 160, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«Στις περιφερειακές ενότητες που είναι πρώην νησιωτικά επαρχεία, ορίζεται Έπαρχος. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Έπαρχος ορίζεται, περιφερειακός σύµβουλος
που εκλέγεται στην οικεία περιφερειακή ενότητα και
πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, έπαρχος ορίζεται µεταξύ όλων των
Περιφερειακών Συµβούλων, από τον Περιφερειάρχη, µε
την απόφαση της παραγράφου 1. Ο Έπαρχος ασκεί τις
αρµοδιότητες που του µεταβιβάζει ο Περιφερειάρχης µε
την ίδια απόφαση. Ο Έπαρχος λαµβάνει αντιµισθία , σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 181.»
2. Το άρθρο 29 του ν. 4255/2014 καταργείται.
Άρθρο 77
Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 3421/2005
Στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302),
η λέξη «νοµαρχών» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Περιφερειαρχών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 78
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,
που αφορούν υπηρεσιακές µεταβολές
του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 65
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δηµόσιο ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού για χρονικό διάστηµα ίσο µε το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 85 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κατόχους αποφοιτηρίου δηµόσιου Ι.Ε.Κ., διάρκειας σπουδών δύο (2) ετών ή κατόχους πτυχίου επαγγελµατικής ειδικότητας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας», ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά
κατά δύο (2) έτη.»
3. H παράγραφος 3 του άρθρου 87, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016
(Α΄33), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ως Προϊστάµενοι Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE
ή ΔΕ εφόσον:
α) κατέχουν το βαθµό Α΄ ή
β) έχουν ασκήσει για ένα (1) τουλάχιστον έτος καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος.»
4. α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 88, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4464/2017
(Α΄46), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 87
και του παρόντος λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν
τοις πράγµασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τµήµατος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές
Γραµµατείες, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοικησης
α΄ και β΄ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.»
β) Ο διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρµόζονται και σε
εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταµένων, για τις
οποίες δεν έχει ακόµη πραγµατοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις αυτές, πρόσθετα δικαιολογητικά
για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε Ν.Π.Ι.Δ. µπορεί να υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου αυτού, µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Στο άρθρο 89, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6
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του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄33), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η επιλογή των Προϊσταµένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και Τµηµάτων γίνεται
από τα οικεία Υπηρεσιακά Συµβούλια του άρθρου 5.»
β) Οι περίπτωσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες και αρχίζει πέντε (5) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην
αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σηµείωµα µε
όσα τηρούνται στο προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου
και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαµβάνονται υπόψη όσα
βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουµένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόµιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων, που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού γίνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών µετά το πέρας της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειµένου να υποβάλει ένσταση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών. Η ένσταση εξετάζεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (5) ηµερών. Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα
αντίγραφα των επικαλούµενων στοιχείων στη βεβαίωση
και το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του µητρώο αποστέλλονται αµελλητί στο αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόµου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία µε απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι µοριοδοτούνται µε βάση τις οµάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε βάση την ανωτέρω µοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Ο πίνακας αυτός
και ο πίνακας αποκλειοµένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται, ενώπιον του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ενστάσεις, µέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Ενστάσεις που υποβάλλονται
µετά το πέρας της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
στ) Στη διαδικασία της δοµηµένης συνέντευξης καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Για τη διενέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού γίνει και η µοριοδότηση µε βάση το κριτήριο της δοµηµένης συνέντευ-

ξης, εξάγεται η τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση. Το όνοµα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση µε απόφαση του αρµόδιου
για την τοποθέτηση οργάνου.»
γ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και τµηµάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο οργανισµό
τοπικής αυτοδιοίκησης, µε την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία της
επιλογής, τηρουµένων των όρων των άρθρων 87 και 88.»
δ) Οι περίπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες και αρχίζει πέντε (5) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της οικείας προκήρυξης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην
αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σηµείωµα µε
όσα τηρούνται στο προσωπικό µητρώο του υπαλλήλου
και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαµβάνονται υπόψη όσα
βεβαιώνει η οικεία Διεύθυνση προσωπικού, αφού προηγουµένως έχει καλέσει τον υποψήφιο για την προσκόµιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού γίνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών µετά το πέρας της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειµένου να υποβάλει ένσταση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών. Η ένσταση εξετάζεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (5) ηµερών. Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα
αντίγραφα των επικαλούµενων στοιχείων στη βεβαίωση
και το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του µητρώο αποστέλλονται αµελλητί στο αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται µέσα σε (3) µήνες από την έναρξη
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόµου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία µε απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται
σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι µοριοδοτούνται
µε βάση τις οµάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε
βάση την ανωτέρω µοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση κατά φθίνουσα
σειρά βαθµολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειοµένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που
προκηρύσσει τις θέσεις. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσι-
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µων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Αν µετά την εξέταση
των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επέλθουν µεταβολές
στον πίνακα κατάταξης, ο αναµορφωµένος πίνακας για
κάθε προκηρυσσόµενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα
του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται
οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.
στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της δοµηµένης συνέντευξης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
88 από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Στη συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Αφού γίνει η µοριοδότηση µε βάση και το κριτήριο
της δοµηµένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και
καταρτίζονται οι πίνακες κατάταξης.»
ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Όσοι επιλέγονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια, µε απόφαση του
οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής
τους, τοποθετούνται Προϊστάµενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές µονάδες για θητεία τριών (3) ετών.»
στ) Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«Με απόφαση του κατά περίπτωση οικείου οργάνου,
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Ειδικού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ο Προϊστάµενος οργανικής µονάδας απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά πληµµελή άσκηση των καθηκόντων του. Ο Προϊστάµενος µπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µε αίτηση του, ύστερα από
απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή του υπηρεσιακού συµβουλίου, το οποίο συνεκτιµά τις υπηρεσιακές ανάγκες.»
6. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
163, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 213 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πλήρωση µίας από τις θέσεις που προβλέπονται
στα προηγούµενα εδάφια µπορεί να γίνεται µε πρώην
Δήµαρχο ή µε απόφοιτο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και εµπειρία ή επαγγελµατική ειδίκευση σε θέµατα σχετικά µε την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται ,
σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 ή µε
δηµοσιογράφο, µε την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι
µέλος αναγνωρισµένης στην Ελλάδα επαγγελµατικής
δηµοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα µε
την ιδιότητα του δηµοσιογράφου. Στις περιπτώσεις του
προηγούµενου εδαφίου, οι θέσεις που πληρούνται αποτελούν θέσεις ειδικού συνεργάτη Δηµάρχου.»
Άρθρο 79
Δηµοσίευση των πράξεων µετάταξης υπαλλήλων
σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οι πράξεις µετάταξης που εκδίδονται από τα αρµόδια
προς διορισµό όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, δηµοσιεύονται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε µέριµνα του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α..

Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4257/2014
Στο άρθρο 15 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος της µετακίνησης της παραγράφου 1 και εφόσον εξακολουθούν
να υφίστανται οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες, οι υπάλληλοι που µετακινήθηκαν µπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να µετατάσσονται στους φορείς στους οποίους
είχαν µετακινηθεί. Για τη µετάταξη εκδίδεται απόφαση
του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου, µετά από γνώµη
του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου και σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου του φορέα
προέλευσης. Η µετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης
στην οποία µετατάσσεται και, αν δεν υπάρχει, σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως µε την µε οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η πράξη µετάταξης δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 81
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3852/2010 σχετικών
µε υπηρεσιακές µεταβολές προσωπικού των Ο.Τ.Α.
1. Στο άρθρο 104Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 180 του ν. 4555/2018, επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
α) µετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση µη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης,
η µετάταξη πραγµατοποιείται µε µεταφορά της θέσης
τους.»
β) στο τέλος της παραγράφου 6, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Στην περίπτωση µη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης,
η µετάταξη πραγµατοποιείται µε µεταφορά της θέσης
τους.»
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 243
του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 214 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση αυτή είναι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του π.δ. 50/2001 (Α΄39).»
Άρθρο 82
Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων
λόγω εκλογών

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 3870/2010
(Α΄ 138), όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
78 του ν. 4257/2014 (Α΄93), αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρούνται των περιορισµών του παρόντος:
α) οι διορισµοί και οι προσλήψεις µόνιµου και ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι
προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων
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δηµοσιεύτηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την έναρξη της
προεκλογικής περιόδου των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών,
β) οι διορισµοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή µεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018),
γ) η διαδικασία µετάταξης του άρθρου 278 του
ν. 4555/2018, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), καθώς και η
διαδικασία µετάταξης της παρ. 7 του άρθρου 15 του
ν. 4257/2014,
δ) οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, προκειµένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονοµέων άρδευσης, των χειριστών µηχανηµάτων, των
εργαζοµένων στους τοµείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθµών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.), των αµειβοµένων µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ, των εργαζοµένων στις
παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού µε
αντίτιµο και λοιπές καταβολές και των απασχολούµενων
στα προγράµµατα δακοκτονίας,
ε) η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. µε βάση τις
διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107),
στ) οι προσλήψεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107).»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι περιορισµοί των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα
αυτών, προκειµένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονοµέων άρδευσης, των χειριστών µηχανηµάτων, των εργαζοµένων στους τοµείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθµών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.),
των αµειβοµένων µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ, των εργαζοµένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούµενων στα προγράµµατα δακοκτονίας, καθώς και ως
προς τις προσλήψεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107).»
3. Η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισµό, την
πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή µεταβολή για
την πλήρωση των θέσεων που περιλαµβάνονται στην
Προκήρυξη 3Κ/2018 Α.Σ.Ε.Π. (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018), καθώς
και των θέσεων που καλύπτονται, σύµφωνα µε το άρθρο
82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και µε µεταφορά/µετάταξη
προσωπικού δυνάµει των άρθρων 40 του ν. 4440/2016
(A΄224) και 23 του ν. 4587/2018 (A΄218) δεν εµπίπτουν
στους περιορισµούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.

Άρθρο 83
Άδεια εξετάσεων σε υπαλλήλους Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού, που φοιτούν
στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο
1. Μόνιµοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄
βαθµού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου δικαιούνται τις ειδικές άδειες που προβλέπονται
στα άρθρα 65, 66 και 67 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικής και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά
και µεταπτυχιακά προγράµµατα του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου δικαιούνται τη χορήγηση της ειδικής άδειας του άρθρου 67 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
2. Για τη χορήγηση των αδειών της παραγράφου 1 απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης του Ιδρύµατος από
την οποία προκύπτει η ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη τη
διάρκεια της αδείας.
Άρθρο 84
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994
Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου
14 του ν. 2190/1994, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4440/2016 (Α΄224), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται για τις
προκηρυσσόµενες θέσεις των κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, καθώς και
των υπηρεσιών κοιµητηρίων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και
των νοµικών τους προσώπων, των κλάδων/ειδικοτήτων
ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού
Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως
σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισµούς ή κανονισµούς. Κατ’ εξαίρεση, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µπορούν να καθορίζονται παθήσεις συµβατές µε τους
κλάδους/ειδικότητες του προηγούµενου εδαφίου, ώστε
να υπάγονται στο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της
παρούσας περίπτωσης άτοµα µε τις ανωτέρω παθήσεις.»
Άρθρο 85
Τροποποίηση του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων για τη γραµµατειακή υποστήριξη
του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
Στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
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4, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), αντικαθίσταται
ως εξής:
«Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό Α΄ της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε την απόφαση ορισµού των µελών του Συµβουλίου.»
2. Το έκτο και έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 5, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 18 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, αντικαθίστανται
ως εξής:
«Καθήκοντα γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Α΄ του Δήµου της έδρας του νοµού, µε εξαίρεση τα
Συµβούλια των Νοµαρχιών του Νοµού Αττικής, του Νοµού Θεσσαλονίκης και των Δήµων Αθηναίων, Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης.
Καθήκοντα γραµµατέα για τα Συµβούλια των Νοµαρχιών του Νοµού Αττικής και του Νοµού Θεσσαλονίκης εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού
ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Α΄ του πολυπληθέστερου Δήµου που ορίζεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης.»
3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου Δήµου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών
Γραµµατέων µε βαθµό Α΄ που ορίζεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος κλάδου
ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων του οικείου Δήµου, µε
βαθµό Α΄, που προτείνεται από τον Δήµαρχο.»
Άρθρο 86
Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4583/2018
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του
ν. 4583/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που: α) είτε άµεσα είτε µέσω νοµικών τους προσώπων συµβλήθηκαν, το έτος 2011, µε
την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), για την παροχή του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την
παροχή των υπηρεσιών του Προγράµµατος, µε ενεργές
συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου
που έχουν παραταθεί µέχρι τις 31.12.2019, σύµφωνα µε
το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄107) ή µε ενεργές
συµβάσεις µίσθωσης έργου, καθώς επίσης και οι Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού στα χωρικά όρια των οποίων παρέχονταν υπηρεσίες του Προγράµµατος από νοµικά πρόσωπα που
είχαν συµβληθεί προς τούτο µε την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατά τα
έτη 2011 ή 2012 και τα οποία απασχολούσαν προσωπικό
για την παροχή των υπηρεσιών του προγράµµατος µε ενεργές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συµβά-

σεις εργασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών, δύνανται,
µέχρι τις 31.3.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που
καταρτίζονται και ψηφίζονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάσταση Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων και σύστασης οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθµού µε τις θέσεις προσωπικού που
απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νοµικό πρόσωπο
αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι.»
2. Η παράγραφος 1 ισχύει από τις 18.12.2018.
Άρθρο 87
Ρυθµίσεις για τις µετατάξεις σχολικών φυλάκων
που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το άρθρο 80
του ν. 4172/2013
1. Υπάλληλοι ειδικότητας σχολικών φυλάκων οι οποίοι, µετά τη θέση τους σε διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε το
άρθρο 80 του ν. 4172/2013 (Α΄167), µεταφέρθηκαν σε
θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού, µε
την ίδια σχέση εργασίας, σε νοσοκοµεία της Χώρας,
µπορούν να µετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 είτε στην υπηρεσία του Δήµου
στην οποία απασχολούνταν πριν από τη θέση τους σε
διαθεσιµότητα µε την ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων,
είτε σε άλλο δήµο µε την ίδια ειδικότητα, µε αίτησή τους
που υποβάλλεται στον οικείο Δήµο. Η πράξη µετάταξης
εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο του Δήµου, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Για τη διενέργεια της µετάταξης, το ποσοστό κάλυψης
των θέσεων στο φορέα προέλευσης της ειδικότητας
στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %) τουλάχιστον.
Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να µην είναι ο µοναδικός που
υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραµµα του φορέα προβλέπεται µόνο µία (1) θέση του εν λόγω κλάδου.
2. Η µετάταξη του προσωπικού της παραγράφου 1 γίνεται µε µεταφορά της θέσης του και σε ειδικότητα ΔΕ
Σχολικών Φυλάκων, µε τον βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχε πριν από τη θέση του σε διαθεσιµότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 80 του ν. 4172/2013, συνυπολογιζοµένου του χρόνου υπηρεσίας στις υγειονοµικές υπηρεσίες των νοσοκοµείων για τη βαθµολογική και τη µισθολογική του εξέλιξη. Οι µετατασσόµενοι διατηρούν το
ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.
Άρθρο 88
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 4440/2016 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του
άρθρου 100 του ν. 4472/2017 (Α΄74) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του
άρθρου 74 του ν. 3584/2007 για τις µετατάξεις του ειδι-
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κού ένστολου προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας, καθώς και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 και των παραγράφων 11α και 11β του άρθρου 247
του ν. 3852/2010.»
2. Η παράγραφος 1 ισχύει από τις 2.12.2016.

του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, προθεσµία και πληρούν
τις λοιπές προϋποθέσεις, γίνονται δεκτές.

Άρθρο 89
Αύξηση του µέγιστου επιτρεπόµενου αριθµού
των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου
και µίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 96 του ν. 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού ανατίθεται σε ιατρούς των
οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, ειδικότητας παθολογίας ή γενικής ιατρικής και
σε ιατρούς δηµόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. και ασκείται ύστερα
από εντολή του αρµόδιου Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Διοικητικού.»
2. Αµοιβές που έχουν καταβληθεί, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε ιατρούς δηµόσιας υγείας του
Ε.Σ.Υ., για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., θεωρούνται νόµιµες.

Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός των ατόµων που
προσλαµβάνονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου ή συνάπτουν σύµβαση µίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, όπως έχει καθοριστεί, σύµφωνα µε την οικ. 22421 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Οικονοµικών (Β΄ 2242/15.6.2018), αυξάνεται κατά τετρακόσια (400) άτοµα και καθορίζεται στα χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) άτοµα, κατά παρέκκλιση του
δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 της από 31.12.2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 256), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98).
Άρθρο 90
Αύξηση του ορίου υπερωριών σε περιοχές
που επλήγησαν από πυρκαγιές
και έντονα καιρικά φαινόµενα
Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, το
οποίο απασχολήθηκε για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν την Δυτική Αττική την 15η
Νοεµβρίου 2017 και των καταστροφικών πυρκαγιών που
έπληξαν περιοχές της Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου
2018, ορίζονται για το δεύτερο εξάµηνο του 2017 και για
τα δύο εξάµηνα του 2018 µέχρι:
α. εκατόν εξήντα (160) ώρες για απογευµατινή υπερωριακή εργασία,
β. εκατόν δεκαέξι (116) ώρες για υπερωριακή εργασία
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες.
Οι σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρόκειται να δηµοσιευθούν µέχρι τις 30.6.2019, µπορεί να ισχύουν αναδροµικά από 15.11.2017.
Άρθρο 91
Επέκταση του πεδίου εφαρµογής της παρ. 5
του άρθρου 99 του ν. 4483/2017
Στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 5 του άρθρου 99 του
ν. 4483/2017, υπάγονται και υπάλληλοι που περιλαµβάνονταν στους οριστικούς πίνακες διάθεσης της υπ’ αριθ.
5/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι
µετατάχθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81
του ν. 4172/2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και υπηρετούσαν,
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017, σε υπηρεσίες
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αιτήσεις των υπαλλήλων του προηγούµενου εδαφίου, που
υποβλήθηκαν µέσα στην προβλεπόµενη, από την παρ. 5

Άρθρο 92
Τροποποίηση άρθρου 96 του ν. 4483/2017

Άρθρο 93
Ερµηνεία της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017
Η αληθής έννοια της παρ. 4 του άρθρου 103 του
ν. 4483/2017 είναι ότι, ο µηνιαίος βασικός µισθός των ειδικών κατηγοριών των µουσικών, όπως αυτές καταγράφονται στην παράγραφο αυτή, διαµορφώνεται βάσει των
ειδικών συντελεστών, ανά κατηγορία, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται µε τους βασικούς µισθούς των υπαλλήλων,
βάσει της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν.
Για τη διαµόρφωση των λοιπών µισθολογικών κλιµακίων
και την περαιτέρω εξέλιξη των µουσικών, προστίθεται
στον βασικό µισθό και σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο, το
σταθερό ποσό που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασµό του βασικού/εισαγωγικού µισθού του προηγούµενου
εδαφίου επί τους ειδικούς συντελεστές, ανά κατηγορία,
που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 4354/2015
(Α΄176), όπως ισχύει.
Άρθρο 94
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4325/2015
Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015
(Α΄ 47), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 88 του ν. 4483/2017, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ο µουσικός δεν κατέχει απολυτήριο εξατάξιου γυµνασίου ή λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, προκειµένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ Μουσικών,
απαιτείται, εκτός από το πτυχίου ή το δίπλωµα µουσικής
εκπαίδευσης, και πενταετής εµπειρία στην εκτέλεση του
οικείου µουσικού οργάνου, που αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιµουσικού ή επικεφαλής µπάντας ή ορχήστρας.»
Άρθρο 95
Μετακίνηση προσωπικού από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
σε δηµοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού
ραδιοφωνίας - τηλεόρασης
Τακτικό προσωπικό κλάδου ή ειδικότητας Δηµοσιογράφου ή Ηχολήπτη, που υπηρετεί σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού,
µπορεί να µετακινείται σε Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ειδικού Σκοπού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης των οικείων
Ο.Τ.Α., για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αυτών και
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για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών. Η µετακίνηση γίνεται µε απόφαση του δηµάρχου, ύστερα από αίτηση του
υπαλλήλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο φορέας
καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που µετακινείται. Το προσωπικό µετακινείται µε την ίδια σχέση εργασίας και εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο υπηρεσιακό, µισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς. Η µετακίνηση του πρώτου εδαφίου µπορεί, µε απόφαση του δηµάρχου, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, να ανανεώνεται για χρονικό διάστηµα τριών (3) επιπλέον ετών, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αντίστοιχες υπηρεσιακές ανάγκες. Η απόφαση µετακίνησης υπόκειται
στον υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας των άρθρων 225
και 238 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν µε τα
άρθρα 116 και 131 του ν. 4555/2018, αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ,
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 96
Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010
Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 4555/2018, διαγράφονται οι λέξεις «ιδιωτικού ή» από τη φράση «ή και µε
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου ή µε τους
φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4, και 5 του άρθρου 12
του ν. 4412/2016 (Α΄147), µεµονωµένα ή από κοινού».
Άρθρο 97
Τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων
Στο άρθρο 13 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Καθορισµός ορίων γίνεται και σε κάθε περίπτωση
σύστασης νέας κοινότητας εντός της διοικητικής περιφέρειας ενός Δήµου.»
Άρθρο 98
Ενώσεις δηµοτικών επιχειρήσεων µε ειδικό σκοπό
τη λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών
Δύο ή περισσότερες δηµοτικές επιχειρήσεις ειδικού
σκοπού, µε αντικείµενο τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού σταθµού, µπορούν να συνιστούν ενώσεις
δηµοτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων,
µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ.. Σκοπός των ενώσεων είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των δηµοτικών
ραδιοτηλεοπτικών µέσων, µε στόχο τη συνολική ποιοτική και λειτουργική αναβάθµιση των παρεχόµενων από
αυτά υπηρεσιών προς τον πολίτη, η παροχή τεχνικής και
λειτουργικής υποστήριξης προς τα µέλη τους, η θεσµική
εκπροσώπηση αυτών ενώπιον διοικητικών αρχών και η
γενική µέριµνα για την κατοχύρωση και προαγωγή του
ρόλου της δηµοτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Οι ενώσεις του πρώτου εδαφίου συνιστώνται µε αποφάσεις
των οικείων Διοικητικών Συµβουλίων των συµµετεχουσών δηµοτικών επιχειρήσεων και λειτουργούν, σύµφωνα
µε τα άρθρα 267 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων και

741 του Α.Κ.. Δηµοτικές επιχειρήσεις µε ειδικό σκοπό τη
λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού µπορούν να συµµετέχουν στις ενώσεις του πρώτου εδαφίου, ακόµα και αν η συµµετοχή τους αυτή δεν περιλαµβάνεται ρητά µεταξύ των καταστατικών τους σκοπών.
Άρθρο 99
Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 1069/1980
Το άρθρο 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 348 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και τροποποιήθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«Διοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης
1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από ένα (1) µόνο Δήµο διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από
τον Δήµαρχο ή τον οριζόµενο από αυτόν σύµβουλο ως
Πρόεδρο, έναν (1) ακόµη αιρετό εκπρόσωπο που ορίζεται µε απόφαση του Δηµάρχου και πέντε (5) έως εννέα
(9) ακόµη αιρετούς εκπροσώπους του Δήµου, που ορίζονται µε απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήµου, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ως µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται ακόµη, ένα (1) µέλος ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζοµένων
στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το
σκοπό αυτόν και ένα (1) µέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος
πτυχίου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής, µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή γνώσεις συναφείς
µε το αντικείµενο της επιχείρησης. Ο καθορισµός του
περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούµενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόµενου από αυτόν
µέλους, γίνεται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Τα ανεξάρτητα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, εφόσον ο συνολικός αριθµός των µελών που προβλέπονται
από τον οικείο Οργανισµό υπερβαίνει τον αριθµό των µελών που ορίζονται , σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, είναι δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι του οικείου δήµου,
µε αποδεδειγµένη εµπειρία ή γνώσεις συναφείς µε το αντικείµενο της επιχείρησης και ορίζονται µε απόφαση
του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται
µε πλειοψηφία των 2/3 του αριθµού των µελών του.
2. Σε περίπτωση συµµετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός Δήµων, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, µε την υπόδειξη,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, τριών (3) αιρετών εκπροσώπων από κάθε Δηµοτικό Συµβούλιο και, σε περίπτωση,
που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθµός µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, το Δηµοτικό Συµβούλιο του δήµου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Στην περίπτωση διαδηµοτικών
επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
είναι ο Δήµαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόµενος από αυτόν σύµβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας που υποδεικνύει εκπρόσωπό του και τα
ανεξάρτητα µέλη που επιλέγονται µε τη διαδικασία της
παραγράφου 1 ορίζονται από το Δηµοτικό Συµβούλιο
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του Δήµου της έδρας της επιχείρησης, µε πλειοψηφία
των 2/3 του αριθµού των µελών του. Ο αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συµβουλίου είναι ο Δήµαρχος του µεγαλύτερου σε πληθυσµό Δήµου που συµµετέχει στην επιχείρηση, πλην του Δήµου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόµενος από αυτόν σύµβουλος.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη
θητεία του Δηµοτικού Συµβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά τη συγκρότηση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
4. Τα αιρετά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι
δυνατόν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου που τα όρισε, η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη
πλειοψηφία του αριθµού των µελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζοµένων και του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οργάνου που τους υπέδειξε. Η αντικατάσταση των ανεξάρτητων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, δηµοτών ή µόνιµων κατοίκων του
οικείου δήµου, γίνεται ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των 2/3 του αριθµού των µελών του.
5. Στο Διοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης µετέχει,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ως εισηγητής θεµάτων προς συζήτηση, ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης.
6. Καθήκοντα γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου
ασκεί υπάλληλος της επιχείρησης, που ορίζεται από τον
πρόεδρό του.
7. Για τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που είναι
αιρετοί εκπρόσωποι Δηµοτικών Συµβουλίων, ισχύουν οι
διατάξεις του Δηµοτικού Κώδικα περί µη εκλογιµότητας
και ασυµβιβάστων.
8. Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι συγγενείς µεταξύ τους εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας
µέχρι και τρίτου βαθµού, καθώς και οι µε οποιαδήποτε
µορφή εργολάβοι ή προµηθευτές της επιχείρησης ή µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή υπάλληλοι οµοειδούς
επιχείρησης.
9. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου, αν δεν
είναι Δήµαρχος, µπορεί να καταβάλλεται, για τις παρεχόµενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του, αποζηµίωση
που καθορίζεται µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης. Η αποζηµίωση
αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%), του ποσού της αντιµισθίας του Δηµάρχου,
σύµφωνα µε το άρθρο 92 του ν. 3852/2010. Σε περίπτωση απουσίας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας,
µεγαλύτερης του ενός (1) µήνα, η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται εξ ηµισείας σε αυτόν και στον αναπληρωτή
του.
10. Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών και του
γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης
για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται
µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Συµβουλίου και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση. Με όµοια απόφαση,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού
Συµβουλίου, µπορεί να ορίζεται ότι ένα από τα µέλη του
παρέχει πλήρη απασχόληση µε αµοιβή στην επιχείρηση
και να καθορίζονται οι αρµοδιότητες και το ύψος της α-

µοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπικών
του προσόντων και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος
της αποζηµίωσης του προέδρου της επιχείρησης.»
Άρθρο 100
Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1069/1980
1. Το άρθρο 6 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 348 του
ν. 4512/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης
1. Των υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός
Διευθυντής.
2. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να:
α) Είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της επιχείρησης ή στα γνωστικά
αντικείµενα της διοίκησης επιχειρήσεων ή των οικονοµικών επιστηµών.
β) Έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε
θέση ευθύνης στο δηµόσιο, ευρύτερο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα.
γ) Κατέχει άριστα τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα.
Τα πρόσθετα προσόντα, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης και αναπλήρωσης του Γενικού Διευθυντή, κατά
το µέρος που δεν ρυθµίζεται αυτή διαφορετικά από διατάξεις νόµου, καθορίζονται από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, σύµφωνα µε το άρθρο
7.
3. Ο Γενικός Διευθυντής ελέγχει την καθηµερινή εργασία της επιχείρησης, ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των
εργασιών κάθε υπηρεσίας ασκώντας τη διοίκηση του
προσωπικού της, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των
αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και µεριµνά για:
α) την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η
επιχείρηση,
β) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης του πενταετούς επιχειρησιακού
προγράµµατος δράσης, που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5,
γ) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συµβούλιο του ετήσιου προγράµµατος έργων, που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
5,
δ) τη σύνταξη, δύο (2) τουλάχιστον µήνες πριν από
την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους, του προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων της επιχείρησης,
ε) την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης της µελέτης κόστους - οφέλους,
που προβλέπεται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 5,
στ) την κατάρτιση και την υποβολή στο Διοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης του ετήσιου προγράµµατος επενδύσεων για το επόµενο οικονοµικό έτος, υποδεικνύοντας τις εγκεκριµένες ή προτεινόµενες πηγές χρηµατοδότησής του,
ζ) την κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης των αναγκαίων αναµορφώσεων και
τροποποιήσεων στο πρόγραµµα κατασκευής έργων και
στον ετήσιο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων της επιχείρησης,
η) τη σύνταξη του ετήσιου απολογισµού της επιχείρη-
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σης, µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης.
4. Ο Γενικός Διευθυντής συµµετέχει στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συµβουλίου, χωρίς δικαίωµα ψήφου και
εισηγείται προς το Διοικητικό Συµβούλιο για:
α) την ανάθεση µελετών, εκτέλεση έργων και προµηθειών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
β) κάθε εκποίηση ή εκµίσθωση ακινήτων ή κινητών
πραγµάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,
γ) την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων ή µέσων, την παραίτηση από αυτά και κάθε δικαστικό ή εξωδικαστικό
συµβιβασµό,
δ) τη σύναψη δανείων,
ε) τη συµµετοχή φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων τα οποία επιθυµούν να κατασκευάσει η επιχείρηση κατά προτεραιότητα, καθώς και για τους όρους αυτής της συµµετοχής.
5. Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για:
α) την εκτέλεση προµηθειών και την ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το
ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Το χρηµατικό αυτό
όριο µπορεί να αυξοµειώνεται, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης,
β) την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόµενες από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις,
καθώς και για τη χορήγηση αδειών σε αυτό.
6. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τις λοιπές αρµοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν από τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
7. Αν δεν έχει διοριστεί Γενικός Διευθυντής ή αν αυτός
κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης, ο ανώτερος σε
βαθµό και, επί ισόβαθµων, ο αρχαιότερος υπάλληλος.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Διαδικασίες πρόσληψης Γενικών
Διευθυντών Δ.Ε.Υ.Α. για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 348 του ν. 4512/2018 (Α΄5), είχε εκδοθεί έγκριση της
Επιτροπής του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, εξετάζονται κανονικά, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Άρθρο 101
Διατάξεις για τη µεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµόσιων σχολείων
1. Προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη µεταφορά όλων των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµοσίων σχολείων και µόνο για το
σχολικό έτος 2018-2019 ισχύουν τα εξής:
α) Τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) που έχουν διανεµηθεί πριν τις 26.9.2018, ισχύουν κανονικά.
β) Οι δικαιούχοι µεταφοράς για την εφαρµογή του αντικειµένου της κολύµβησης δύνανται να µεταφέρονται
και µε ΕΜΔ.
γ) Η µεταφορά µαθητών των καλλιτεχνικών σχολείων
και των σχολείων διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, από το
τόπο διαµονής τους ή από συγκεκριµένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, πραγµατοποιείται χωρίς τους χιλιοµετρικούς περιορισµούς της παρ. 1 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 50025/2018

(Β΄ 4217).
2. Στο άρθρο 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) επέρχονται
από 31.12.2018 οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «µέχρι 31.12.2018» αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι
30.6.2019».
β) Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, η φράση
«που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2018 έως τις 31.12.2018» αντικαθίσταται από τη φράση «που ήταν σε ισχύ στις
31.12.2018 έως τις 30.6.2019».
3. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου δεκάτου
εβδόµου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), όπως ισχύει, εφαρµόζεται και για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και
2021 -2022.
Άρθρο 102
Παράταση της προθεσµίας προσκόµισης
του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδοµικής
άδειας και της απόφασης παραχώρησης
της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017
1. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 6 του
π.δ. 99/2017 (Α΄ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περίπτωσης α΄ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τις 31.7.2019 για τις εξής περιπτώσεις:
α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών µε ηµεροµηνία αίτησης έκδοσης οικοδοµικής άδειας µετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια,
τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγραφο ανέγερσης µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και για τα
οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους µερικά ή ολικά, προκειµένου να ενταχθούν στην κατηγορία
«Ε΄ – Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του
Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του
π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή και προσθήκη δόµησης λειτουργικά εξαρτηµένη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.γ
του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του
π.δ. 41/ 2018,
β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών
σταθµών µε ηµεροµηνία αίτησης για έκδοση οικοδοµικής
άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ηµεροµηνία και για τα
οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά,
προκειµένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ –Υγεία
και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄
και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/ 2018
ή και προσθήκη δόµησης λειτουργικά εξαρτηµένη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.1.δ
του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1
του π.δ. 41/2018.
2. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 6 του
π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περίπτωσης
β΄ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή
το παραχωρητήριο της περίπτωσης γ΄, παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις 31.7.2019.
3. Σε περίπτωση µη προσκόµισης του πιστοποιητικού
πυρασφάλειας, της οικοδοµικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νοµιµοποίησης του κτιρίου ή της
απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου µέσα στην
αποκλειστική προθεσµίας των παραγράφων 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 6
του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.
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Άρθρο 103
Ρυθµίσεις για µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα
1. Η παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού για
ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί,
σύµφωνα µε βεβαίωση του αρµόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νοµίµου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιµοποιούταν κατά το διάστηµα αναφοράς, διαγράφονται ή
παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να υποβληθεί µέχρι τις
31.12.2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.»
2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού, τα οποία έχουν επιβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του
ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστηµα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρµόδια
υπηρεσία του Δήµου η, κατά το ανωτέρω διάστηµα, χρησιµοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Άρθρο 104
Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Υπουργείου Εσωτερικών
1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του
π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων.
β. Πληροφοριακών Συστηµάτων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και Ο.Τ.Α..
γ. Διαχείρισης Δεδοµένων και Διαλειτουργικότητας.
δ. Τεχνολογικού Εξοπλισµού και Δικτύων.
ε. Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.
στ. Κυβερνοασφάλειας.
3. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων που υπάγονται στη
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέµονται
ως ακολούθως:
α. Το Τµήµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι αρµόδιο για:
αα. την ανάπτυξη ή τον προγραµµατισµό προµήθειας
και εγκατάστασης σε παραγωγική λειτουργία νέων συστηµάτων πληροφορικής για τον εκσυγχρονισµό και την
απλούστευση των διαδικασιών, καθώς και για τη βελτίωση της απόδοσης της εσωτερικής λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου, των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Ιθαγένειας και των Αυτοτελών Υπηρεσιών
Εποπτείας Ο.Τ.Α. (ΑΥΕ Ο.Τ.Α.),
ββ. την ανάλυση, τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού και πληροφοριακών συστηµάτων
εθνικής εµβέλειας αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσω-

τερικών, καθώς και της Διαδικτυακής Πύλης του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων και
των αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,
γγ. την κατάρτιση και υποβολή τεχνικών δελτίων συγχρηµατοδοτούµενων έργων πληροφορικής, που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας του
Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων
και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού ή στην εγκατάσταση
και λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων εθνικής εµβέλειας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου,
δδ. τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και πάσης φύσεως όρων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων πληροφορικής που αφορούν στην υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού ή στην
εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων εθνικής εµβέλειας, καθώς και την παρακολούθηση
της ορθής εκτέλεσης αυτών,
εε. τη σύνταξη ειδικών τεχνικών µελετών και µελετών
σκοπιµότητας οριζόντιων έργων πληροφορικής,
στστ. τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δηµόσιους φορείς, καθώς και κατάλληλων συστηµάτων εγγραφής σε αυτές, ταυτοποίησης και βεβαίωσης της αυθεντικότητας του χρήστη, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές τεχνικές προδιαγραφές,
ζζ. την εισήγηση για την εκχώρηση δικαιώµατος ψηφιακής υπογραφής σε άλλες µονάδες του Υπουργείου
και
ηη. την παραγωγή, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου και τη δηµοσίευση στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου ηλεκτρονικών χαρτών και
γεωχωρικών δεδοµένων, που αφορούν στους τοµείς ευθύνης του Υπουργείου.
β. Το Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και Ο.Τ.Α. είναι αρµόδιο για:
αα. τον συντονισµό και την εποπτεία της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων των κρατικών Περιφερειών του
ν. 2503/1997 και των πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που έχουν µεταφερθεί στην αρµοδιότητα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθµού, καθώς και των ενοποιηµένων πληροφοριακών
συστηµάτων των νέων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού, που προέκυψαν από τις συνενώσεις Δήµων και Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τον
ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
ββ. τη σύνταξη και κοινοποίηση πρότυπων διακηρύξεων για ανάθεση και εκτέλεση έργων πληροφορικής από
τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τεχνικών και διοικητικών οδηγιών για την ορθή παρακολούθηση και παραλαβή
τους,
γγ. την ανάλυση και αξιολόγηση της λειτουργίας και
της απόδοσης των πληροφοριακών συστηµάτων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και την εισήγηση µέτρων
για την απλούστευση και τον ανασχεδιασµό διοικητικών
διαδικασιών σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην συναρµόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης,
δδ. την αναλυτική καταγραφή του είδους της πληροφορίας που τηρείται τοπικά στα πληροφορικά συστήµατα των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Οργανι-
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σµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε σκοπό την αποφυγή
πλεονασµών, επικαλύψεων και ασυνέπειας των πληροφοριακών δεδοµένων σε επίπεδο επικράτειας,
εε. τη δηµιουργία µητρώου παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και
τον σχεδιασµό µέτρων ολοκλήρωσης αυτών σε επίπεδο
επικράτειας,
στστ. τον εντοπισµό βέλτιστων πρακτικών παροχής ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε
σκοπό την επιβράβευση και τη διάχυσή τους στους υπόλοιπους φορείς µε ανάλογες ανάγκες,
ζζ. την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την επέκταση των
Πληροφοριακών Συστηµάτων που αφορούν στην υποστήριξη της λειτουργίας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
νοµικών προσώπων αυτών και
ηη. την προώθηση και υποστήριξη συστηµάτων που αφορούν στον περιορισµό της γραφειοκρατίας, όπως τα
συστήµατα ψηφιακής υπογραφής, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και συστηµάτων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη, από τους φορείς της αποκεντρωµένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
γ. Το Τµήµα Διαχείρισης Δεδοµένων και Διαλειτουργικότητας είναι αρµόδιο για:
αα. την κατάρτιση, την εξειδίκευση και την εποπτεία
της εφαρµογής γενικών τεχνικών και λειτουργικών προτύπων διαλειτουργικότητας, πληροφοριακών συστηµάτων του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών
µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού µε πληροφοριακά συστήµατα άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα,
καθώς και προτύπων για την εκκαθάριση, διασταύρωση
και ταυτοποίηση εθνικών ψηφιακών µητρώων και λοιπών
αρχείων ψηφιακών δεδοµένων που υποστηρίζονται κεντρικά ή εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Υπουργείου,
ββ. τη λειτουργία και την υποστήριξη των βάσεων δεδοµένων των εκλογικών καταλόγων, του Εθνικού Δηµοτολογίου, του Εθνικού Ληξιαρχείου, µητρώου πολιτών,
του µητρώου ιθαγένειας και των λοιπών Εθνικών Μητρώων και πληροφοριακών συστηµάτων, που υποστηρίζονται κεντρικά ή εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων και
αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,
γγ. την εισήγηση νοµοθετικών ρυθµίσεων και διοικητικών µέτρων για τη διασφάλιση της υποχρεωτικής τήρησης των ως άνω τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και προτύπων από τους υπόχρεους φορείς,
δδ. την ακριβή και λεπτοµερή καταγραφή των πληροφοριακών δεδοµένων που τηρούνται αρµοδίως από τις
υπηρεσίες του Υπουργείου, µε σκοπό την αποφυγή και
εξάλειψη πλεονασµών και επικαλύψεων, τη διασφάλιση
της ακρίβειας και της αξιοπιστίας αυτών και την ολοκλήρωσή τους σε επίπεδο φορέα,
εε. την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων των πληροφοριακών συστηµάτων εθνικής εµβέλειας αρµοδιότητας του Υπουργείου,
στστ. τον σχεδιασµό στατιστικών προτύπων και δεικτών µέτρησης και αξιολόγησης των δηµόσιων πολιτικών του Υπουργείου, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες,
ζζ. τη µέριµνα για την εφαρµογή του 2016/679 Γενικού

Κανονισµού Προστασίας Δεδοµένων (ΓΚΠΔ -GDPR), κατά το σκέλος που αφορά τον χειρισµό των βάσεων δεδοµένων του Υπουργείου και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων που τυγχάνουν επεξεργασίας µέσω αυτών, καθώς και τη συνεργασία µε την εποπτική αρχή για
όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων από το Υπουργείο και
ηη. την προώθηση της κανονικοποίησης των δεδοµένων (data normalization) που αφορούν τα στοιχεία ταυτοποίησης των πολιτών, σε όλα τα µητρώα του δηµοσίου
µέσω της διαλειτουργικότητάς τους µε το πληροφοριακό
σύστηµα «Μητρώο Πολιτών».
δ. Το Τµήµα Τεχνολογικού Εξοπλισµού και Δικτύων είναι αρµόδιο για:
αα. τη µέριµνα για την απρόσκοπτη λειτουργία, την
πλήρη εκµετάλλευση και τη συντήρηση του εξοπλισµού
πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτυακών υποδοµών
του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού.
ββ. την κατάρτιση ετήσιου προγραµµατισµού προµηθειών εξοπλισµού πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτυακών υποδοµών, αναγκαίου για την εύρυθµη, ασφαλή
και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού, καθώς και των ολοκληρωµένων
πληροφοριακών συστηµάτων εθνικής εµβέλειας του Υπουργείου.
γγ. τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισµού πληροφορικής και δικτύων επικοινωνίας δεδοµένων που προµηθεύεται το Υπουργείο και οι περιφερειακές οργανικές µονάδες και αυτοτελείς υπηρεσίες αυτού,
τη σύνταξη των λοιπών τεχνικών όρων ανάθεσης των
προµηθειών αυτών, την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή και την καλή εκτέλεση των τεχνικής φύσης συµβατικών όρων προµήθειας, καθώς και
την υποστήριξη του εξοπλισµού αυτού και
δδ. τη διαχείριση του ενδοδικτύου του Υπουργείου και
των περιφερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών
υπηρεσιών αυτού, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων διαχείρισης τηλεφωνικής επικοινωνίας, των λογαριασµών χρηστών αυτού, των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
ε. Το Τµήµα Υποστήριξης χρηστών και Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι αρµόδιο για:
αα. την κεντρική υποστήριξη των χρηστών και τον συντονισµό και την εποπτεία της ορθής χρήσης και αξιοποίησης των ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών
µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,
ββ. την υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών
συστηµάτων των εκλογικών καταλόγων, του, µητρώου
πολιτών, του µητρώου ιθαγένειας και των λοιπών Εθνικών Μητρώων, που υποστηρίζονται κεντρικά και εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού,
γγ. τη διαχείριση του περιεχοµένου των ιστοσελίδων
της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών
αυτού και των δεδοµένων που αποστέλλονται από τις
καθ’ ύλην αρµόδιες οργανικές µονάδες του Υπουργείου
προς ανάρτηση στο διαδίκτυο και
δδ. την παροχή ενηµέρωσης και εκπαίδευσης στους
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χρήστες των υπολογιστών του Υπουργείου και των περιφερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού σε θέµατα εφαρµογών, νέων τεχνολογιών,
πληροφορικής, και αυτοµατισµού γραφείου.
στ. Το Τµήµα Κυβερνοασφάλειας είναι αρµόδιο για:
αα. την κατάρτιση της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, των περιφερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και
των εποπτευόµενων φορέων του, στην οποία καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και τα κατάλληλα µέτρα πολιτικής και κανονιστικής ρύθµισης µε
σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστηµάτων ΤΠΕ στο Υπουργείο, στις περιφερειακές οργανικές µονάδες και αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού και
στους εποπτευόµενους φορείς του,
ββ. τη διατύπωση της πολιτικής ασφάλειας συστηµάτων ΤΠΕ για το Υπουργείο Εσωτερικών, τις Περιφερειακές οργανικές µονάδες και Αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού
και τους εποπτευόµενους φορείς του και την προώθηση
της εφαρµογής της,
γγ. τον ορισµό των απαιτήσεων και των κανόνων ασφάλειας, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος κάθε έργου ΤΠΕ του Υπουργείου, των Περιφερειακών οργανικών µονάδων και Αυτοτελών Υπηρεσιών αυτού και των
εποπτευόµενων φορέων του (security by default) και ενσωµατώνονται σε αυτά από τη φάση της σχεδίασης
(security by design), ως απαραίτητη προϋπόθεση των αρχών του ενιαίου σχεδιασµού,
δδ. τη συνεργασία µε τις αρµόδιες Ανεξάρτητες και
Ρυθµιστικές Αρχές στο αντικείµενο της Ασφάλειας,
εε. την προώθηση δράσεων εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του προσωπικού που διαχειρίζεται και υποστηρίζει
κρίσιµα συστήµατα και υποδοµές του Υπουργείου, των
περιφερειακών οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και των εποπτευόµενων φορέων του,
στστ. την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρµογής πολιτικών και κανόνων ασφάλειας συστηµάτων ΤΠΕ στο Υπουργείο, στις περιφερειακές οργανικές µονάδες και
αυτοτελείς υπηρεσίες αυτού και στους εποπτευόµενους
φορείς του,
ζζ. τη διενέργεια τακτικών προληπτικών ελέγχων σε
όλα τα συστήµατα του Υπουργείου, των περιφερειακών
οργανικών µονάδων και αυτοτελών υπηρεσιών αυτού και
των εποπτευόµενων φορέων του, τη σύνταξη σχετικών
αναφορών, όπου υποδεικνύονται οι απαιτούµενες διορθωτικές επεµβάσεις και τον έλεγχο της εφαρµογής τους
και
ηη. τον συντονισµό και την υποστήριξη του Δικτύου
Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας που λειτουργεί
στο πλαίσιο του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου.»
2. α. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνιστώνται στο Υπουργείο
Εσωτερικών (Τοµέας Εσωτερικών) οι εξής επιπλέον οργανικές θέσεις µονίµου προσωπικού:
τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής,
τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής,
µία (1) θέση του κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού
Η/Υ.
β. Η κάλυψη των οργανικών θέσεων της περίπτωσης
α΄ γίνεται και µε απόσπαση ή µετάταξη, κατ’ εξαίρεση

κάθε άλλης διάταξης, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία είναι υποχρεωτική για τους φορείς προέλευσης. Στους αποσπώµενους ή µετατασσόµενους καταβάλλονται οι αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένης της
προσωπικής διαφοράς, της θέσης προέλευσής τους.
3. Για την οµαλή µετάβαση του Υπουργείου Εσωτερικών, των Περιφερειακών οργανικών µονάδων και Αυτοτελών Υπηρεσιών αυτού, των εποπτευόµενων φορέων
του, καθώς και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ή των
Ο.Τ.Α. στη χρήση νέων µεγάλης κλίµακας πληροφοριακών συστηµάτων, σχετικές µε τα συγκεκριµένα πληροφοριακά συστήµατα αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων της παραγράφου 1 του παρόντος µπορούν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να ανατίθενται παράλληλα ή αποκλειστικά και για ορισµένο χρονικό διάστηµα
σε ad hoc οµάδες διοίκησης έργου που συγκροτούνται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 105
Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο
Στο Υπουργείο Εσωτερικών, συνιστάται Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο, ως ενιαίο κέντρο συντονισµού για θέµατα
που σχετίζονται µε τη χρήση του διαδικτύου και των λοιπών ΤΠΕ στις εθνικής εµβέλειας εκλογικές διαδικασίες
και τις υποδοµές και πληροφοριακά συστήµατα των φορέων που είναι αρµόδιοι για τη διεξαγωγή τους.
Το Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου πριν από τη διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών, εκλογών για την ανάδειξη των µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικού δηµοψηφίσµατος, λογοδοτεί για το σύνολο των ενεργειών του
στη Διακοµµατική Επιτροπή των άρθρων 43 του
π.δ. 26/2012 και 28 του ν. 3023/2002 (Α΄146). Το Εθνικό
Εκλογικό Δίκτυο αποτελείται από:
α) Το Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας, το
οποίο έχει την επιχειρησιακή και συντονιστική αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα σχετικά µε την σε διαρκή βάση
ασφάλεια συστηµάτων ΤΠΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού, ως φορέων που εµπλέκονται στην προετοιµασία και διεξαγωγή των κάθε είδους εκλογικών διαδικασιών εθνικής εµβέλειας. Το Δίκτυο Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας συγκροτείται εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και απαρτίζεται από υπαλλήλους
των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των Περιφερειών,
των Δήµων και κάθε άλλου αρµόδιου φορέα. Με όµοια απόφαση, ορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες και η εσωτερική διάρθρωση του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονοµικών, µπορεί να καθοριστεί η καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης στα µέλη του Δικτύου,
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τη διαδικασία
που προβλέπεται, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
131 του π.δ. 26/2012.
β) Την Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου
στις Εκλογικές Διαδικασίες, η οποία παρακολουθεί τη
χρήση του διαδικτύου στις εκλογικές διαδικασίες εθνικής εµβέλειας και εισηγείται προς τους συναρµόδιους Υ-
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πουργούς την υιοθέτηση κανονιστικών ρυθµίσεων προς
την κατεύθυνση της πρόληψης των ψευδών ειδήσεων,
του σεβασµού των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών
και της διαφάνειας στη χρήση του διαδικτύου για την
προεκλογική προβολή των πολιτικών κοµµάτων και των
υποψηφίων. Η Επιτροπή για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες συγκροτείται εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και αποτελείται από το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, υπαλλήλους των αρµόδιων οργανικών
µονάδων των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, από εκπροσώπους της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, καθώς και από ειδικούς επιστήµονες και εµπειρογνώµονες σε θέµατα που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες και η εσωτερική
διάρθρωση της Επιτροπής για την Ορθή Χρήση του Διαδικτύου στις Εκλογικές Διαδικασίες. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός ωραρίου εργασίας των δηµοσίων υπηρεσιών και στα µέλη της δεν καταβάλλεται κανενός είδους
πρόσθετη αµοιβή.
Άρθρο 106
Διακίνηση εγγράφων µέσω του πληροφοριακού
συστήµατος του Υπουργείου Εσωτερικών
1. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα κάθε είδους που
παράγονται και διακινούνται, διαβιβάζονται, κοινοποιούνται και ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών
(τοµέας Εσωτερικών), προς τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά τους
πρόσωπα, καθώς και τους λοιπούς εποπτευόµενους από
το Υπουργείο Εσωτερικών φορείς, µέσω του πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε την
8551/26.3.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
(Β΄1087), θεωρούνται, χωρίς άλλη διατύπωση, έγκυρα,
εφόσον φέρουν µοναδικό κωδικό (UID) και ψηφιακό πιστοποιητικό του φορέα που τίθεται αυτοµάτως µέσω του
εν λόγω πληροφοριακού συστήµατος, επέχουν δε θέση
ακριβούς αντιγράφου για κάθε χρήση.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει και για έγγραφα που εκδίδονται από τους ανωτέρω φορείς, για την επικοινωνία τους
µε το Υπουργείο Εσωτερικών και µεταξύ τους, εφόσον
παράγονται µέσα από το ανωτέρω πληροφοριακό σύστηµα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των
φορέων της παραγράφου 1 στο ανωτέρω πληροφοριακό
σύστηµα και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
του παρόντος.
Άρθρο 107
Κατάργηση διατάξεων του ν. 3852/2010
Τα άρθρα 239 και 240 του ν. 3852/2010 καταργούνται.

Άρθρο 108
Τροποποιήσεις του άρθρου 218 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 218 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 112 του ν. 4555/2018, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 4, η λέξη «τεχνική» διαγράφεται.
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α. Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού, το οποίο είναι αρµόδιο για κάθε θέµα που άπτεται όλων των εν γένει υπηρεσιακών µεταβολών του πάσης φύσεως προσωπικού
των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. και ειδικότερα για:
α.α. Τον οργανωτικό σχεδιασµό των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., καθώς και τη µέριµνα για την τροποποίηση και παρακολούθηση της εφαρµογής του Οργανισµού αυτών.
α.β. Τον διορισµό και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης
του προσωπικού των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., καθώς και τις µεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού.
α.γ. Τη διενέργεια των πράξεων απόσπασης, µετάθεσης και µετάταξης των υπαλλήλων από και προς τις
Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α..
α.δ. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίµηση των αναγκών των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. σε θέσεις τακτικού
προσωπικού και την κατανοµή τους σε κατηγορίες, κλάδους, βαθµούς ή ειδικότητες.
α.ε. Την τήρηση του προσωπικού µητρώου όλων των υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. και την έκδοση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών µεταβολών τους.
α.στ. Τη µέριµνα για τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων
των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α..
α.ζ. Τη µέριµνα για την προετοιµασία των θεµάτων του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου των υπαλλήλων και της Επιτροπής Αξιολόγησης.
α.η. Τη µέριµνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α..
α.θ. Τη µέριµνα για τη χορήγηση επιδόµατος χρόνου
υπηρεσίας, υπερωριακής απασχόλησης και τη µετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α..
α.ι. Τον ορισµό υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. για συµµετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συµβούλια άλλων
φορέων.
α.ια. Τη µέριµνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., καθώς και την οργάνωση
και εκτέλεση προγραµµάτων επιµόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους σε συνεργασία µε το
Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
την οργάνωση και εκτέλεση προγραµµάτων επαγγελµατικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείµενα της
υπηρεσίας τους συµπεριλαµβανοµένης και της επιµόρφωσής τους σε νέα γνωστικά αντικείµενα.
α.ιβ. Την τήρηση βάσεων δεδοµένων που αφορούν το
προσωπικό των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., οι οποίες ενηµερώνονται
για κάθε µεταβολή.
α.ιγ. Την υπηρεσιακή κατάσταση των Εποπτών
Ο.Τ.Α..»
3. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5, προστίθενται υποπεριπτώσεις δ.ιε΄, δ.ιστ΄, δ.ιζ΄, δ.ιθ΄ ως εξής:
«δ.ιε. Την παραγωγή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, ηλεκτρονικών εντολών µεταφοράς και πίστωσης λογαριασµού προς την
Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των εκδιδόµε-
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νων χρηµατικών ενταλµάτων, µε πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων και την απόδοση των
διενεργούµενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
δ.ιστ. Τη µέριµνα για τη διενέργεια συµψηφισµών και
την απόδοση, στο Δηµόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά
ταµεία, των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται
στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
δ.ιζ. Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων
δαπανών και την τήρηση του µητρώου αυτών, καθώς και
την τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
δ.ιθ. Την ενηµέρωση των δικαιούχων και των φορέων
για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και την πληρωµή των δικαιούχων.»
4. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης και της εν γένει λειτουργίας των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ξεχωριστό ειδικό φορέα και διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών και µονάδων
των ανωτέρω υπηρεσιών.»
5. Στην παράγραφο 8, οι λέξεις «τρείς (3) θέσεις του
κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής» και οι λέξεις
«τρείς (3) θέσεις του κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής», διαγράφονται.
Άρθρο 109
Τροποποίηση του άρθρου 228 του ν. 3852/2010
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 228 του
ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 119 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο β΄
ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση το αίτηµα αναστολής απορρίπτεται αν η προσφυγή παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή
αβάσιµη.»
Άρθρο 110
Τροποποίηση του άρθρου 263 του ν. 4555/2018
Το άρθρο 263 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 263
Ειδικοί Σύµβουλοι - Ειδικοί Συνεργάτες
στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις
1. Σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση συνιστάται µία (1)
θέση ειδικού συµβούλου και µία (1) θέση ειδικού συνεργάτη, για την υποβοήθηση των καθηκόντων του οικείου
Συντονιστή.
2. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται µε απόσπαση
υπαλλήλων µονίµων ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου τοµέα από τους φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994, που υπάγονται στη Γενική
Κυβέρνηση.
3. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρµοδίου κατά περίπτωση
Υπουργού, κατά παρέκκλιση των πάγιων για τις αποσπάσεις διατάξεων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου
υπαλλήλου, σύµφωνη γνώµη του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και γνώµη του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης ή γνώµη του αρ-

µόδιου διοικητή όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
4. Ο ενδιαφερόµενος προς κατάληψη της θέσης πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ σχετικού µε τις αρµοδιότητες που ασκεί η Αποκεντρωµένη Διοίκηση, µε επιστηµονική ή επαγγελµατική ειδίκευση ή εµπειρία ανάλογη των αντικειµένων απασχόλησής τους. Οι Ειδικοί
Σύµβουλοι ή Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεµβάλλονται
στη διοικητική ιεραρχία, παρέχουν δε συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες γραπτά ή προφορικά,
για το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριότητας που έχουν
οριστεί, προς τον Συντονιστή.
5. Οι αποδοχές των ανωτέρω καθορίζονται , σύµφωνα
µε τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του
ν. 4354/2015 (176 Α΄). Η µισθοδοσία και οι ασφαλιστικές
τους εισφορές καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής.
6. Οι αποσπασµένοι κατά το χρόνο απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισµένοι και ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται µε απόσπαση στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως
πραγµατική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική
τους θέση.
7. Η απόσπαση διαρκεί όσο η θητεία του Συντονιστή
και λήγει αυτοδικαίως µε την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του Συντονιστή. Επίσης µπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε ύστερα από αίτηµα του Συντονιστή ή του αποσπασµένου υπαλλήλου.»
Άρθρο 111
Θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή
στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις
1. Για τη στελέχωση του Γραφείου κάθε Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης συνιστώνται δύο (2) θέσεις
δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, για την παροχή νοµικών
συµβουλών και γνωµοδοτήσεων.
2. Οι δικηγόροι προσλαµβάνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του ν. 4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Άρθρο 112
Τροποποιήσεις του ν. 3023/2002
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146),
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄, αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Εκλογική κρατική χρηµατοδότηση: η οικονοµική
ενίσχυση που παρέχεται σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών από µέρος των πραγµατοποιηθέντων καθαρών
εσόδων του ετήσιου Κρατικού Απολογισµού του προηγούµενου της διεξαγωγής των εκλογών οικονοµικού έτους, σε πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων.»
β. Η υποπερίπτωση δα΄ της περίπτωσης δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
δα) Το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από την
προκήρυξη των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών
ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα ελεγχόµενα
πρόσωπα των υποπεριπτώσεων ιδα΄ και ιδε΄ της περί-
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πτωσης ιδ΄, και το χρονικό διάστηµα από την ανακήρυξη
των υποψηφίων, για τα ελεγχόµενα πρόσωπα της υποπερίπτωσης ιδβ΄ της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως ισχύουν, έως και δύο (2)
µηνών µετά τη διενέργεια των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»
γ. Στην υποπερίπτωση ια΄ της περίπτωσης ι΄, η φράση
«ή/και αιρετών» διαγράφεται.
2. Η υποπερίπτωση ιδδ΄ της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16Α, καθώς και η υποπερίπτωση ιδγ΄
της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3023/2002, καταργούνται.
3. Στην περίπωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 3023/2002 (Α΄ 146), µετά τη φράση «του υποψήφιου
βουλευτή» προστίθεται η φράση «και υποψήφιου µέλους
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
4. Μετά το άρθρο 12 του ν. 3023/2002 προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:

(Α΄89), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε
φορά για τους υποψήφιους βουλευτές της Α΄ Εκλογικής
Περιφέρειας Αθηνών, ενώ το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές
για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για
τους υποψήφιους βουλευτές στη µεγαλύτερη εκλογική
περιφέρεια της Χώρας.»
7. Ειδικά για το έτος 2019, η ηλεκτρονική υποβολή των
απαιτούµενων στοιχείων είναι προαιρετική: α) για τις εκλογικές αναµετρήσεις ανάδειξης αντιπροσώπων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στην Βουλή των Ελλήνων και
β) για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα ελεγχόµενα
πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα΄, ιδγ΄ και ιδε΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 όπως ισχύει, για το οικονοµικό έτος 2018.
Άρθρο 113

«Άρθρο 12Α
Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 εφαρµόζονται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο µέλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»
5. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α. Η περίπτωση ιγ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) Εξετάζει αν τα ποσά της χρηµατοδότησης προς τα
ελεγχόµενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα΄ έως ιδγ΄,
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου,
διατέθηκαν για τις προβλεπόµενες από το νόµο δραστηριότητες και σε αρνητική περίπτωση επιβάλλει στα ελεγχόµενα πρόσωπα πρόστιµο ισόποσο µε το διπλάσιο του
παρανόµως διατεθέντος ποσού, εκτός εάν υπάρχει ειδικότερη διάταξη στον παρόντα νόµο.»
β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιδ΄ αντικαθίσταται
ως εξής:
«ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται:
1. Ηλεκτρονική εφαρµογή για την υποβολή εγγράφων
που αφορούν σε γνωστοποιήσεις και λοιπές υποχρεώσεις των ελεγχόµενων προσώπων όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 16Α του παρόντος. Τα δεδοµένα που
τηρούνται στην ηλεκτρονική εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου και η επεξεργασία τους, ο τρόπος διαπίστευσης και πρόσβασης των χρηστών σε αυτή, καθώς
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική εφαρµογή καθορίζονται µε απόφαση του προέδρου της επιτροπής, µετά από εισήγησή της, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι κατάλογοι των ελεγχόµενων προσώπων κατά κατηγορία αποστέλλονται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες, για την ανακήρυξη των υποψηφίων και των επιτυχόντων, αρχές,
αυθηµερόν µετά την οριστικοποίησή τους, για την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρµογή.
2. Επίσηµη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η
πρόσβαση για ενηµέρωση είναι ελεύθερη και στην οποία
δηµοσιοποιεί:.»
6. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 4255/2014

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από
γνώµη του οικείου φορέα, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τη
γεωγραφική θέση και το µόνιµο πληθυσµό του οικείου
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, επιτρέπεται η σύσταση θέσεων στους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού µόνιµου προσωπικού των κατηγοριών
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για τα προσόντα των
θέσεων του παρόντος εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις
διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Ως απαραίτητο προσόν για συγκεκριµένες θέσεις µπορεί να απαιτείται η πιστοποιηµένη γνώση της γραφής BrailIe, καθώς και η πιστοποιηµένη γνώση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).
2. Προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. διενεργούνται µε σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Για τις
προσλήψεις του προηγουµένου εδαφίου συντάσσεται ενιαίος πίνακας για τους υποψηφίους µε εµπειρία και
τους υποψηφίους χωρίς εµπειρία και η κατάταξη όλων
των υποψηφίων, εχόντων και µη εχόντων εµπειρία, γίνεται µε βάση τη βαθµολογία τους σε όλα τα βαθµολογούµενα κριτήρια. Το σύνολο της µοριοδοτούµενης εµπειρίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους ογδόντα τέσσερις
(84) µήνες, ως ακολούθως:
α. Η εµπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της θέσης µοριοδοτείται µε επτά (7) µονάδες ανά µήνα και συνολικά µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.
β. Ειδικά η εµπειρία που έχει διανυθεί σε Κ.Ε.Π. και σε
καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου Δ.Υ.Π., µοριοδοτείται
µε δεκαπέντε (15) µονάδες ανά µήνα για τους πρώτους
εξήντα (60) µήνες και µε επτά (7) µονάδες για κάθε επόµενο µήνα µέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.
3. Για την απόδειξη της εµπειρίας σε Κ.Ε.Π. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 απαιτείται:
α. αντίγραφο της οικείας σύµβασης, από την οποία
πρέπει υποχρεωτικά να προκύπτει ότι η απασχόληση
πραγµατοποιήθηκε σε Κ.Ε.Π., καθώς και
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β. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
4. α. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων για
τις µετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία, καθώς και για τη
συµπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραµονής σε νοµό, νησί ή παραµεθόριο περιοχή, το προσωπικό που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται να παραµείνει στη θέση πρόσληψης για πέντε (5) έτη από το διορισµό του. Κατά το εν λόγω διάστηµα επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνον η εφαρµογή:
αα. της παρ. 1 του άρθρου 261 του ν. 4555/2018
(Α΄133) για τη διενέργεια αµοιβαίων µετατάξεων,
ββ. της παρ. 2 του άρθρου 261 του ν. 4555/2018 για µετατάξεις σε Κ.Ε.Π, εντός του ιδίου Δήµου, εφόσον έχει
συµπληρωθεί ο απαιτούµενος χρόνος δοκιµαστικής υπηρεσίας, καθώς και
γγ. του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 3448/2006 (A΄ 57), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 53
του ν. 3979/2011 (A΄138), για τις µετατάξεις υπαλλήλων
των Κ.Ε.Π. οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήµατα ή έχουν αναπηρία 67% και άνω.
β. Για την εφαρµογή της περίπτωσης α΄ σε υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που έχουν προσληφθεί σε θέση,
για την οποία προβλέπεται ως απαραίτητο προσόν η πιστοποιηµένη γνώση της γραφής Braille ή η πιστοποιηµένη γνώση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.),
οι µετατάξεις που επιτρέπονται κατά το διάστηµα της
πενταετίας διενεργούνται αποκλειστικά σε θέσεις του
κλάδου Δ.Υ.Π., για τις οποίες προβλέπεται το οικείο απαραίτητο προσόν, εκτός αν πρόκειται για µετατάξεις
της περίπτωσης γγ΄.
5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
ν. 3200/2003 (Α΄ 281) καταργούνται.
Άρθρο 114
Υπάλληλοι των οποίων η αίτηση µετάταξης/µεταφοράς σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δυνάµει
του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) δεν µπόρεσε να ολοκληρωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, λόγω µη λειτουργίας της υπηρεσίας υποδοχής,
δύνανται µε αίτησή τους που υποβάλλεται εντός ενός
(1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να µεταταχθούν/µεταφερθούν σε άλλο εν λειτουργία Κ.Ε.Π. ή άλλη υπηρεσία του ιδίου ή άλλου Δήµου ή στο Υπουργείο
Εσωτερικών. Η µετάταξη/µεταφορά διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης σε κενή ή συνιστώµενη θέση της ίδιας
κατηγορίας µε αυτή που καταλάµβαναν στους οικείους
πίνακες διάθεσης και κλάδου αντίστοιχου των τυπικών
τους προσόντων.
Άρθρο 115
Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους υπαλλήλους που µετατάσσονται σε
υπηρεσίες Μικρών Ορεινών Δήµων και Μικρών Νησιωτικών Δήµων, κατά την έννοια του άρθρου 2Α του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στην υπηρεσία υποδοχής ανέρχεται σε τρία (3) έτη.»

Άρθρο 116
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3870/2010 τροποποιείται ως εξής:
«1. Έσοδα περιφερειακών και δηµοτικών συνδυασµών
είναι, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
νόµου, τα ποσά που προέρχονται από εισφορές φυσικών
προσώπων και πολιτικών κοµµάτων ή/και συνασπισµών
κοµµάτων.»
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3870/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης καταχωρίζονται το όνοµα και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πολιτικού κόµµατος
ή/και του συνασπισµού κοµµάτων που συνεισφέρει στον
συνδυασµό οποιοδήποτε ποσό.»
Άρθρο 117
Τροποποίηση των άρθρων του ν. 4538/2018 (A΄ 85)
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4538/2018 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Το ονοµατεπώνυµο των φυσικών γονέων του ανηλίκου, του ασκούντος τη γονική µέριµνα του ανηλίκου ή
την επιµέλειά του ή του επιτρόπου που έχει οριστεί, των
φυσικών αδελφών του, ενός συγγενή εξ αίµατος έως
τρίτου βαθµού, καθώς και η κατάσταση της υγείας των
φυσικών γονέων, το επάγγελµα, η κατοικία και τα διαθέσιµα για την ταυτοποίησή τους στοιχεία, όπως ηµεροµηνία γέννησης, φύλο, καταγωγή, ιθαγένεια, εφόσον αυτά
βρίσκονται στη διάθεση της αρµόδιας για την αναγραφή
αρχής. Για τα ασυνόδευτα ανήλικα, καταγράφεται οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο προκύπτει κάποιο στοιχείο της ταυτότητάς τους, της ηλικίας ή της καταγωγής
τους, εφόσον αυτό βρίσκεται στη διάθεση της αρµόδιας
για την αναγραφή αρχής.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων των
στοιχείων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2
και κατά περίπτωση, του δικογράφου της αίτησης ή κύριας παρέµβασης, ή του αντιγράφου της εισαγγελικής
διάταξης ή της σύµβασης, αποτελεί προϋπόθεση της τοποθέτησης ανηλίκου σε ανάδοχο γονέα βάσει δικαστικής απόφασης κατά το άρθρο 1532 του Α.Κ. ή µε εισαγγελική διάταξη ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
18 ή µε σύµβαση. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και όταν το
δικαστήριο ενεργεί αυτεπαγγέλτως σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1532 του Α.Κ.. 'Οταν τοποθετείται ανήλικο σε ανάδοχο γονέα µε σύµβαση, η καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων είναι προϋπόθεση του κύρους της.
Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται αµελλητί από
τον υποψήφιο ανάδοχο γονέα στον αρµόδιο φορέα εποπτείας, ο οποίος τα καταχωρεί στα Ειδικά Μητρώα Ανηλίκων και Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων που τηρεί και
τα διαβιβάζει µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες στα αντίστοιχα Εθνικά Μητρώα.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄
της παραγράφου 2, αποστέλλονται για καταχώρηση στο
ΕΚΚΑ από την αρµόδια υπηρεσία του άρθρου 22 εντός
πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την κατάθεσή τους σε
αυτήν από τον υποψήφιο θετό γονέα.»
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4. Στο άρθρο 5 του ν. 4538/2018 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Για κάθε ανήλικο εγγεγραµµένο στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων συντάσσεται και καταχωρείται στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων από την κατά περίπτωση αρµόδια
για την εγγραφή του Μονάδα Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας, Ατοµικό Σχέδιο Οικογενειακής Αποκατάστασης (ΑΣΟΑ) εντός ενενήντα (90) ηµερών από την τοποθέτησή του, το οποίο περιλαµβάνει αιτιολογηµένη πρόταση αποκατάστασής του, λαµβάνοντας υπόψη τις εξατοµικευµένες ανάγκες και το βέλτιστο συµφέρον του
παιδιού. Το ΑΣΟΑ διαβιβάζεται από το ΕΚΚΑ στον αρµόδιο φορέα εποπτείας του ανηλίκου. Το ΑΣΟΑ επικαιροποιείται κάθε φορά που υπάρχουν ουσιαστικές µεταβολές στην κατάσταση του ανηλίκου ή το αργότερο µετά
την παρέλευση έτους από την τελευταία του υποβολή.»
5. Στο άρθρο 5 του ν. 4538/2018 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των δηµόσιων νοσοκοµείων και των δηµόσιων µαιευτηρίων, υποχρεούνται να τηρούν Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων στο οποίο εγγράφονται,
µέσα σε 48 ώρες από την άφιξή τους, όλοι οι ανήλικοι
που δεν συνοδεύονται από τον κηδεµόνα τους ή παραπέµπονται σε αυτά από την αρµόδια εισαγγελική αρχή.
Στα Ειδικά Μητρώα που συστήνονται δυνάµει της παρούσας διάταξης, αναγράφονται όσα από τα στοιχεία της
παραγράφου 2 βρίσκονται στη διάθεση της Κοινωνικής
Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες διαβιβάζουν στο ΕΚΚΑ τα παραπάνω στοιχεία εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την άφιξη του ανηλίκου, για την εγγραφή
τους στο Εθνικό Μητρώο της παραγράφου 1. Η υποχρέωση αυτή δεν αντικαθιστά την υποχρέωση οποιουδήποτε να ενηµερώνει τις Εισαγγελικές ή Αστυνοµικές Αρχές
για την παρουσία παιδιού σε κίνδυνο.»
6. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας, ο αιτών έχει το δικαίωµα υποβολής νέας αίτησης ενδιαφέροντος µετά την παρέλευση τριετίας από
την υποβολή της προηγούµενης.»
7. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη
για όσα αδικήµατα προβλέπονται στην περίπτωση στ΄,
καθώς και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εισαγγελία του τόπου µόνιµης κατοικίας τους, ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για τα ίδια αδικήµατα.
Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β΄, δ΄ και ε΄ εκδίδονται εντός του προηγούµενου τριµήνου από την υποβολή τους. Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων στ΄ και
ζ΄ αναζητούνται αυτεπάγγελτα, σε ετήσια βάση από τον
αρµόδιο φορέα εποπτείας για όσο χρονικό διάστηµα είναι εγγεγραµµένος ο υποψήφιος ή ο ανάδοχος στα µητρώα των άρθρων 6 και 7.»
8. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4538/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριµνας ή, κατά περίπτωση, τα Τµήµατα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων για τους
ανηλίκους οι οποίοι δεν είναι τοποθετηµένοι σε µονάδα
παιδικής προστασίας και φροντίδας ή είναι τοποθετηµένοι σε µονάδα νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.»

9. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 4538/2018 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης της κοινωνικής έρευνας, ο αιτών έχει το δικαίωµα υποβολής νέας αίτησης ενδιαφέροντος µετά την παρέλευση τριετίας από
την υποβολή της προηγούµενης.»
10. Στο άρθρο 20 του ν. 4538/2018 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ο υποψήφιος θετός γονέας ο οποίος καταθέτει αίτηση υιοθεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 1549 Α.Κ., υποχρεούται εντός πέντε (5) ηµερών από την κατάθεσή της,
να την κοινοποιήσει στην αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του άρθρου 22 στην οποία έχει υποβάλει αίτηση
ενδιαφέροντος. Εντός της ίδιας παραπάνω πενθήµερης
προθεσµίας υποχρεούται επιπλέον να συνυποβάλει τα
στοιχεία των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 5 που βρίσκονται στη διάθεσή του. Η αρµόδια υπηρεσία καταχωρεί την ανωτέρω αίτηση στο Ειδικό
Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων και στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων, εντός 48 ωρών. Τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 καταχωρούνται από την αρµόδια υπηρεσία στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων εντός της ίδιας προθεσµίας.»
11. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4538/2018 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Αρµόδιες για τη συλλογή και καταχώρηση στο Εθνικό
Μητρώο Υιοθεσιών των στοιχείων των περιπτώσεων α΄,
β΄ και γ΄ είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 22.»
12. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4538/2018 τροποποιείται ως εξής:
«3. Ο Εισαγγελέας του αρµόδιου για την κήρυξη της
υιοθεσίας δικαστηρίου οφείλει εντός δέκα (10) ηµερών
από την τελεσιδικία της απόφασης να τη διαβιβάσει µε
πιστοποιητικό τελεσιδικίας προκειµένου να εγγραφεί
στο Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εξειδικευµένες σε θέµατα διακρατικών υιοθεσιών υπηρεσίες και οργανώσεις, όπως αυτές ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 226/1999 (Α΄ 190).»
Αρθρο 118
Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
Η περιπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 114 του
ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46
του ν. 4555/2018 (A΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώµατα της παραγράφου 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή
των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019 ταυτόχρονα µε τις δηµοτικές εκλογές σε ολόκληρη την Επικράτεια. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω εκλογικές διαδικασίες µπορεί να διεξάγονται στα ίδια εκλογικά τµήµατα,
µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία διενεργείται σε
διαφορετικές κάλπες.»
Άρθρο 119
Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 68
του π.δ. 26/2012 (A΄ 57)
Η παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
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«4. Αν τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου
δεν επαρκούν, το Α΄ Τµήµα του Αρείου Πάγου, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, διορίζει, προς συµπλήρωση
του απαιτούµενου αριθµού, µόνιµους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή µόνιµους υπαλλήλους της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι Νοµικής µε βαθµό τουλάχιστον B΄ και µόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζει πτυχιούχους άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταµένου τουλάχιστον τµήµατος.»
Άρθρο 120
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89)
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4255/2014 καταργείται.
Άρθρο 121
Ρυθµίσεις ειδικών θεµάτων προσωπικού των Ο.Τ.Α.
Οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων
και Τµηµάτων των Οικονοµικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα σχετικά µε
τις αρµοδιότητες των οικονοµικών υπηρεσιών, κατά την
άσκηση των καθηκόντων αυτών, δεν θεωρούνται δηµόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 122
Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 της περίπτωσης Α΄
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
Μετά το ένατο εδάφιο της παρ. 1 της περίπτωσης A΄
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες, προσωπικού των Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού, σε εργασίες που αφορούν έκτακτες ή µη προβλέψιµες ανάγκες αποχιονισµού, παρεµβάσεων σε πληµµυρικά φαινόµενα, εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινής
σηµατοδότησης ή ηλεκτροφωτισµού ή οδικού δικτύου,
καθώς και υπηρεσίες έκτακτων ελέγχων δηµόσιας υγείας ή κτηνιατρικών ελέγχων, µπορούν να ισχύουν αναδροµικά από την έναρξη του εξαµήνου του έτους το οποίο αφορούν».
Άρθρο 123
Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωµένου
Βασιλείου και των µελών των οικογενειών τους
προς και από την Ελλάδα, σε περίπτωση αποχώρησης
του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς συµφωνία αποχώρησης
1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συµφωνία αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα µέλη
των οικογενειών τους, που διαµένουν στην Ελληνική Επικράτεια σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο επόµενο άρθρο, έχουν δικαίωµα να εισέρχονται
και να εγκαταλείπουν την Ελλάδα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 4 και 5 του Κεφαλαίου II του
π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), µε ισχύον διαβατήριο, εάν είναι

πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και µέλη των οικογενειών τους που είναι είτε πολίτες Ηνωµένου Βασιλείου
είτε πολίτες τρίτης χώρας.
2. Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για κατόχους ισχύοντος εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του επόµενου άρθρου. Για τους πολίτες Ηνωµένου Βασιλείου και
τα µέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωµένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας καί εισέρχονται στη χώρα µετά την 1.1. 2021, όπως αναφέρονται
στην παράγραφο 8 του επόµενου άρθρου, εφαρµόζεται
το άρθρο 5 και οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80) µε
την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διµερών ρυθµίσεων.
Άρθρο 124
Δικαιώµατα των πολιτών του Ηνωµένου Βασιλείου
και των µελών των οικογενειών τους σε περίπτωση
αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς συµφωνία αποχώρησης
Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συµφωνία αποχώρησης:
1.α) Για τους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα
µέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του
Ηνωµένου Βασιλείου, και στους οποίους έχει χορηγηθεί
έως τις 29.3.2019 από τις αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη βεβαίωση εγγραφής κατά το
άρθρο 8 του π.δ. 106/2007 (Α΄135) ή έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής κατά το άρθρο 16 του ως άνω
προεδρικού διατάγµατος, ορίζεται ως ηµεροµηνία λήξης
αυτών η 31.12.2020.
β) Για τα µέλη οικογένειας πολίτη του Ηνωµένου Βασιλείου, που είναι πολίτες τρίτης χώρας, για τους οποίους
έχουν εκδοθεί έως τις 29.3.2019 Δελτία Διαµονής ή Δελτία Μόνιµης Διαµονής κατά τα άρθρα 3 παράγραφοι 2, 9
και 17 αντίστοιχα του π.δ. 106/2007 (Α΄135), ορίζεται, ανεξαρτήτως της λήξης τους, ως ηµεροµηνία λήξης η
31.12.2020.
2.α) Οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα µέλη
της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και έχουν εισέλθει στη χώρα πριν τις
29.3.2019, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007
(Α΄135), υποβάλλουν αίτηση στις αστυνοµικές αρχές
της χώρας, έως τις 31.12.2020, για τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007
(Α΄135), η ισχύς της οποίας εκτείνεται έως τις
31.12.2020.
β) Τα µέλη οικογένειας πολίτη του Ηνωµένου Βασιλείου, που είναι πολίτες τρίτης χώρας και έχουν εισέλθει
στη χώρα πριν τις 29.3.2019, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη
χορήγηση Δελτίου Διαµονής κατά τα άρθρα 3 παράγραφοι 2 και 9 αντίστοιχα του π.δ. 106/2007 (Α΄135), µπορούν να υποβάλουν, έως τις 31.12.2020, αίτηση για τη
χορήγηση Δελτίου Διαµονής, η ισχύς του οποίου εκτείνεται έως τις 31.12.2020, στην υπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
3. α) Για τους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα
µέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωµένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχο-
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νται στην Ελλάδα µετά τις 29.3.2019 και έως τις
31.12.2020,
εφαρµόζονται
οι
διατάξεις
του
π.δ. 106/2007 (Α΄135) και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
β) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α΄135).
4. α) Η περίοδος διαµονής των πολιτών Ηνωµένου Βασιλείου σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 106/2007
(Α΄135) και τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της πενταετούς διαµονής για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί µακρόν
διαµένοντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 89
του ν. 4251/2014 (Α΄80), χωρίς τη συνδροµή της προϋπόθεσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.
β) Τα µέλη οικογένειας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, πολίτη Ηνωµένου Βασιλείου, ο οποίος λαµβάνει άδεια διαµονής, δυνάµει των διατάξεων της περίπτωσης α' της
παρούσης παραγράφου, υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80).
γ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης
λγ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α΄80), ως
µέλη οικογένειας για την εφαρµογή της παρούσης παραγράφου νοούνται τα µέλη οικογένειας, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007
(Α΄135).
5. Οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα µέλη της
οικογένειάς τους, που έχουν διαµείνει νοµίµως στην Ελληνική Επικράτεια σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, για συνεχές χρονικό
διάστηµα πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής στην Ελλάδα, στην περίπτωση κατά την οποία είτε
δεν δύνανται είτε δεν επιθυµούν να υπαχθούν στις ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου διαµονής
τους. Η άδεια διαµονής έχει χρονική διάρκεια πέντε (5)
ετών, παρέχει το σύνολο των δικαιωµάτων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 20 του π.δ. 106/2007 {Α΄135) και ανανεώνεται αυτοδίκαια για πέντε (5) έτη κάθε φορά. Η
χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαµονής τελεί υπό την
επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 (Α΄80). Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής της παρούσας
παραγράφου υποβάλλεται εντός διαστήµατος δύο (2)
µηνών πριν τις 31.12.2020.
6. Οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα µέλη της
οικογένειάς τους, που έχουν διαµείνει νοµίµως στην Ελληνική Επικράτεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 106/2007 (Α΄135) και των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστηµα µικρότερο των πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών
πριν τις 31.12.2020, για τη χορήγηση τριετούς άδειας
διαµονής. Η άδεια διαµονής ανανεώνεται για τρία (3) έτη
κάθε φορά έως τη συµπλήρωση της πενταετούς περιόδου διαµονής για την υπαγωγή στις ρυθµίσεις των παραγράφων 4 ή 5 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 (Α΄80) και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτηµένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έργο ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα.

7. α) Το δικαίωµα µόνιµης διαµονής της παραγράφου 5
δεν θίγεται από απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα τρία (3) έτη. Το δικαίωµα διαµονής της παραγράφου 6 δεν θίγεται από περιόδους απουσίας, όπως αυτές
ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014
(Α΄80).
β) Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις των παραγράφων
4, 5 και 6 του παρόντος εφαρµόζονται συµπληρωµατικά
οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80).
8. Για τους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα µέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες Ηνωµένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στη χώρα µετά την 1.1. 2021 εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄80), µε την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διµερών ρυθµίσεων.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών,
Προστασίας του Πολίτη, Μεταναστευτικής Πολιτικής και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγγράφων του παρόντος άρθρου, τυχόν λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του, ενώ δύνανται να τροποποιούνται οι
προθεσµίες που τίθενται από τις διατάξεις του.
Άρθρο 125
Ρύθµιση θεµάτων υγειονοµικής περίθαλψης,
σε περίπτωση αποχώρησης του
Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς συµφωνία αποχώρησης
1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συµφωνία αποχώρησης:
α) Για τους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου, τους ανιθαγενείς και τους πρόσφυγες, τους πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί στη νοµοθεσία του
Ηνωµένου Βασιλείου, όπως επίσης και τα µέλη οικογένειάς τους, καθώς και τους επιζώντες αυτών, οι οποίοι
κατά την ηµεροµηνία εξόδου του Ηνωµένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρµογής των Ευρωπαϊκών Κανονισµών 883/2004 και
987/2009 (ΕΚ) και είναι εγγεγραµµένοι ή πρόκειται να
εγγράφουν στα µητρώα του φορέα τόπου κατοικίας της
χώρας µας, συνεπεία ευρωπαϊκών εντύπων δικαιωµάτων, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του
Ευρωπαϊκού Κανονισµού 883/2004 και του Εφαρµοστικού Κανονισµού 987/2009 για την παροχή νοσηλευτικής
και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης έως τις 31.12.2019.
β) Για τους πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου και τα
µέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία εξόδου του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρµογής των Ευρωπαϊκών Κανονισµών 883/2004 και 987/2009 (ΕΚ) και οι οποίοι διακινούνται προσωρινά και εισέρχονται νοµίµως στην
Ελληνική Επικράτεια µετά τις 30.3.2019, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις Δηµόσιες Δοµές Υγείας, νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µε ιδία
δαπάνη και κρατική τιµολόγηση για χρονική περίοδο έως
τις 31.12.2019.
2. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας, δύναται να τροποποιείται η προθεσµία, καθώς
και να ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα που άπτεται της εφαρµογής των διατάξεων των Κανονισµών
(ΕΚ) 883/2004 και 987/2009.
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Άρθρο 126
Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων,
σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς συµφωνία αποχώρησης
1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συµφωνία αποχώρησης, φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την έδρα
τους στο Ηνωµένο Βασίλειο, δύνανται, για το χρονικό
διάστηµα µέχρι τις 31.12.2020, να ασκούν τις επιχειρηµατικές τουριστικές δραστηριότητες των περιπτώσεων
γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
(Α΄155), στην Ελλάδα, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που καταλαµβάνονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Τουρισµού δύναται να τροποποιείται η προθεσµία, καθώς
και να ρυθµίζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Τουρισµού δύναται να θεσπίζονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις των πολιτών του Ηνωµένου Βασιλείου ή
των νοµικών προσώπων που έχουν έδρα στο Ηνωµένο
Βασίλειο και ασκούν επιχειρηµατικές τουριστικές δραστηριότητες των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), για µεταβατικό
διάστηµα µέχρι τις 31.12.2020.
Άρθρο 127
Ρυθµίσεις ειδικότερων θεµάτων λόγω αποχώρησης
του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς συµφωνία αποχώρησης
Λεπτοµέρειες σχετικές µε ρυθµίσεις θεµάτων πολιτών
του Ηνωµένου Βασιλείου ή νοµικών προσώπων, τα οποία
προκύπτουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συµφωνία αποχώρησης και δεν ρυθµίζονται από σχετικούς κανόνες
του ενωσιακού δικαίου, όπως, ιδίως, θέµατα που αφορούν την πρόσβαση στην εργασία και στην ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη, την αναγνώριση επαγγελµατικών και ακαδηµαϊκών προσόντων, αλλά και
τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Ηνωµένο Βασίλειο στην Ελλάδα, ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Άρθρο 128
Δικαιώµατα των πολιτών του Ηνωµένου Βασιλείου και
των µελών των οικογενειών τους σε περίπτωση
αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τη Συµφωνία Αποχώρησης
(Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ 19.2.2019, C- 66 Ι,1)
1. Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συµφωνίας Αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του Μέρους 2 (δικαιώµατα πολιτών), ιδίως του άρθρου 18 αυτής αναφορικά µε
τη διαµονή των πολιτών του Ηνωµένου Βασιλείου και
των µελών των οικογενειών τους στην Ελληνική Επικράτεια και για κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα δικαιώµατά

τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής ρυθµίζεται η σταδιακή τακτοποίηση της διαµονής των πολιτών Ηνωµένου
Βασιλείου και των µελών των οικογενειών τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου, σε συνέχεια των ρυθµίσεων της Συµφωνίας Αποχώρησης, από
τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, στις
υπηρεσίες µίας στάσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων του τόπου διαµονής, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα
που σχετίζεται µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
2. Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συµφωνίας Αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του Μέρους 2 (δικαιώµατα πολιτών) της Συµφωνίας αναφορικά µε την πρόσβαση στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην
ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη, την αναγνώριση επαγγελµατικών και ακαδηµαϊκών προσόντων,
αλλά και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί
από το Ηνωµένο Βασίλειο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής, ρυθµίζονται οι κατηγορίες αδειών διαµονής, τις
οποίες λαµβάνουν οι πολίτες του Ηνωµένου Βασιλείου
καί τα µέλη των οικογενειών τους είτε αυτά είναι πολίτες Ηνωµένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας, κατά τη µετάβαση αυτών στις υπηρεσίες µίας στάσης των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων του τόπου διαµονής τους.
Άρθρο 129
Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των Ελλήνων
Πολιτών στο Ηνωµένο Βασίλειο
κατά τις Ευρωεκλογές του 2019
1. Έλληνες εκλογείς που διαµένουν µόνιµα ή θα βρίσκονται στο Ηνωµένο Βασίλειο κατά την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών του έτους 2019 για την ανάδειξη των
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρούνται, για
τις ανάγκες εφαρµογής της εκλογικής νοµοθεσίας, κάτοικοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ν. 1427/1984 (Α΄40),
ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης ισχύος για το εν λόγω
κράτος της παραγράφου 3 του άρθρου 50 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).
2. Ειδικά για τους εκλογείς της προηγούµενης παραγράφου, η προθεσµία υποβολής της αίτησης-δήλωσης
για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώµατος από το
Ηνωµένο Βασίλειο, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 της
4365/31.1.2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(B΄196), λήγει την 10η Απριλίου 2019.
Άρθρο 130
Τροποποίηση της παρ. 2α του άρθρου 15
του ν. 4483/2017 (A΄107)
1. Στην παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4483/2017, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 220 του
ν. 4555/2018, µετά από τις λέξεις «αµιγούς επιχείρησης
του π.δ. 410/1995» προστίθενται οι λέξεις «ή διαδηµοτικής επιχείρησης του άρθρου 285 του ίδιου προεδρικού
διατάγµατος».
2. Η παράγραφος 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του
ν. 4483/2017.
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Άρθρο 132
Άρθρο 131
1. Η αληθής έννοια της φράσης «Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου« της περίπτωσης δ΄ «Υποτοµέας
Ο.Τ.Α.» της παραγράφου 1 του άρθρου 14 «Ορισµοί» του
ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), περί υπαγωγής στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, περιλαµβάνει από την έναρξη ισχύος της και τις συσταθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του π.δ. 25/1988 (Α΄10) δηµοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού που πληρούν τις προϋποθέσεις της
εν λόγω περίπτωσης.
2. Οι κανόνες λειτουργίας, δηµοσιονοµικής διαχείρισης και παντός ελέγχου των επιχειρήσεων ειδικού σκοπού της παραγράφου 1 του παρόντος, καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η κοινή υπουργική απόφαση λαµβάνει υπόψη τον ειδικό σκοπό που συνεστήθησαν να επιτελούν, στο πλαίσιο του άρθρου 15 του Συντάγµατος, την
οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. κατά το
άρθρο 102 του Συντάγµατος, ταυτοχρόνως δε κριτήρια
χρηστής διαχείρισης και βέλτιστων δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων προς προαγωγή του δηµοσίου συµφέροντος, απαραιτήτως εντός του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής ως εκάστοτε ισχύει.
3. Αποφάσεις, δαπάνες, πάσης φύσεως συµβάσεις, ενέργειες και παραλείψεις των νοµικών προσώπων της
παραγράφου 1 που έλαβαν χώρα πριν την ηµεροµηνία
της παρ. 1 του άρθρου 183 του ν. 4270/2014, θεωρούνται
ότι διενεργήθηκαν νοµίµως από τον χρόνο διενέργειάς
τους και ποσά καταβληθέντα βάσει αυτών δεν αναζητούνται και δεν καταλογίζονται, εφόσον: α) αφορούν έργα,
εργασίες, προµήθειες, παροχή υπηρεσιών, που αποδεδειγµένα έχουν εκτελεσθεί ή παρασχεθεί στα νοµικά
πρόσωπα της παραγράφου 1, β) έχουν καταβληθεί οι οικείες δαπάνες έως την ηµεροµηνία της παρ.1 του άρθρου 183 του ν. 4270/2014, γ) δεν έχουν ακυρωθεί από
οποιοδήποτε αρµόδιο για τον έλεγχο νοµιµότητάς τους
όργανο, δ) τα κονδύλια για την πραγµατοποίησή τους εντάσσονται και δεν υπερβαίνουν τον εγκριθέντα από το
αρµόδιο όργανο του νοµικού προσώπου προϋπολογισµό,
ε) ο προϋπολογισµός, ο ισολογισµός και η έκθεση πεπραγµένων του νοµικού προσώπου για τις χρήσεις έως
την ηµεροµηνία της παρ. 1 του άρθρου 183 του
ν. 4270/2014 έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του
οικείου Ο.Τ.Α. και στ) τα εντάλµατα επιχορήγησης του
νοµικού προσώπου από τον οικείο Ο.Τ.Α., που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση της απόφασης έγκρισης του προϋπολογισµού για τις χρήσεις έως την ηµεροµηνία της παρ. 1
του άρθρου 183 του ν. 4270/2014, έχουν εγκριθεί στο
πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
4. Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη δηµοσίευση του παρόντος έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2, τυγχάνουν αναλογικής εφαρµογής τα ισχύοντα περί λοιπών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού υπερισχύουν κάθε γενικής και ειδικής ρύθµισης.

Στο άρθρο 43 του ν. 4325/2015 (Α΄47) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση που η αδυναµία ισοσκέλισης του
Προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α. οφείλεται σε µη ισοσκέλιση
των ανταποδοτικών υπηρεσιών, εξαιτίας χρεών ή πραγµατοποίησης επενδύσεων και υπάρχει το δηµοσιονοµικό
περιθώριο σε κωδικούς αριθµούς αυτού, από λοιπά µη ειδικευµένα έσοδα ή και µη ειδικευµένο χρηµατικό υπόλοιπο, παρέχεται η δυνατότητα πρόσκαιρης κάλυψης των
δαπανών και ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών από τους εν λόγω κωδικούς. Το χρηµατικό ποσό
που απαιτείται κάθε φορά για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, λογίζεται ως δαπάνη της οικείας
ανταποδοτικής υπηρεσίας, κατά τη συζήτηση και ψήφιση
των ετήσιων αποφάσεων επιβολής των σχετικών τελών
και δικαιωµάτων, προκειµένου να καλυφθεί, βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο των ως άνω αποφάσεων, το αργότερο
εντός πενταετίας, αρχής γενοµένης από το επόµενο οικονοµικό έτος από αυτό της εφαρµογής των διατάξεων
της παρούσας παραγράφου. Τα επιπλέον εισπραττόµενα, εκάστου έτους της πενταετίας, έσοδα της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, προορίζονται να καλύψουν κάθε είδους δαπάνες, εξαιρουµένων των ανταποδοτικών
δαπανών εν γένει. Η ως άνω προϋπόθεση εξετάζεται επισταµένως από την αρµόδια, για τον έλεγχο νοµιµότητας των αποφάσεων επιβολής τελών και δικαιωµάτων,
καθώς και του Προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α., Αρχή.»
Άρθρο 133
Η διάρκεια του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία παρατάθηκε ως 31.12.2018 µε το άρθρο 274 του
ν. 4555/2018 (Α΄133) παρατείνεται από τη λήξη της έως
και τις 30.9.2019.
Άρθρο 134
Θέµατα επιλογής προσωπικού της Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)
1. Το άρθρο 58 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) τροποποιείται
ως εξής:
α) Το εισαγωγικό εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 (Α΄13) αντικαθίσταται
ως εξής: «Ακαδηµαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120)
µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για
τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής.».
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Προσόντα τα οποία αποδεικνύουν εξειδίκευση
στην Ε.Α.Ε. σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3699/2008, µοριοδοτούνται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.»
γ) Στην περίπτωση γ΄της παραγράφου 4, ύστερα από
το µόνο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα των υποπεριπτώσεων αα΄ έως γγ΄ της περίπτωσης
β' µοριοδοτούνται κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψή-
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φιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, η οποία πιστοποιείται είτε µε την κατοχή διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη
Σχολική Ψυχολογία είτε µε εµπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) µηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθµια ή τη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση ως ψυχολόγοι, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Τα προσόντα τα οποία πιστοποιούν την
εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία, σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, µοριοδοτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 57.»
3. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Τα ακαδηµαϊκά προσόντα τα οποία µοριοδοτούνται, κατ’ αναλογία της περίπτωσης α΄ του άρθρου 57,
καθώς και η µοριοδότησή τους για τους κλάδους εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ της γενικής εκπαίδευσης και της
Ε.Α.Ε., µε τήρηση του ανώτατου ορίου των εκατόν είκοσι µονάδων (120) που προβλέπεται στην περίπτωση αυτήν.»
4. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του
ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, για το διορισµό και την πρόσληψη στους κλάδους
του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι πανεπιστηµίου που
δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται µαζί µε τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν
την επάρκεια αυτή και επιµορφώνονται υποχρεωτικά σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία του
διορισµού τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 62. Στην ανωτέρω υποχρέωση επιµόρφωσης εµπίπτουν και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ22 Επαγγελµατικών Συµβούλων, οι οποίοι κατατάσσονται ανεξαρτήτως
παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και οι υποψήφιοι του
κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι οποίοι κατατάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου
59, ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας.»
Άρθρο 135
Επιστηµονική Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών
Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)
1. Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων συγκροτείται Επιστηµονική Επιτροπή Πρότυπων και
Πειραµατικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).
2. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. είναι επταµελής και συγκροτείται για
τριετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Ε.Ε.Π.Π.Σ. συµµετέχουν:
α) Δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Παιδαγωγικού Τµήµατος,
εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος.
β) Δύο (2) µέλη ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ένα από κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης.
γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Πειραµατικό ή Πρότυπο Σχολείο.
3. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραµµατέας της

Ε.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι δηµόσιοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων.
4. Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ένα από τα µέλη της
Ε.Ε.Π.Π.Σ., το οποίο εκλέγεται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο αντιπρόεδρος
συνεργάζεται στενά µε τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.
5. Κατά τα λοιπά, για την Ε.Ε.Π.Π.Σ. εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 3 και επόµενα του άρθρου
40 του ν. 3966/2011 (Α΄118), όπως έχει τροποποιηθεί µε
το άρθρο 12 του ν. 4327/2015 (Α΄50) και την παρ. 4α του
άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄86).
Άρθρο 136
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 68
του π.δ. 26/2012 (Α΄57)
1. Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 3 του άρθρου 68 του
π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) Οι υπάλληλοι µε βαθµό Α΄ ή Β΄ της γραµµατείας
των δικαστηρίων, δηλαδή του Συµβουλίου Επικράτειας,
όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έµµισθων
υποθηκοφυλακείων.»
2. Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 3 του άρθρου 68 του
π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) Οι δικαστικοί υπάλληλοι µε βαθµό Α΄ ή Β΄ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.»
Άρθρο 137
Παρατείνονται αυτοδικαίως για δύο (2) µήνες από τη
λήξη τους οι συµβάσεις έργου, που συνήφθησαν µεταξύ
του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και των φυσικών προσώπων, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους: α) Στα Κέντρα Φιλοξενίας
Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας και
β) στις Δηµόσιες Δοµές Υγείας της Χίου, Λέσβου, Σάµου, Κω και Λέρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του
προγράµµατος µε τον τίτλο «PHILOS - Ολοκληρωµένη επείγουσα παρέµβαση υγείας για την προσφυγική κρίση»,
βάσει της σύµβασης χρηµατοδότησης µε αριθµό
ΗΟΜΕ/2016/ AMIF/AG/EMAS/0041 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Υγείας και του
ΚΕ.ΕΛ.Π ΝΟ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Ο.Δ.Υ.), καθολικού διαδόχου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., διαπιστώνεται η παράταση των ανωτέρω συµβάσεων. Η δαπάνη που προκύπτει από την αυτοδίκαιη παράταση των ανωτέρω συµβάσεων καλύπτεται από τον Προϋπολογισµό του Ε.Ο.Δ.Υ..

47
Άρθρο 138
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

