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Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡKZ΄, 9 Απριλίου 2012,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Άρθρο 1
Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική ΣυνοχήΙσόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»
Προστίθεται άρθρο 281Α στο ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ως
εξής:
«Άρθρο 281Α
Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή
– Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»
1. Για την υποστήριξη των δήµων που συνιστώνται µε
το ν. 3852/2010, την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την άµβλυνση των περιφερειακών
και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της διαδηµοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται το
Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).»
2. Το Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή –
Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» έχει ως στόχους τη βελτίωση σε τοπικό επίπεδο των όρων για βιώσιµη ανάπτυξη, τη βελτίωση των όρων για την τοπική οικονοµία, την
απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και διαρθρώνεται
στους παρακάτω θεµατικούς άξονες:
α) Άξονας 1. Χρηµατοδότηση έργων που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρο 6 επ. του

ν. 3274/ 2004), καθώς και νέων έργων προς ένταξη στο
ΕΣΠΑ µέσω του Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης της
παρ.7 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011.
β) Άξονας 2. Χρηµατοδότηση των δήµων για την εκτέλεση έργων τοπικής σηµασίας µέσω των διαδικασιών αυτεπιστασίας.
γ) Άξονας 3. Τα µέτρα οικονοµικής εξυγίανσης των
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, µε ειδικότερα αντικείµενα:
i. τη χρηµατοδότηση δανείων για την ισοσκέλιση των
προϋπολογισµών τους,
ii. τη χρηµατοδότηση παρεπόµενων συµφωνιών δανειακών συµβάσεων για την επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής των δανείων τους,
iii. τη χρηµατοδότηση χρηµατοοικονοµικών διευκολύνσεων των Ο.Τ.Α., οι οποίοι θα ενταχθούν στο Ειδικό
Πρόγραµµα Εξυγίανσης.
3. Η χρηµατοδότηση των δράσεων του Προγράµµατος
«Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» διενεργείται ιδίως µέσω πόρων που προέρχονται από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µέσω
εθνικών πόρων, µε τους οποίους το κράτος χρηµατοδοτεί δραστηριότητες αρµοδιότητας των δήµων και περιφερειών, καθώς και µε θεσµοθετηµένους υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης πόρους.
4. Το Πρόγραµµα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή –
Ισόρροπη Ανάπτυξης (ΑΚΣΙΑ)» χωρίς να θίγονται τυχόν
ειδικότερες ρυθµίσεις που διέπουν τις επί µέρους δράσεις του, παρακολουθείται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, και από στελέχη των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου αυτού, των συµµετεχόντων στη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Υπουργείων, καθώς και εκπροσώπους της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.
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Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ειδικότερο έργο της Επιτροπής, ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και υποστήριξής της, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ειδικότερο
έργο της Επιτροπής, ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και
υποστήριξής της, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. α) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ΚΕΔΕ, δύναται
µέρος των εσόδων των δήµων που κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προέρχονται από
την επιβολή του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του ν. δ. 703/
1970, Α΄ 219 και άρθρο 12 του ν. 1080/1980, Α΄ 246),
του τέλους διαφήµισης της Κατηγορίας Δ΄ (άρθρο 9,
παρ. 6α του ν. 2880/2001, Α΄ 9) και του 15% του Τέλους
Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24, παρ.19 του ν. 2130/
1993, Α΄62), να αποδίδονται στους δήµους για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος αυτεπιστασίας. Με την
απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος του συνολικά αποδιδόµενου ποσού, τα κριτήρια κατανοµής του, τα ποσά
που αποδίδονται σε καθένα από τους δικαιούχους δήµους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
β) Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράµµατος, τα έσοδα των οικείων λογαριασµών που τηρούνται
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συµπεριλαµβανοµένων των υφιστάµενων κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος υπολοίπων, µεταφέρονται σε νέο λογαριασµό
που συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος και κατανέµονται µε απόφαση και χρηµατική εντολή του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., µετά από πρόταση
της Επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
6. Τα ποσά µε τα οποία επιχορηγούνται δήµοι και τα εποπτευόµενα από αυτούς νοµικά πρόσωπα για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που είχαν δηµιουργηθεί έως την 31η Δεκεµβρίου 2011, σε βάρος ειδικών πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού που είχαν προβλεφθεί για το σκοπό αυτόν, παρακρατούνται
τµηµατικά εντός τριών (3) ετών, αρχής γενοµένης από
το έτος 2012, από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του ν.
3756/ 2009 (Α΄ 53) έσοδα εκάστου, µε δυνατότητα επέκτασης σε πέντε (5) έτη, εφόσον τα ανωτέρω έσοδα δεν
επαρκούν. Τυχόν εναποµείναν ποσό παρακρατείται από
τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 του επιχορηγηθέντα φορέα σε ποσοστό έως 5% αυτών σε ετήσια βάση εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος.
7. Τα ποσά που παρακρατούνται από τις ανωτέρω πηγές κατατίθενται στο λογαριασµό του Προγράµµατος
«Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη
(ΑΚΣΙΑ)» της παραγράφου 5β του παρόντος.
8.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, µετά από
αίτηση του δήµου και πρόταση της Ελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 262 παράγραφος 2 του ν. 3852/2010,
µπορεί να επιµηκύνεται ο χρόνος παρακράτησης των ανωτέρω ποσών από τους πόρους του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010 του επιχορηγηθέντα φορέα µε αντίστοιχη
µείωση του ποσοστού παρακράτησης, εάν, µε την εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος, διακυβεύεται η
οµαλή λειτουργία αυτού.
9. Με την ίδια ως άνω διαδικασία παρακρατούνται και
τα ποσά που αναλογούν στους συνδέσµους Ο.Τ.Α. µε
παρακράτηση από τα µέλη αυτών κατ’ αντιστοιχία του
ποσοστού της ετήσιας εισφοράς τους».

Άρθρο 2
Κοινωνικά Παντοπωλεία
1. Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής
ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόµενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προµήθειά τους σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/1993, Β΄
185).
Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και
δεύτερου βαθµού µπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανοµή φαγητού σε απόρους και αστέγους.
Μπορούν επίσης, να λαµβάνουν κάθε άλλο µέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων.
2. Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται µε απόφαση
του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης
στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά µε τη δύναµή
τους, οι δηµοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην
οποία συµµετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήµαρχος
ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόµενοι από αυτούς αντιδήµαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες. Η επιτροπή
διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάµηνο,
στην οικονοµική επιτροπή έκθεση πεπραγµένων και διαχειριστικό απολογισµό. Η οικονοµική επιτροπή εγκρίνει
µε απόφασή της το διαχειριστικό απολογισµό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήµου ή της περιφέρειας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να
ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 3
Νησιωτικές Δηµοτικές Κοινότητες
1. Το άρθρο 207 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 207
Νησιωτικές Δηµοτικές Κοινότητες
1. Στη δηµοτική κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού ο δήµαρχος ορίζει αντιδήµαρχο σύµβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική
δηµοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει
στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια. Ο αντιδήµαρχος
της παρούσας παραγράφου είναι αρµόδιος:
α) για την υλοποίηση των προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη δηµοτική κοινότητα,
β) για την υλοποίηση προγραµµάτων απασχόλησης και
τουριστικής προβολής της δηµοτικής κοινότητας,
γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης µελετών,
της εκτέλεσης έργων και προµηθειών που αναφέρονται
στη δηµοτική κοινότητα.

3
δ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που µπορεί να του
µεταβιβάζει µε απόφασή του ο δήµαρχος.
2. Ο αντιδήµαρχος της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου καλείται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του
συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας εγγράφει υποχρεωτικά στην ηµερήσια διάταξη των
συνεδριάσεων του συµβουλίου τα θέµατα που προτείνει
ο αντιδήµαρχος. Ο αντιδήµαρχος λαµβάνει µέρος στη
συνεδρίαση µε δικαίωµα λόγου.
3. Ο πρόεδρος της δηµοτικής κοινότητας που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού ασκεί επιπλέον των οριζοµένων στο άρθρο 81 του παρόντος νόµου
αρµοδιοτήτων και τις ακόλουθες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική κοινότητα και των δηµοτικών τεχνικών συνεργείων που λειτουργούν σε αυτή.
β) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του
εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική κοινότητα, καθώς και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας, καθώς και παροχής
υπηρεσιών εξωραϊσµού, καθαριότητας και προστασίας
περιβάλλοντος.
γ) Υπογράφει µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής κοινότητας.
δ) Ασκεί τις αρµοδιότητες της χορήγησης των αδειών
καταστηµάτων και επιχειρήσεων αρµοδιότητας του δήµου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας και της έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών και
της έκδοσης βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας.
ε) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που µπορεί να του µεταβιβάζει µε απόφασή του ο δήµαρχος, που αφορά τη
δηµοτική κοινότητα.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που στους νησιωτικούς δήµους ο αριθµός των αντιδηµάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσµού είναι µικρότερος από τον αριθµό των δηµοτικών ενοτήτων, τότε αυτός προσαυξάνεται ισάριθµα µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 207 του παρόντος.»
Άρθρο 4
Ορεινοί Δήµοι. Αρµοδιότητες
Το άρθρο 209 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 209
Αρµοδιότητες ορεινών-δήµων
1. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρονται οι ορεινοίµειονεκτικοί δήµοι εννοούνται οι δήµοι στους οποίους
περιλαµβάνονται ως δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες οι
Ο.Τ.Α. που αναφέρονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ περί
τροποποίησης της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των µειονεκτικών γεωργικών περιοχών
κατά την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ συµπεριλαµβανοµένων και των χαρακτηριζοµένων ως ορεινών δήµων
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου
2. Οι ορεινοί- µειονεκτικοί δήµοι ασκούν επιπλέον είτε
αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε την οικεία περιφέρεια

τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Υλοποίηση προγραµµάτων αξιοποίησης των ήπιων
µορφών ενέργειας.
β) Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες.
γ) Έλεγχος της διαχείρισης υπογείων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων.
δ) Έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση
υπογείων υδάτων και έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
ε) Εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης
νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
στ) Γνωµοδότηση για το ετήσιο πρόγραµµα δασοπονίας στα όρια του δήµου που καταρτίζουν οι οικείες δασικές υπηρεσίες.
ζ) Προώθηση της συγκρότησης οµάδων παραγωγών
και στήριξή τους για την αντιµετώπιση οικονοµικών και
διαρθρωτικών θεµάτων σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και
εθνική νοµοθεσία.
η) Έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιµατολογικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκοµικής περιόδου µε την οποία καθορίζεται η έναρξή της, ανάλογα
µε τις τοπικές συνθήκες του δήµου, χωρίς αυτή να είναι
δυνατόν να υπερβεί το πεντάµηνο.
θ) Καθαρισµός και αστυνόµευση ρεµάτων.
3. Τα αντισταθµιστικά οφέλη από τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων οι άδειες ανήκαν στις καταργηθείσες νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις και βρίσκονται στα όρια ορεινών ή νησιωτικών δήµων κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των δήµων
και των οικείων περιφερειών στις οποίες ανήκουν κατά
νόµο οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τρόπος και η διαδικασία κατανοµής ρυθµίζονται µε απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής περιφερειών
Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 176
Αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής
1. Η οικονοµική επιτροπή είναι αρµόδια για:
α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισµού της
περιφέρειας και την εισήγηση στο περιφερειακό συµβούλιο για ψήφιση.
β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισµού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο περιφερειακό συµβούλιο.
γ) Για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το περιφερειακό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του
ν. 3316/2005 (Α΄ 42), σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
δ) Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέ-
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λη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δηµόσιους υπαλλήλους.
ε) Τη µελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισµό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συµβούλιο.
στ) Την εισήγηση προς το περιφερειακό συµβούλιο
της επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
ζ) Την απόφαση για την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών.
η) Την απόφαση για την αγορά, παραχώρηση χρήσης,
µίσθωση και εκµίσθωση κινητών και ακινήτων.
θ) Την εισήγηση στο περιφερειακό συµβούλιο για το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας της περιφέρειας. Παρακολουθεί την υλοποίηση του
εν λόγω σχεδίου και ενηµερώνει το περιφερειακό συµβούλιο.
ι) Την απόφαση για την άσκηση όλων των ενδίκων
βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων.
ια) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.
ιβ) Το συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων
(45.000) ευρώ. Δεν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά
µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
ιγ) Την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος µε πάγια αντιµισθία ή ο προσληφθείς
δεν έχει δικαίωµα παράστασης στο δικαστήριο που είναι
διάδικος η περιφέρεια. Με απόφασή της είναι δυνατή,
κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου
και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία.
2. Για τις περιπτώσεις ι΄ και ια΄ της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση
ισχύει και όταν αποφασίζει σχετικά το περιφερειακό
συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειµένου των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ της περίπτωσης ια΄
της προηγούµενης παραγράφου.
3. Το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί, για θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία και µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, να αποφασίζει
ότι θα ασκήσει το ίδιο αρµοδιότητες των προηγούµενων
παραγράφων. Επίσης το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί
µε την ίδια πλειοψηφία να αποφασίζει τη µεταβίβαση
στην οικονοµική επιτροπή επιπλέον αρµοδιοτήτων συναφών µε τις αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος.
4. Η οικονοµική επιτροπή µε ειδική απόφαση, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της,
µπορεί να παραπέµπει συγκεκριµένο θέµα της αρµοδιότητάς της στο περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»
Άρθρο 6
Ρυθµίσεις για το σύστηµα διακυβέρνησης των δήµων
και των περιφερειών
1α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 59 του

ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους αντιδηµάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρµοδιοτήτων, ο δήµαρχος µπορεί να µεταβιβάζει και τις ακόλουθες κατά τόπον αρµοδιότητες.»
β. Η παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο αντιδήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρµοδιότητές του ασκεί άλλος αντιδήµαρχος που ορίζεται από τον δήµαρχο ή ο ίδιος ο δήµαρχος.»
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 62
του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως
εξής:
«Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του δηµάρχου
στην Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύει ο αντιδήµαρχος
που έχει οριστεί αναπληρωτής του και σε περίπτωση µη
ορισµού ο αντιδήµαρχος που εγγράφεται πρώτος στην
απόφαση διορισµού των αντιδηµάρχων.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 67 του
ν. 3852/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται αυθηµερόν στην ιστοσελίδα του δήµου.»
4. Η παρ. 10 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη δηµοσίευση των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου και αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του δήµου µε ευθύνη του προέδρου
τους.»
5. Το εδάφιο ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον
εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.»
6. Στο άρθρο 164 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος η οποία έχει ως εξής:
«Το περιφερειακό συµβούλιο µπορεί, µε απόφαση της
απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των µελών του, να
συγκροτεί από τα µέλη του γνωµοδοτικές επιτροπές για
την επεξεργασία προτάσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων σε θέµατα της αρµοδιότητάς του µε σκοπό την καλύτερη οργάνωση των εργασιών του και την εκπλήρωση
της αποστολής του.»
7. Οι περιφέρειες, δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή
µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό), παροχή
υπηρεσιών, έργα και µελέτες που δεν υπάγονται στις
διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ως
προς τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται
απόφαση του περιφερειάρχη , χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται από τον περιφερειάρχη. Για
τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται απόφαση της οικονοµικής επιτροπής που εγκρίνει και
τα συντασσόµενα τεύχη.
8. Η παρ. 1 του άρθρου 162 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου
161, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών αφότου
κενώθηκε η θέση, οι σύµβουλοι του επιτυχόντος συνδυασµού και οι άµεσα εκλεγµένοι αντιπεριφερειάρχες α-
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ποτελούντες για το σκοπό αυτόν ειδικό εκλεκτορικό σώµα συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού αυτού, που έχει εκλεγεί µε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε
περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος
πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και
εκλέγουν, µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του εκλεκτορικού σώµατος, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το
συµβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται µε οποιοδήποτε δηµόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόµη και την
παραµονή της συνεδρίασης.»
9. Το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παρ. του άρθρου
167 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Στις νησιωτικές περιφέρειες το συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µέσω τηλεδιάσκεψης σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές περιφέρειες
σε κατεπείγουσες µόνο περιπτώσεις.»
10. Στο τέλος της παρ. 1 περίπτωση ιγ΄ του άρθρου
159 του ν. 3852/2010 προστίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις:
«ιδ) Με απόφασή του µετά από γνώµη του Τεχνικού
Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας δύναται η µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση τεχνικού
έργου µίας περιφερειακής ενότητας να εκτελείται από
τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων µε χωρική αρµοδιότητα
όλη την Περιφέρεια ή άλλη Τεχνική Διεύθυνση της Περιφέρειας.
ιε) Με απόφασή του ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του Τεχνικού Συµβουλίου Δηµοσίων Έργων της έδρας της Περιφέρειας, δύνανται να συσταθούν πέραν
του ανωτέρω Συµβουλίου και άλλα Τεχνικά Συµβούλια
Δηµοσίων Έργων µε τοπική αρµοδιότητα µία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. Η έδρα των εν λόγω
Συµβουλίων ορίζεται µε την απόφαση του Περιφερειάρχη σε µία από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων,
που εξυπηρετεί. Το εν λόγω Συµβούλιο γνωµοδοτεί για
θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005
αρµοδιότητας των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των
Περιφερειακών Ενοτήτων που εξυπηρετεί, καθώς και
των φορέων της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης
της τοπικής αρµοδιότητάς του. Η σύνθεση του εν λόγω
Συµβουλίου γίνεται κατ’ αναλογία των ρυθµίσεων µε τις
οποίες συγκροτείται το Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση για έργα, µελέτες και υπηρεσίες του ν. 3316/2005 αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, που έχει τοπική αρµοδιότητα σε όλη την
Περιφέρεια, αρµόδιο Συµβούλιο είναι το Τεχνικό Συµβούλιο Δηµοσίων Έργων µε έδρα την έδρα της Περιφέρειας.»
11. H παρ. 2 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όµοια απόφαση ο περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τοµέων αρµοδιοτήτων της περιφέρειας και µπορεί, επίσης, να τους
µεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων
του. Οι αντιπεριφερειάρχες µπορούν για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων τους οι οποίες µεταβιβάζονται σε αυτούς
από τον περιφερειάρχη να παρέχουν εξουσιοδότηση υπογραφής µε εντολή τους σε προϊσταµένους υπηρεσιών
της περιφέρειας µε εξαίρεση χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών.»
12. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 225 του

ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας ελέγχει τη νοµιµότητα της
απόφασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική
πράξη.»
13. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 283 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκκρεµείς δίκες των πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εκτός από αυτές που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις των πολεοδοµικών γραφείων που συνεχίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για τα θέµατα αυτά, συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις ιδρυόµενες περιφέρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική
διαδικαστική πράξη συνέχισης για την καθεµία από αυτές.»
14. Όµοιες ή οµοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και
ΚΑΕ, στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας ή του Δήµου και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον
αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δηµοτικές ενότητες, αντιστοίχως.
15. Στους διαγωνισµούς για την προµήθεια καυσίµων
για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.
16. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 79 του ν. 3852/
2010 τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Πρόεδρος του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας
είναι ο υποψήφιος του συνδυασµού της πλειοψηφίας
που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραµµένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.
2. Αν η θέση του προέδρου του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή
έκπτωσης από το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή εκείνος που έλαβε τους περισσότερους
σταυρούς προτίµησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη θέση, το αξίωµα καταλαµβάνει ο επόµενος σε σταυρούς
προτίµησης σύµβουλος του συνδυασµού της πλειοψηφίας.»
Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από
1.1. 2013.
Άρθρο 7
Καταστατική θέση των αιρετών
1. Στην αρχή της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 3852/
2010 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Στους προέδρους των δηµοτικών συµβουλίων που
δεν εµπίπτουν στην περίπτωση της πρώτης παραγράφου
του παρόντος άρθρου, στους προέδρους των δηµοτικών
νοµικών προσώπων και στους προέδρους των συνδέσµων δήµων που είναι δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι
Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική
πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ. χορηγείται από την υπηρεσία
της οργανικής τους θέσης ειδική άδεια 60 ηµερών.»
Η ρύθµιση της παρούσας εφαρµόζεται από 1.1.2013.
2. Η παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δηµοσίων επιχειρήσεων ή
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άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόµενοι δήµαρχοι, δηµοτικοί σύµβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα µέλη των δηµοτικών και τοπικών
κοινοτήτων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας
τους, δεν µετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήµου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι
υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια
άλλου δήµου µετά από αίτησή τους µετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, µετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήµο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραµεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ µόνο για µετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραµεθόρια
περιοχή.»
3. Στο άρθρο 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι
του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα έχουν δικαίωµα να
απουσιάσουν από την εργασία τους την ηµέρα της συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου ή των επιτροπών του
δήµου στις οποίες είναι µέλη, εφόσον διεξάγονται σε
εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Ο πρόεδρος του δηµοτικού
συµβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί στους
δηµοτικούς συµβούλους, που εµπίπτουν στις ανωτέρω
κατηγορίες, βεβαίωση συµµετοχής στη συνεδρίαση, για
την υπηρεσία ή τον εργοδότη. Τα ίδια ισχύουν και για τα
µέλη της εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού
συµβουλίου της ΚΕΔΕ, του διοικητικού συµβουλίου, των
εκτελεστικών επιτροπών και των εποπτικών συµβουλίων
των ΠΕΔ, καθώς επίσης της Εκτελεστικής Επιτροπής
Συνδέσµων µε πληθυσµό άνω των 200.000 κατοίκων.»
4. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο περιφερειακός σύµβουλος των νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων, εξαιρουµένων εκείνων που ήταν έδρες τέως νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και της περιφερειακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής, στον
οποίο ο Περιφερειάρχης έχει µεταβιβάσει αρµοδιότητές
του δικαιούται αντιµισθίας. Η εφαρµογή του προηγουµένου εδαφίου περιορίζεται σε έναν µόνο περιφερειακό
σύµβουλο ανά περιφερειακή ενότητα.
β) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 181 του ν. 3852/
2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στον περιφερειακό σύµβουλο της νησιωτικής περιφερειακής ενότητας της παραγράφου 1 του παρόντος καταβάλλεται αντιµισθία ίση µε το τριάντα τοις εκατό
(30%) της αντιµισθίας του αντιπεριφερειάρχη.»
5. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 183, παρ.1 του ν. 3852/
2010, εφαρµόζονται και για τους δηµοτικούς και περιφερειακούς συµβούλους που συµµετέχουν στην Επιτροπή
των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η άδεια απουσίας από την εργασία περιλαµβάνει τις ηµέρες συνεδρίασης των ανωτέρω
οργάνων, καθώς και τις ηµέρες µετάβασης και επιστροφής τους.
6. Η παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 236 του ν. 3852/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1γ. Αν καταδικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή σε
οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστο-

γραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιµοµιξία, µαστροπεία, σωµατεµπορία, παράνοµη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση
των ναρκωτικών, τη λαθρεµπορία. Το ίδιο ισχύει και για
την αµετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήµατος αυτού προξενείται οικονοµική βλάβη στο δήµο, στην περιφέρεια ή
στα νοµικά τους πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νοµιµότητας.»
7. Στο τέλος κάθε µίας των παραγράφων 2α και 2β του
άρθρου 236 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδροµικά η αντιµισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης.»
8. Η παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους δηµάρχους, αντιδηµάρχους όλων των δήµων,
στους προέδρους δηµοτικών συµβουλίων των δήµων µε
πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων,
καθώς και στους προέδρους συνδέσµων, των οποίων ο
πληθυσµός των µελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δηµόσιοι
υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών
Ν.Π.Ι.Δ. και δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το
Δηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, καθώς και σε
εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστηµα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις εφαρµόζονται και στον
συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης.»
9. Η παρ. 5 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που η αντιµισθία των αντιπεριφειαρχών είναι µικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της
θέσης τους η αντιµισθία προσαυξάνεται κατά το ποσόν
της διαφοράς και µέχρι το ύψος της αντιµισθίας του περιφερειάρχη.»
10. Στο άρθρο 93 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Επιτρέπεται να συµµετέχουν στο πρόγραµµα εφηµεριών του νοσοκοµείου, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, ή του κέντρου υγείας στο οποίο υπηρετούν δήµαρχοι, αντιδήµαρχοι και πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων
σε περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη που βεβαιώνεται απ’ το αρµόδιο όργανο διοίκησης. Οι λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή της ρύθµισης καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
Άρθρο 8
Αρµοδιότητες δήµων και περιφερειών
1. Η περίπτωση 24 της παρ. 5 του άρθρου 94 του
ν. 3852/2010 διαγράφεται.
2. α) Στην παράγραφο ΙΙ Β «Τοµέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφο γ΄ «Υποτοµέας Κτηνοτροφίας» του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 44α ως εξής:
«44α. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωµοδοτικών επιτροπών
του π.δ. 98/2004 (Α΄ 69), η διενέργεια επιθεωρήσεων και
ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4 του
π.δ. 98/2004.»
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β) Στο τέλος της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν. 3852/
2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η αρµοδιότητα της περίπτωσης 44 της παραγράφου ΙΙ
Β «Τοµέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτοµέας Κτηνοτροφίας», του άρθρου 186
του ν. 3852/2010 εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις µέχρι 31.12.2012.»
3. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 186 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συµµετοχή και η υλοποίηση σε προγράµµατα δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης
και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών
ανέργων στο πλαίσιο των περιφερειακών, εθνικών και
ευρωπαϊκών πολιτικών.»
4. Η περίπτωση 10 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου
210 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η εποπτεία του οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά, κατά το άρθρο 7στ του ν. 2323/1995, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3190/
2003 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 3377/2005,
και η εποπτεία του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, κατά το άρθρο 8α του ν. 2323/1995, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 3190/2003, αντίστοιχα.»
5. Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3190/
2003 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Οργανισµός «Λαϊκών Αγορών Αθηνών – Πειραιώς»
µετονοµάζεται σε «Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αττικής»
και οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις αρµοδιότητές του ασκούνται σε όλες τις λαϊκές αγορές εντός
των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.»
6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και για υπηρεσίες δήµων, ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών, που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τοµείς.»
7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 101 του ν. 3852/
2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δύο ή περισσότεροι δήµοι ή δήµοι και περιφέρειες,
µε κοινά χαρακτηριστικά, µπορούν να συνιστούν δίκτυα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του
Κ.Δ.Κ., µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ.. Σκοπός του δικτύου είναι η ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών, η διαµόρφωση, η άσκηση και η υποστήριξη των πολιτικών που
συνδέονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µελών
του δικτύου.
2. Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται µε αποφάσεις των
οικείων συµβουλίων των συµµετεχόντων Ο.Τ.Α. και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 267 του
Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει και το άρθρο 741 του Α.Κ.. Στα δίκτυα αυτά µπορούν να συµµετέχουν και αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α..»
8. Οι Περιφέρειες είναι αρµόδιες για τη σύναψη νέων
συµβάσεων µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για το χρονικό διάστηµα από
1.1.2012 µέχρι 30.6.2012, στις περιπτώσεις που προέκυψαν κενά δροµολόγια λόγω αδυναµίας των µεταφορέων
που είχαν συµβληθεί µε αυτές ως προς την εκτέλεση του
έργου της µεταφοράς. Οι νέες συµβάσεις συνάπτονται
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Συµβάσεις µεταφοράς µαθητών που συνάφθηκαν µετά
από την 1.9.2011, χωρίς να αποτελούν παρατάσεις των
συµβάσεων που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος
2010-2011 από τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, παρατείνονται µέχρι την 30.6.2012.

Έργο µεταφοράς µαθητών που εκτελέστηκε µετά την
1.9.2011 και µέχρι την ολοκλήρωση και την υπογραφή
των σχετικών συµβάσεων από τους δήµους, αποτελεί αντικείµενο των συµβάσεων αυτών, οι οποίες θεωρούνται
νόµιµες και δύναται να αποζηµιωθούν από τους ανωτέρω δήµους.
Δαπάνες µεταφοράς µαθητών που πραγµατοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων, κατά το οικονοµικό έτος 2011, δύνανται να εκκαθαριστούν
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονοµικού έτους, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
9. Η παρ. 1α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι
σύνδεσµοι δήµων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων, η
Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία
συνιστούν ή στα οποία συµµετέχουν οι προαναφερόµενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συµµετέχουν ή
συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης
και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, τα δηµοτικά και περιφερειακά ιδρύµατα, καθώς και κοινωφελή ιδρύµατα και κληροδοτήµατα και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαµβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το Δηµόσιο, µεταξύ τους ή και µε φορείς του
δηµόσιου τοµέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/
1982, µεµονωµένα ή από κοινού. Στις προγραµµατικές
συµβάσεις, που µετέχει το Δηµόσιο, µπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραµµατική
σύµβαση. Οι ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία.»
10. Η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Εφόσον τα προβλεπόµενα στην προγραµµατική
σύµβαση έργα, προγράµµατα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση µνηµείων, οι παρεµβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισµούς, η διάσωση και διάδοση
στοιχείων του πολιτισµού, η ανέγερση και λειτουργία
χώρων πολιτισµικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήµη,
τα γράµµατα και τις τέχνες, συµµετέχει, ως συµβαλλόµενος η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισµού
και Τουρισµού. Η προγραµµατική σύµβαση καλείται
«προγραµµατική σύµβαση πολιτισµικής ανάπτυξης». Το
τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα που µπορεί να επιβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τη χρηµατοδότηση έργων, εργασιών, προγραµµάτων και υπηρεσιών
της προγραµµατικής σύµβασης, καλείται «Πολιτιστικό
Τέλος.»
11. Υφιστάµενα σχολεία, δηµοτικά κτίρια και δηµοτικές υποδοµές, περιλαµβανοµένων των αθλητικών που
στερούνται οικοδοµικής αδείας και έχουν κατασκευαστεί µετά από δηµόσιο διαγωνισµό, υπάγονται µε τον
παρόντα νόµο στις διατάξεις του ν. 4014/2011, χωρίς να
απαιτείται καµία διαδικασία ή πρόστιµο. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κτίρια και οι υποδοµές του προη-
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γουµένου εδαφίου προέκυψαν από αλλαγή χρήσης ή από δωρεά, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του
ν. 4014/2011 απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας.
12. Η παρ. 4 περίπτωση 14 του άρθρου 94 του ν. 3852
αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να
χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. Η εκτίµηση της αξίας του
οικοπέδου γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 186 του
ν. 3463/2006.»
13. Στο άρθρο 34 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Η ρύθµιση δεν αφορά τα δροµολόγια για τα οποία έχει υπάρξει αποτέλεσµα στους διαγωνισµούς των
Ο.Τ.Α.»
Άρθρο 9
Οικονοµικά ζητήµατα των δήµων
1. Nοµίµως καταβλήθηκαν δαπάνες µισθοδοσίας και ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. του προσωπικού καθαριότητας των
σχολείων, που διενεργήθηκαν µέχρι και τον Ιούνιο 2007
από τις Σχολικές Επιτροπές και τα σχετικά παραστατικά
στοιχεία αποτελούν δικαιολογητικά του ετήσιου απολογισµού τους.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 278 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τις συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης
έργων και παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων
των προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτουν οι
Ο.Τ.Α. και τα νοµικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόµενης
δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας αυτών, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον
προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.»
3. Στο άρθρο 97 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 9 η οποία έχει ως εξής:
«9. Οι εργασίες µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης,
αποµαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής
των πρακτικών των συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής
ποιότητας ζωής του δήµου µπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών.
Η παρούσα ισχύει από 1.1.2011.»
4. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
του συνολικού αριθµού των µελών του, επιτρέπεται η
µείωση του ύψους των µισθωµάτων ακινήτων που εκµισθώνουν οι δήµοι µε συµβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης του
µισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισµένοι λόγοι και εφόσον το µίσθωµα δεν είναι ήδη χαµηλό
σύµφωνα µε τις τιµές αγοράς. Το ποσοστό της µείωσης
καθορίζεται βάσει αντικειµενικών στοιχείων και οικονοµικών συνθηκών της αγοράς και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του µισθώµατος που καταβάλλεται. Η διάρκεια της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί το ένα έτος και
δύναται να ανανεώνεται µε όµοια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιµηθούν οι επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες. Τα προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και

για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων.
5. Στα έργα των δήµων, όταν γίνεται ρητή µνεία στα
συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης σύµφωνα µε την παρ. 7
του άρθρου 17 του ν. 3669/2008, µπορεί να διαχωρίζονται οι τιµές και για τα γενικά έξοδα και το όφελος του
εργολάβου να προστίθεται στο τέλος σε ποσοστό που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηµατοδότησης.
6. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/
2012 (A΄ 14), όπως ισχύει, εφαρµόζονται αναλόγως και
για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς Ο.Τ.Α., που έχουν
βεβαιωθεί στις ταµειακές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. ή στις
Δ.Ο.Υ.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και Εσωτερικών ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την
αναλογική εφαρµογή των διατάξεων αυτών.
7. Προστίθεται άρθρο 43Α στο π.δ. 75/2011 (Α΄ 182)
«Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων και Κεντρική Ένωση
Δήµων Ελλάδας» ως εξής:
«Άρθρο 43Α
Οικονοµικό έτος - προϋπολογισµός - απολογισµός
1. Το οικονοµικό έτος των Περιφερειακών Ενώσεων
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου
του ίδιου ηµερολογιακού έτους.
2. Η Εκτελεστική Επιτροπή οφείλει, ένα µήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη εσόδων και εξόδων της οικείας
Π.Ε.Δ. και τρεις µήνες µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους, να συντάσσει τον ετήσιο απολογισµό διαχειρίσεως
της Π.Ε.Δ..
3. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός των Π.Ε.Δ. εγκρίνονται από το οικείο Διοικητικό Συµβούλιο.
4. Ο προϋπολογισµός συνοδεύεται απαραιτήτως από
αιτιολογική έκθεση στην οποία αιτιολογούνται πλήρως
τα έσοδα και οι πηγές τους, καθώς και οι εγγεγραµµένες
δαπάνες.
5. Ο προϋπολογισµός αποστέλλεται, µαζί µε την αιτιολογική έκθεση, στον Γενικό Γραµµατέα της αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος ασκεί έλεγχο νοµιµότητας σε αυτόν. Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράλειψη ή αν δεν είναι ισοσκελισµένος ο προϋπολογισµός,
καλεί το Διοικητικό Συµβούλιο να τον αναµορφώσει αναλόγως.
6. Ο απολογισµός κάθε Π.Ε.Δ., µετά την έγκρισή του
από το Διοικητικό Συµβούλιο, τίθεται υπόψη του Εποπτικού Συµβουλίου, το οποίο εκφέρει τις απόψεις του σε ειδική έκθεση επί του απολογισµού. Ο απολογισµός αποστέλλεται στον Γενικό Γραµµατέα της αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µαζί µε την εγκριτική απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου και την ειδική έκθεση του Εποπτικού Συµβουλίου επ’ αυτού. Ο Γενικός Γραµµατέας
της αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ασκεί τον τελικό έλεγχο και αποφαίνεται επ’ αυτού.»
8. Στην παρ. 2 α του άρθρου 169 του ν. 3463/2006 προστίθενται τα εξής:
«, καθώς και δαπάνες πληρωµής κάθε είδους αποζηµίωσης ή αντιµισθίας αιρετών, πλην της πρώτης καταβολής ή τυχόν µεταβολής αυτών.»
9. Οι προµήθειες των υλικών που ενσωµατώνονται στα
έργα αυτεπιστασίας των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995 και µπορούν
να ανατίθενται µε τις διαδικασίες των δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών ανά κωδικό είδους του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών για το σύνολο των έργων που ε-
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κτελούνται από το δήµο µε αυτεπιστασία εντός του οικονοµικού έτους.
10. Η παράγραφος 1(α) του άρθρου 11 του π.δ. 171/
1987 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο εργοδότης διαθέτει ή µπορεί να µισθώσει από το
Δηµόσιο ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή από
κατασκευαστικές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. τεχνικό εξοπλισµό και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η µίσθωσή του από τους ανωτέρω φορείς, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, να µπορεί να
εξασφαλισθεί από τον ιδιωτικό τοµέα µε τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, καθώς και αν µπορεί να διασφαλίσει
το απαιτούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό.»
11. Στον προϋπολογισµό των δήµων και των δηµοτικών ή διαδηµοτικών Ν.Π.Δ.Δ., οι πιστώσεις για την πληρωµή οφειλών που προέρχονται από παρελθόντα οικονοµικά έτη, εγγράφονται στους κωδικούς αριθµούς της
κατηγορίας εξόδων 81 «Πληρωµές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονοµικά έτη» του τύπου
του προϋπολογισµού (κ.υ.α. 7028/2004, Β΄ 253) όπως ισχύει, όπως ειδικότερα ορίζεται κάθε φορά στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 175
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄
114). Διαφορετικές ρυθµίσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας
δεν έχουν εφαρµογή στους προϋπολογισµούς των ανωτέρω φορέων.
12. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/
2010 (Α΄ 87) αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του παρόντος εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισµό και κατατίθενται
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασµό
µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων». Ποσοστό µέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωσης
α' αυτής, διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήµων, ενώ τα λοιπά έσοδα της παραγράφου 1,
διατίθενται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήµων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µεταφέρονται στον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων οικονοµικού έτους
2012 για την απόδοση του ενός τρίτου (1/3) των εσόδων
της περίπτωσης α' της ανωτέρω παραγράφου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται κατ’ έτος ύστερα από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),
καθορίζονται το ύψος των εσόδων που προορίζονται για
την κάλυψη επενδυτικών, καθώς και λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών των δήµων, όπως επίσης τα
κριτήρια και η διαδικασία κατανοµής τους, επί τη βάσει ιδίως των δηµογραφικών γεωµορφολογικών, διοικητικών,
οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών εκάστου. Στα χαρακτηριστικά αυτά συνεκτιµάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης
που παρέχεται από δήµο προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήµων και σταθµίζονται ιδιαίτερα οι
πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών δήµων.»
13. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης ι΄ της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4051/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Εσωτερικών µειώνονται κατά εκατόν σαράντα εκατοµµύρια (140.000.000) ευρώ, εκ των οποίων ενενήντα εκατοµµύρια (90.000.000) ευρώ από τη Συλλογική Απόφαση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) και πενήντα εκατοµµύρια

(50.000.000) ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των περιφερειών που προορίζονται για επενδυτικούς σκοπούς.»
14. Απαιτητές υποχρεώσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθµού που αφορούν έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες συγχρηµατοδοτούµενες από εθνικά/ευρωπαϊκά προγράµµατα δύναται να αντιµετωπίζονται είτε
από τα τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα είτε από
άλλους θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (λ.χ. ΣΑΤΑ) είτε από δάνεια που αφορούν την κάλυψη των συγκεκριµένων δαπανών των φορέων µε την
κίνηση των αντίστοιχων κωδικών αριθµών εσόδων - εξόδων των προϋπολογισµών τους. Όταν περιέλθει η σχετική έκτακτη οικονοµική ενίσχυση στον φορέα για το έργο
ή την επενδυτική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν καλύψει τη σχετική απαίτηση µε µία εκ των ανωτέρω αναφερόµενων χρηµατοδοτικών πηγών, αναπληρώνουν τα έσοδα αυτά κατά το µέρος της διενεργηθείσας δαπάνης, τηρώντας τις κείµενες περί αναµορφώσεων του προϋπολογισµού τους διατάξεις.
15. Η δυνατότητα, που παρέχεται στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων να
ρυθµίζει, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού, εν γένει οφειλές από χορηγηθέντα από αυτό
δάνεια, σύµφωνα µε το άρθρο 49 1 α του ν. 3943/2011, επεκτείνεται και στους Δήµους, οι οποίοι εγγράφουν
στον προϋπολογισµό τους δάνειο για ισοσκέλιση, κατόπιν έγκρισης του προγράµµατος οικονοµικής υποστήριξης από την επιτροπή του άρθρου 262 του ν. 3852/2010,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4038/2012.
16. Η περίπτωση i του άρθρου 49 1 β του ν. 3943/2011
(Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«i. των εν γένει οφειλών των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ.
των Ο.Τ.Α. και των Περιφερειών, των Συνδέσµων Ο.Τ.Α.
των Δηµοτικών εν γένει Επιχειρήσεων, µε οικονοµική αδυναµία οµαλής εξυπηρέτησης των οφειλών τους από
τους ίδιους.»
17. Χρήση κλινών δωµατίων ξενοδοχείων για τις ανάγκες ιδρυµάτων - νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
ΟΤΑ µε αντικείµενο τη φιλοξενία αστέγων που πραγµατοποιήθηκε από 1.10.2011 έως την ολοκλήρωση και την
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων από τους ΟΤΑ ή/και
ιδρύµατα-νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και σε
κάθε περίπτωση το αργότερο έως 31.12.2011, αποτελεί
αντικείµενο των συµβάσεων αυτών και αποζηµιώνεται από τους ανωτέρω ΟΤΑ ή τα νοµικά τους πρόσωπα.
Άρθρο 10
Ρυθµίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ
1. Οι οφειλές προς το ελληνικό δηµόσιο και το ΙΚΑ των
αµιγών δηµοτικών επιχειρήσεων, του π.δ. 410/1995 ή
των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών µη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν
υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωµένες ταµειακά ή
µη έως και τις 31.12.2010 απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιµα, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής επιβαρύνσεις και η εξόφλησή
τους γίνεται υποχρεωτικά από τους ΟΤΑ που τις έχουν
συστήσει. Από τους ίδιους ως άνω ΟΤΑ γίνεται και η εξόφληση οφειλών προς εργαζόµενους. Στις ανωτέρω οφειλές περιλαµβάνονται και όσες προκύπτουν έπειτα από έλεγχο των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων.
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2. Για όσες επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 είχαν ληφθεί
νόµιµα και έως 31.12.2010 οι αποφάσεις των οικείων δηµοτικών συµβουλίων περί µετατροπής τους σε ανώνυµες
εταιρείες ΟΤΑ ή λύσης αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3463/2006, ισχύουν τα εξής: α) εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία µετατροπής, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος, οι εν λόγω ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ λειτουργούν νόµιµα, ενώ, β) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος η διαδικασία µετατροπής κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δύναται
να συνεχιστεί η σχετική διαδικασία και οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούν νόµιµα έως την ολοκλήρωση αυτής.
Στην περίπτωση αυτή, η µετατροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30.9.2012, άλλως οι επιχειρήσεις αυτές λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση.
3. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση,
λύση δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων λαµβάνονται
στο εξής από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο και µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήµο. Νοµίµως έχουν εκδοθεί αποφάσεις περί σύστασης, τροποποίησης και λύσης δηµοτικών κοινωφελών
επιχειρήσεων που έχουν ληφθεί από το οικείο δηµοτικό
συµβούλιο και έχουν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως από τον οικείο δήµο ή µε σχετική πράξη του
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 254 και
262 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) πριν από τη δηµοσίευση
του παρόντος.
4. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση,
συγχώνευση, κατάργηση δηµοτικών νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου λαµβάνονται στο εξής από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήµο. Νοµίµως έχουν
εκδοθεί αποφάσεις περί σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που έχουν ληφθεί από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο
και έχουν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
από τον οικείο δήµο ή µε σχετική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 254 και 262 του ν.
3463/2006 (Α΄ 114) πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος.
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/
2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, σε ό,τι αφορά τις ΔΕΥΑ, εκτός από τις παραπάνω αποφάσεις, αποστέλλονται επιπλέον προς έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις εκείνες που αφορούν: α) την ψήφιση του προϋπολογισµού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράµµατος έργων, καθώς και κάθε τροποποίησή
τους, β) την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτηµάτων, γ)
την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης µε εµπράγµατα δικαιώµατα και δ) τις µελέτες, τα έργα και τις
προµήθειες.»
6. Η παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρµόζονται
αναλόγως και στη συγχώνευση των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Η αρµοδιότητα της νέας µετά τη συγχώνευση Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή της προϋπάρχουσας
Δ.Ε.Υ.Α. εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του δήµου.»

7. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης
και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι
φορείς της παρούσας παραγράφου υποβάλλουν για προληπτικό έλεγχο χρηµατικά εντάλµατα για ποσά ύψους
5.000 ευρώ και άνω, εφαρµοζοµένου του π.δ.136/2011.
8. Η παρ. 16 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ΔΗΠΕΘΕ που λειτουργούσαν µε τη µορφή επιχείρησης ΟΤΑ του π.δ. 410/1995 και δεν προσαρµόστηκαν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/
2006, όπως ισχύει, οφείλουν να προσαρµοστούν το αργότερο έως την 31.12.2012. Μέχρι την ολοκλήρωση της
προσαρµογής τους, τα ανωτέρω ΔΗΠΕΘΕ εξακολουθούν
να λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τα διέπει.»
9. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές των δηµοτικών επιχειρήσεων ή και επιχειρήσεων των τέως νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες δεν
διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατοµική ευθύνη για χρέη των φορέων αυτών προς το Δηµόσιο ή τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου
βεβαίωσής τους. Δεν µπορούν να οριστούν ως εκκαθαριστές πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοι στις υπό εκκαθάριση δηµοτικές επιχειρήσεις.
Το ύψος της αποζηµίωσης των εκκαθαριστών προσδιορίζεται µε την ίδια απόφαση του ορισµού τους από το δηµοτικό συµβούλιο και βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικείου ΟΤΑ. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του επόµενου άρθρου του παρόντος νόµου.
10. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 3852/
2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τις λοιπές διαδηµοτικές επιχειρήσεις, εξακολουθεί
να ισχύει η παρ. 9 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006.»
11. Για την κάλυψη µέρους του ελάχιστου κόστους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης µπορεί
να χρεώνεται από τις Δ.Ε.Υ.Α. και τους δήµους που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, µηνιαίο πάγιο τέλος, µετά από
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου η οποία εγκρίνεται
από το Δηµοτικό Συµβούλιο.
12. Το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. µπορεί να θεσπίζει ειδικό τιµολόγιο για τις ευπαθείς οµάδες των καταναλωτών µε βάση ενιαία και αντικειµενικά κριτήρια. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο.
13. Οι πιστώσεις που αποδίδονται ετησίως στις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) από
το Υπουργείο Εσωτερικών, από 1.1.2011 βαρύνουν αποκλειστικά τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήµων. Το ύψος των πιστώσεων, η διαδικασία κατανοµής
τους και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται κάθε έτος µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από
γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας.
14. Η παρ. 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από τον οικείο δήµο για τις δραστηριότητές της,
µετά από σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου,
η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Η χρηµατοδότηση του δήµου κα-
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λύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου
της επιχείρησης που τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα
αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόµου.»
Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 259 του ν. 3463/
2006 καταργούνται και οι παράγραφοι 3 5, 6, 7 αναριθµούνται σε 2, 3, 4 και 5, αντίστοιχα.
Με τροποποίηση του προγράµµατος δράσης εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος, η κάλυψη των
δαπανών δραστηριοτήτων της επιχείρησης του προηγούµενου έτους 2011 µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το δήµο µε πρόσθετη χρηµατοδότηση προς την κοινωφελή
που θα αφορά αποκλειστικά και µόνο την εξόφληση των
δαπανών, αφού ενταχθεί στο πρόγραµµα δράσης αυτής
του τρέχοντος έτους. Για την τροποποίηση αυτή απαιτείται απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης και έγκριση αυτής από το δηµοτικό
συµβούλιο του οικείου δήµου και δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν τροποποίηση προγράµµατος δράσης κοινωφελούς µετά την παρέλευση εξαµήνου από την αρχική έγκρισή του. Για την κάλυψη δαπανών του 2011 δεν απαιτείται σύναψη σύµβασης δήµου
και κοινωφελούς επιχείρησης.
15. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του
ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλογικά και για οφειλές αµιγών επιχειρήσεων του
π.δ. 410/1995 που λύθηκαν, καθώς και για οφειλές ανωνύµων και αναπτυξιακών εταιριών των οποίων οι εταίροι
είναι αποκλειστικά ΟΤΑ ή και νοµικά τους πρόσωπα, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση µέχρι τις 31.12.2012.»
16. Για τις ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ που συµµετέχουν
σε κοινοπραξίες εκµεταλλεύσεως Καζίνο η εφαρµογή
των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 8
του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 αναστέλλεται για τρία
έτη.
17. Στο άρθρο 199 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η «Αµιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» µε την επωνυµία «Κέντρο Περιβάλλοντος
(ΚΕ.ΠΕ.)» (ΦΕΚ ίδρυσης 179/1998 και ΦΕΚ τροποποίησης
1947/2011) συνεχίζει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας µέχρι την προσαρµογή
και αλλαγή της νοµικής της µορφής, στο πλαίσιο υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών, µε βάση το ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των ΟΤΑ.»
18. Η παρ. 7 του άρθρου 206 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Σε νησιά που εκτελείται συγκοινωνιακό έργο από
κοινωφελείς δηµοτικές επιχειρήσεις είναι δυνατή, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η σύσταση ανώνυµων εταιρειών για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου µε τη συµµετοχή δήµου και/ή κοινωφελών δηµοτικών
επιχειρήσεων και Ν.Π.Ι.Δ. ή ΚΤΕΛ Α.Ε..»
Άρθρο 11
Δηµοτικές επιχειρήσεις µε ειδικό σκοπό
τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού
1. Σε περίπτωση λύσης υφιστάµενων δηµοτικών επιχειρήσεων µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού σταθµού, η δραστηριότητά τους δεν µετα-

φέρεται.
2. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και προς τρίτους,
περιλαµβανοµένων και των δεδουλευµένων αποδοχών
του προσωπικού τους, ανεξαρτήτως εάν αυτό µεταφέρεται ή όχι, µπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο ΟΤΑ,
σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά το στάδιο της εκκαθάρισής τους, ή µετά το πέρας αυτής, έπειτα από σχετική
εισήγηση των εκκαθαριστών και αιτιολογηµένη απόφαση
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται
µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.
3. Όσον αφορά το προσωπικό των ως άνω επιχειρήσεων εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις.
4. Οι ρυθµίσεις των ως άνω παραγράφων εφαρµόζονται και στην περίπτωση αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών των Ο.Τ.Α., εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λύσης τους.
Άρθρο 12
Θέµατα προσωπικού ΟΤΑ
1. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, όπως ισχύει, εφαρµόζονται ανάλογα και για το ειδικό ένστολο
προσωπικό δηµοτικής αστυνοµίας.
2. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3812/2009,
όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής:
«κ. το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήµους µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται
στους προϋπολογισµούς τους.
Ο συνολικός αριθµός δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος
των δέκα (10) ατόµων σε δήµους µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και µεγαλύτερος των είκοσι (20) ατόµων στους υπόλοιπους δήµους.
Η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου προς
διορισµό οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, βάσει πίνακα προσληπτέων που αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα.
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον
πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους
τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το ΑΣΕΠ
διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης
των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρµόζεται η
παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. Το
προσωπικό που προσλαµβάνεται περιλαµβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και
στη Διεύθυνση Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η µη
τήρηση της ως άνω διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα οποιασδήποτε διενεργηθείσης πράξης.»
3. Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 249 του ν. 3852/
2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το υπηρεσιακό συµβούλιο είναι αρµόδιο για την επιλογή προϊσταµένων τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων
ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων και για την
εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τόσο
της περιφέρειας όσο και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτής, µε εξαίρεση την επιλογή προϊσταµένων.»
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4. Γενικοί Γραµµατείς δήµων, ιδιαίτεροι γραµµατείς δηµάρχων, ειδικοί σύµβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δηµάρχων, περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι
διορίστηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέχουσα δηµοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ηµεροµηνία της έκδοσης
της απόφασης διορισµού τους από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο και όχι από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Οι ειδικοί σύµβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες δηµάρχων που έχουν διατηρηθεί στις θέσεις τους µετά την
1.1.2011 από τους δηµάρχους που ανέλαβαν καθήκοντα
κατά την ηµεροµηνία αυτή εξακολουθούν να παραµένουν στις θέσεις αυτές, εφόσον εντός είκοσι (20) ηµερών οι δήµαρχοι εκδήλωσαν µε πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρηση των ως άνω ειδικών συµβούλων ή ειδικών συνεργατών στις θέσεις αυτές. Η σχετική
πράξη διατήρησης δεν απαιτείται να έχει δηµοσιευθεί
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/
2007 µετά τις λέξεις «των παραγράφων 1 και 2» προστίθενται οι λέξεις «3, 4 και 5».
7. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης στ΄
της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010 µετά από τη
φράση «ύστερα από απόφαση της οικονοµικής επιτροπής» προστίθεται η φράση «και θετική εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας».
8. Η παρ. 5 του άρθρου 248 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρέη Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε
βαθµό τουλάχιστον Δ΄, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή
του, µε την απόφαση ορισµού των µελών.»
9. Η παρ. 7 του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρέη Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε
βαθµό τουλάχιστον Δ΄, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή
του, µε την απόφαση ορισµού των µελών.»
10. Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας
των εργαζοµένων κατά την εργασία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή
η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ µε ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997 όπως ισχύουν, και εφόσον ο φορέας δεν
διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιµετώπιση της ανάγκης αυτής.
Νοµίµως έχουν καταρτισθεί συµβάσεις µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών µεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών για τη
διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων βάσει των διατάξεων του ν. 3850/2010, καθώς και
του προϊσχύσαντος ν. 1568/1985.
11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του
ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Δ΄ του Τµήµατος Προσωπικού ΟΤΑ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε την απόφαση ορισµού
των µελών του Συµβουλίου.»
12. Στο τέλος του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού που
πραγµατοποιούνται από τους φορείς του εδαφίου γ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, το ΑΣΕΠ δύναται να ελέγχει, είτε δειγµατοληπτικά είτε ύστερα από ένσταση ή καταγγελία, τη νοµιµότητα των
προσλήψεων.»
13. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 241 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθµούς, του µόνιµου προσωπικού.»
14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143),
καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και τη σύναψη συµβάσεων έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθµού συµβασιούχων αµιγώς
αµειβοµένων από την καταβολή αντιτίµου υπό τη µορφή
διδάκτρων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε την οποία κατανέµονται οι εγκρινόµενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω
συµβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισµό της παρ. 3
του άρθρου 37 του ν. 3986/ 2011, όπως ισχύει κάθε φορά.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8γ του άρθρου 49 του
ν. 3943/2011 καταργείται.
15. α) Στην παρ. 11 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010
(Α΄87) στο τέλος της φράσης «είτε σε υπηρεσία του δήµου» προστίθεται η φράση «είτε σε ίδρυµα αυτού».
β) Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 103 του ν. 3852/
2010 (Α΄87) προστίθεται η φράση «εκτός της ανωτέρω
παραγράφου».
16. Στο τέλος της παρ. 11α του άρθρου 247 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 2α του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), προστίθεται παράγραφος 11β, ως εξής:
«11β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ή µελών ειδικού επιστηµονικού προσωπικού (άρθρο 2 του π.δ.
116/2006), από νοµικά πρόσωπα και φορείς που ανήκουν
στο δηµόσιο τοµέα, όπως εκάστοτε ισχύει, στην Ένωση
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και του εποπτεύοντος Υπουργού
του νοµικού προσώπου ή φορέα στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό.»
17. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 248 και 249 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), η συγκρότηση των Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων (ΣΕΠ) και
των υπηρεσιακών συµβούλιων των Περιφερειών, µε τη
συµµετοχή σε αυτά των αιρετών εκπροσώπων που αναδείχτηκαν κατά τις εκλογές που διεξήχθησαν το έτος
2011, είναι νόµιµη, ανεξαρτήτως του βαθµού που οι τελευταίοι κατατάσσονται βάσει των διατάξεων του
ν. 4024/2011.
18. Το άρθρο 5 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε Νοµό και Νοµαρχία συνιστάται Υπηρεσιακό Συµβούλιο για το προσωπικό του άρθρου 3 του παρόντος συγκροτούµενο µε απόφαση του οικείου Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης το οποίο αποτελείται από:
α. Τρεις (3) υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ
τουλάχιστον µε Γ΄ βαθµό που ορίζονται από τον Γενικό
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µετά από γνώµη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπάλληλοι
της ανωτέρω κατηγορίας ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ τουλάχιστον µε Γ΄ βαθµό. Σε περίπτωση που δεν
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υπάρχουν υπάλληλοι των ανωτέρω κατηγοριών ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ µε Β΄ βαθµό.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ τουλάχιστον µε βαθµό Δ΄, που εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία. Ο
τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται µετά από γνώµη των Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.
και Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α.. Οι γνώµες της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της
Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α. παρέχονται µέσα σε εύλογη προθεσµία
που τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα πέντε (15 ) ηµέρες.
Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώµη των ανωτέρω Οµοσπονδιών.
Καθήκοντα γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό τουλάχιστον Δ΄ 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 τουλάχιστον Δ΄ του πολυπληθέστερου
δήµου που ορίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Ως τόπος συνεδρίασης του συµβουλίου ορίζεται το κατάστηµα 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.
Ως τόπος συνεδρίασης των συµβουλίων των Νοµαρχιών του Νοµού Αττικής και του Νοµού Θεσσαλονίκης ορίζεται το κατάστηµα του πολυπληθέστερου δήµου.
2. Στη διοικητική περιφέρεια της Νοµαρχίας Αθηνών
συνιστώνται τέσσερα (4) υπηρεσιακά συµβούλια µε αρµοδιότητα τους κατωτέρω Ο.Τ.Α.:
Α΄. Υπηρεσιακό Συµβούλιο:
Αλίµου, Γλυφάδας, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Μοσχάτου- Ταύρου, Ν. Σµύρνης και Π. Φαλήρου.
Β΄. Υπηρεσιακό Συµβούλιο:
Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων - Καµατερού, Αιγάλεω,
Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.
Γ΄. Υπηρεσιακό Συµβούλιο:
Αγ. Παρασκευής, Αγ. Δηµητρίου, Βύρωνα, Δάφνης - Υµηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής και Παπάγου - Χολαργού.
Δ΄. Υπηρεσιακό Συµβούλιο:
Αµαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Μεταµόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, Πεντέλης, Φιλοθέης –
Ψυχικού και Χαλανδρίου.
Το προσωπικό των συνδέσµων υπάγεται στο αντίστοιχο υπηρεσιακό συµβούλιο της έδρας του.
Ειδικά το προσωπικό των Συνδέσµων που έχουν την έδρα τους στους Δήµους Θεσσαλονίκης και Πειραιά υπάγονται στο υπηρεσιακό συµβούλιο της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, το δε προσωπικό των Συνδέσµων
που έχουν την έδρα τους στο Δήµο Αθηναίων, υπάγεται
στο υπηρεσιακό συµβούλιο που θα καθορίσει µε απόφασή του ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συµβούλια της Νοµαρχίας Α-

θηνών συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατά την ειδικότερη
πρόβλεψη της παραγράφου 1 του παρόντος.
Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου δήµου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών
Γραµµατέων µε βαθµό τουλάχιστον Δ΄ που ορίζεται από
τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Ως τόπος συνεδρίασης των ανωτέρω συµβουλίων ορίζεται το κατάστηµα του πολυπληθέστερου δήµου.
3. Σε καθέναν από τους Δήµους Αθηναίων, Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης συνιστάται Υπηρεσιακό Συµβούλιο
που συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αποτελείται από:
α. Τρεις (3) δηµοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από
το Δηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
αυτού του άρθρου.
Εάν τα Δηµοτικά Συµβούλια δεν ορίσουν τα µέλη τους
µέχρι τις 20 Δεκεµβρίου, αυτά ορίζονται από τον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του
οικείου δήµου που εκλέγονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου.
γ. Ως τόπος συνεδρίασης ορίζεται το κατάστηµα του
οικείου δήµου.
Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ
Διοικητικού- Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων του οικείου δήµου, µε
βαθµό τουλάχιστον Δ΄, που προτείνεται από τον Δήµαρχο.
4. Για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια των παραγράφων 1, 2
και 3 του άρθρου αυτού ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Τα µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού µέλους του Συµβουλίου, τακτικό
µέλος ορίζεται ο επόµενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της θητείας.
β. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του
µεταξύ των τακτικών µελών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
γ. Αν µέλος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου κρίνεται για
κατάληψη θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας, η
κρίση για αυτόν διενεργείται στην αρχή της συνεδρίασης και δεν µπορεί να συµµετέχει στην κρίση που τον αφορά. Στη συνέχεια επανέρχεται στην αίθουσα και συνεχίζεται η κρίση και η συζήτηση των λοιπών θεµάτων.
Αν και το αναπληρωµατικό µέλος έχει το ίδιο κώλυµα,
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο συνεδριάζει µε τα υπόλοιπα
µέλη.
δ. Μέχρι τη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων,
κατά τα οριζόµενα στο ν. 4057/2012 (Α΄ 54 ), τα Υπηρεσιακά Συµβούλια του παρόντος άρθρου λειτουργούν και
ως Πειθαρχικά.
ε. Η αποζηµίωση των µελών των ανωτέρω Συµβουλίων, καθώς και του Γραµµατέως καθορίζεται σύµφωνα
µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄
226), όπως ισχύει.»
19. Στην παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011
(Α΄138) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«10. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να
µετακινούνται υπάλληλοι Κ.Ε.Π., κλάδου Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κ.Ε.Π. του ίδιου δήµου.»
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20. Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2503/
1997 ως εξής:
«4. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων
δηµόσιων υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ., Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και δήµων σε ειδικές περιπτώσεις, από µόνιµους ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις οικείες διατάξεις που διέπουν τους οργανισµούς τους, έχουν την απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν, µετά από έγκριση, η οποία παρέχεται από τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Ειδικότερα για οχήµατα που ανήκουν
σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού επιτρέπεται η οδήγηση αυτών από τους δηµάρχους, αντιδηµάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες εφόσον έχουν την απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιµοποιούν για αποκλειστικά και µόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας. Με απόφαση του οικείου δηµάρχου ή περιφερειάρχη, επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις η παροχή έγκρισης για κατ’
εξαίρεση οδήγηση οχηµάτων που ανήκουν στους παραπάνω φορείς αυτοδιοίκησης και σε µέλη δηµοτικών και
περιφερειακών συµβουλίων ή και από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιµετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, εφόσον έχουν την
απαιτούµενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης.»
21. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 4018/2011
(Α΄ 215) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του αρµόδιου για διορισµό οργάνου
µπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων
γενικά καθήκοντα, καθώς και καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων
των δήµων και των νοµικών τους προσώπων.
22. Στην παράγραφο 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/
2012, µετά τη φράση «προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ
33/2006 (Α΄ 280)» τίθεται κόµµα και προστίθεται φράση
ως εξής:
«εξαιρουµένης της πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού
για την εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία και των υδρονοµέων άδρευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο
µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών στους
φορείς της αυτοδιοίκησης. Για τις πιο πάνω κατηγορίες
προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209
και 211 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Άρθρο 13
Σύσταση Περιφερειακών Συνδέσµων
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
1. Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας πλην
της Αττικής και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του
παρόντος και του επόµενου άρθρου, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, συνι-

στάται περιφερειακός σύνδεσµος ΦΟΔΣΑ, ως Ν.Π.Δ.Δ.,
στον οποίο µετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήµοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. Στο σύνδεσµο
που δηµιουργείται συγχωνεύονται υποχρεωτικά, κατά τη
διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 16 του παρόντος,
οι σύνδεσµοι που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυµες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τοµέα που ασκούν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ. Με την ίδια διαδικασία, του
άρθρου 16 του παρόντος στον ανωτέρω σύνδεσµο περιέρχεται υποχρεωτικά η διαχείριση των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων δήµων που ασκούν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ.
Σκοπός του περιφερειακού συνδέσµου ΦΟΔΣΑ είναι η
ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
σύµφωνα µε το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, µεταφόρτωση, θαλάσσια µεταφορά
ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών
αποβλήτων της χωρικής τους αρµοδιότητας, σύµφωνα
και µε την κ.υ.α. 2527/2009 (Α΄ 83).
Έδρα του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ορίζεται η έδρα της
οικείας περιφέρειας. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
των µελών του, µπορεί να ορίζεται διαφορετική έδρα εντός των διοικητικών ορίων της οικείας περιφέρειας.
Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε τριάντα έτη και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά
από γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του συνδέσµου.
2. Στις περιφέρειες που λειτουργούν ΦΟΔΣΑ µε τη
µορφή Ανώνυµης Εταιρείας και οι αρµοδιότητές τους
βάσει του καταστατικού τους ασκούνται στα διοικητικά
όρια ολόκληρης της περιφέρειας, η λειτουργία τους συνεχίζεται µε την ίδια νοµική µορφή, ως περιφερειακοί
ΦΟΔΣΑ, µε τις αρµοδιότητες των περιφερειακών συνδέσµων. Σε διαφορετική περίπτωση µε απόφαση των 2/3
των δήµων της οικείας περιφέρειας, που λαµβάνεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος, αντί της ανώνυµης εταιρείας, δηµιουργείται περιφερειακός σύνδεσµος ΦΟΔΣΑ, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος, εκδίδεται η απόφαση σύστασης του περιφερειακού
συνδέσµου ΦΟΔΣΑ, από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση περιλαµβάνεται, η επωνυµία του συνδέσµου, ο σκοπός, ο αριθµός
των αιρετών αντιπροσώπων του κάθε δήµου που συµµετέχει στο διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η έδρα, η
διάρκεια και οι πόροι αυτού.
Μέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από τη
δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, τα δηµοτικά συµβούλια των δήµων που συµµετέχουν στον περιφερειακό
ΦΟΔΣΑ, εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
246 του ν. 3463/2006. Το διοικητικό συµβούλιο του
ΦΟΔΣΑ νοµίµως συγκροτείται µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 6 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006.
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Άρθρο 14
Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νήσων
1. Στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση
του παρόντος, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται, σε κάθε µια από αυτές, σύνδεσµος, ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων, στον οποίο µετέχουν υποχρεωτικά οι δήµοι
όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας, µε
την επωνυµία που περιέχει τις λέξεις «ΦΟΔΣΑ Νήσων»
ακολουθούµενες από το όνοµα της οικείας περιφέρειας.
Έδρα τους ορίζεται η έδρα της οικείας περιφέρειας. Ο
ΦΟΔΣΑ νήσων διοικείται από το διοικητικό συµβούλιο
και τον πρόεδρό του. Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από ένδεκα (11) µέλη, τα οποία ορίζονται, µεταξύ
των δηµάρχων και των δηµοτικών συµβούλων των δήµων της οικείας περιφέρειας, από την οικεία περιφερειακή ένωση δήµων. Η θητεία των µελών του διοικητικού
συµβουλίου ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο.
Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ νήσων ορίζεται σε (30) τριάντα έτη και µπορεί να παρατείνεται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από γνώµη του διοικητικού του συµβουλίου.
Ο ΦΟΔΣΑ νήσων είναι αρµόδιος για την ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του συνόλου των
δήµων της περιφέρειας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
ΠΕΣΔΑ. Eιδικότερα εξειδικεύει και υλοποιεί τους στόχους και τις δράσεις αυτού για τα εν γένει θέµατα διανησιωτικής πολιτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων και
θαλάσσιας µεταφοράς ΑΣΑ, εκπονεί το επιχειρησιακό
σχέδιο δράσης, καθορίζει την τιµολογιακή πολιτική των
υπηρεσιών που παρέχονται σε διαδηµοτικό επίπεδο και
λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη σωστή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειάς του.
Η ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εκδίδεται κατά τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 13.
2. Οι δήµοι των περιφερειών Ιονίων Νήσων και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ή οι υφιστάµενοι σύνδεσµοι, επιχειρήσεις και άλλα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. που ασκούν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ, είναι πλέον αρµόδιοι µόνο
για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια, σύµφωνα
µε το ΠΕΣΔΑ της περιφέρειάς τους και για όσα θέµατα,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του ΦΟΔΣΑ νήσων.
Άρθρο 15
Όργανα διοίκησης και αρµοδιότητες των οργάνων
των περιφερειακών συνδέσµων ΦΟΔΣΑ
1. Όργανα διοίκησης του περιφερειακού συνδέσµου
ΦΟΔΣΑ, είναι το διοικητικό συµβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρός του. Ο πρόεδρος του διοικητικού
συµβουλίου εκλέγεται από τα µέλη αυτού µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του και έχει τις
αρµοδιότητες του δηµάρχου και του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή
του προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, διενεργείται
δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγεται εκείνος που συγκέ-

ντρωσε τη σχετική πλειοψηφία των µελών του.
2. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου ως πρόεδρο και έξι (6)
µέλη που εκλέγονται µαζί µε τέσσερα (4) αναπληρωµατικά, µεταξύ των µελών του διοικητικού συµβουλίου µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του για όλη
τη δηµοτική περίοδο. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή
µελών της εκτελεστικής επιτροπής κατά την πρώτη ψηφοφορία διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν την σχετική πλειοψηφία των µελών του. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγεται ως αντιπρόεδρος αυτής ένα από τα µέλη της.
Ο πρόεδρος του συνδέσµου µε απόφασή του µπορεί
να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στον αντιπρόεδρο και
τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής.
3. Το διοικητικό συµβούλιο του περιφερειακού συνδέσµου ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1) εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο µετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής,
2) καθορίζει τις ετήσιες εισφορές των δήµων µελών
του,
3) εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις του συνδέσµου,
4) καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας του,
5) ψηφίζει τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας και
6) γνωµοδοτεί σε δηµόσιες αρχές ή αρµόδια όργανα
όταν ζητούν τη γνώµη του.
4. Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί κάθε αρµοδιότητα
σχετική µε τη λειτουργία του συνδέσµου εκτός από εκείνες που ανήκουν στο διοικητικό συµβούλιο και τον πρόεδρο. Με απόφασή της, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών της, µπορεί ένα θέµα που
κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό να το παραπέµψει στο διοικητικό συµβούλιο για λήψη απόφασης. Για τα λοιπά θέµατα
που αφορούν τη διοίκηση και λειτουργία του περιφερειακού συνδέσµου ΦΟΔΣΑ εφαρµόζονται αναλόγως, οι
σχετικές περί συνδέσµων διατάξεις του ν. 3463/2006.
Άρθρο 16
Διαδικασία συγχώνευσης φορέων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων
1.α Σε διάστηµα έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση της
απόφασης σύστασης του περιφερειακού συνδέσµου
ΦΟΔΣΑ, οι σύνδεσµοι , που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή
ανώνυµες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τοµέα που ασκούν αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ, συγχωνεύονται
υποχρεωτικά στον περιφερειακό σύνδεσµο. Στο ίδιο
χρονικό διάστηµα, οι δήµοι που ασκούν αρµοδιότητες
ΦΟΔΣΑ παραχωρούν, υποχρεωτικά, στον περιφερειακό
σύνδεσµο ΦΟΔΣΑ κατά χρήση, τις εγκαταστάσεις στερεών αποβλήτων που διαχειρίζονται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, που εξυπηρετούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις.
β. Οι ανωτέρω φορείς µέχρι τη συγχώνευσή τους στον
περιφερειακό σύνδεσµο ΦΟΔΣΑ, ή την παραχώρηση της
διαχείρισης των εγκαταστάσεών τους σε αυτόν, συνεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τα καθήκοντά τους
ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αρµοδιότητάς τους. Επιπροσθέτως λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα και µεριµνούν για την οµαλή µετάβαση των
λειτουργιών τους στον περιφερειακό σύνδεσµο.
2. Η συγχώνευση των ανωτέρω φορέων ή η παραχώ-
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ρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, διαπιστώνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από την αποτίµηση των περιουσιακών τους στοιχείων, σύµφωνα µε
την κατωτέρω διαδικασία:
Εντός ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος,
οι αρχές διοίκησης των φορέων της προηγούµενης παραγράφου 1α, ορίζουν ορκωτούς ελεγκτές για την αποτίµηση των περιουσιακών τους στοιχείων.
Σε περίπτωση που κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα
δεν προβούν στον ορισµό ορκωτών ελεγκτών, τότε τους
ορίζει ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε απόφασή του , στην οποία ορίζεται και το ύψος
της αµοιβής τους, η οποία βαρύνει τον οικείο φορέα.
Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών διαβιβάζεται µε ευθύνη των ιδίων στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την έκδοση της πράξης συγχώνευσης και στον οικείο περιφερειακό σύνδεσµο ΦΟΔΣΑ.
3. Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο περιφερειακός σύνδεσµος ΦΟΔΣΑ θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των φορέων της παρααγράφου 1 του παρόντος άρθρου και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, υπό την ανωτέρω ιδιότητα σε
όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών, στα οποία
περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από συµβάσεις
έργου. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από τον περιφερειακό σύνδεσµο, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.
4. Η συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών στον περιφερειακό σύνδεσµο, που ασκούν αποκλειστικά αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 13,
συντελείται µε την πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι εταιρείες λύονται αυτοδικαίως χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
εταιρείας, που λαµβάνεται εντός δέκα (10) ηµερών από
τη δηµοσίευση της ανωτέρω πράξης, διαπιστώνεται η επελθούσα λύση της εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύµων εταιρειών(ΜΑΕ).
5. Οι δήµοι που ασκούσαν και αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ, εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της πράξης
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, παραχωρούν στον οικείο περιφερειακό σύνδεσµο
ΦΟΔΣΑ και χωρίς κανένα αντάλλαγµα, τη χρήση των πάγιων εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων, καθώς και
κινητά πράγµατα, λειτουργικά συστήµατα, µηχανήµατα
και εν γένει τεχνολογικό εξοπλισµό που έχουν διατεθεί
για τον ίδιο σκοπό. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό
διάστηµα ίσο µε τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του νέου ΦΟΔΣΑ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, περιουσιακά στοιχεία που έχουν παραχωρηθεί και παύουν να εξυπηρετούν το σκοπό του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, αποδίδονται στον οικείο δήµο. Για την παραχώρηση ή την απόδοση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
6. Ο περιφερειακός σύνδεσµος ΦΟΔΣΑ, δύναται να
µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 265 του
ν. 3463/2006 εφόσον τούτο αποφασισθεί από τα δηµοτι-

κά συµβούλια των δήµων µελών του συνδέσµου, που παράγουν τουλάχιστον άνω του 60% των απορριµµάτων
της οικείας περιφέρειας, βάσει των στοιχείων του
ΠΕΣΔΑ. Η σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του. Η εταιρεία που συστήνεται καθίσταται από το χρόνο σύστασής της καθολικός διάδοχος σε όλη
την κινητή και ακίνητη περιουσία του συνδέσµου και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτών, στα οποία περιλαµβάνονται και όσα
προκύπτουν από συµβάσεις έργου. Οι εκκρεµείς δίκες
συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη
συνέχισης για καθεµία από αυτές.
Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των περιφερειακών συνδέσµων ΦΟΔΣΑ
που µετατρέπονται σε Α.Ε., καθίσταται αυτοδικαίως, µε
την ίδια σχέση εργασίας προσωπικό της νέας εταιρείας.
Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που βρίσκονται σε ισχύ, συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία µέχρι τη λήξη τους. Για το µόνιµο προσωπικό εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 250 του ν. 3463/2006.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µετά από
γνώµη της ΚΕΔΕ, είναι δυνατόν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία µετατροπής
του συνδέσµου σε ανώνυµη εταιρεία.
Άρθρο 17
Λειτουργικά ζητήµατα ΦΟΔΣΑ- Θέµατα προσωπικού
1.α. Οι ετήσιες εισφορές των δήµων που συµµετέχουν
στον περιφερειακό σύνδεσµο ΦΟΔΣΑ καθορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, µετά από εισήγηση
της εκτελεστικής επιτροπής, ανάλογα µε τις ποσότητες
των στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν στους δήµους αυτούς και διακινούνται κάθε έτος µέσω του συστήµατος διαχείρισης. Για τον υπολογισµό ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 και της κ.υ.α.
2527/2009. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις εφαρµόζονται αναλόγως και για τα τέλη παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν µε
τη µορφή Α.Ε..
β. Οι ετήσιες εισφορές επανακαθορίζονται µε την ίδια
διαδικασία, λαµβάνοντας υπόψη ως πρόσθετο κριτήριο
την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων κάθε ΦΟΔΣΑ
που έχει συγχωνευθεί και τα περιουσιακά στοιχεία των
δήµων ή άλλων νοµικών προσώπων, που ασκούσαν αρµοδιότητες διαχείρισης εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων και περιέρχονται κατά χρήση ή κυριότητα στον
περιφερειακό σύνδεσµο.
γ. Ειδικά για το πρώτο έτος από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, οι ετήσιες εισφορές των δήµων προς το
ΦΟΔΣΑ νήσων, καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, µετά από πρόταση της οικείας περιφερειακής ένωσης δήµων.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το ποσό της αντίστοιχης εισφοράς ή του τέλους
των δήµων προς τους ΦΟΔΣΑ, καλύπτεται από τα έσοδα
των δήµων που προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος
καθαριότητας.
β. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των δήµων προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ, παρακρατείται υποχρεωτι-
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κά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προµηθευτή από
τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού του οικείου δήµου και αποδίδονται στο
δικαιούχο ΦΟΔΣΑ µε τη διαδικασία του άρθρου 43 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138), εφόσον λάβει σχετική απόφαση
το οικείο δηµοτικό συµβούλιο, περί παρακράτησης και απόδοσης από τους ανωτέρω φορείς των ποσών της αντίστοιχης εισφοράς στο ΦΟΔΣΑ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήµος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό
της εισφοράς ή του τέλους στον οικείο ΦΟΔΣΑ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήµο τριµηνιαίας
δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ πέραν του ενός µηνός, το οφειλόµενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, µετά από αίτηµα του
οικείου ΦΟΔΣΑ που υποβάλλεται σε αυτούς µε απόφαση
της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συµβουλίου όταν πρόκειται για ΑΕ ή ΦΟΔΣΑ νήσων, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
τους και αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή αν
το οφειλόµενο ποσό του οικείου δήµου είναι µεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού, τότε το αίτηµα του οικείου ΦΟΔΣΑ υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόµενο ποσό παρακρατείται από
τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήµου και αποδίδεται σε αυτόν µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.
γ. Στις περιπτώσεις που οι ΦΟΔΣΑ συνάπτουν συµβάσεις σύµπραξης βάσει του άρθρου 17 του ν. 3389/2005,
για την ασφάλεια των συµβάσεων αυτών, επιτρέπεται να
εκχωρούν έσοδά τους, που προέρχονται από τις εισφορές των µελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών
τους.»
3. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των φορέων ΦΟΔΣΑ στον περιφερειακό σύνδεσµο,
οι περιφερειακοί σύνδεσµοι ΦΟΔΣΑ χρηµατοδοτούνται
για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από
τους ΚΑΠ των δήµων, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µετά από γνώµη της ΚΕΔΕ.
4.α. Με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του περιφερειακού συνδέσµου ΦΟΔΣΑ ή του διοικητικού συµβουλίου του ΦΟΔΣΑ νήσων, οι αρµοδιότητες της Προϊσταµένης αρχής ή και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για
τις µελέτες, τις υπηρεσίες και τα έργα της παρ. 3 του
άρθρου 1 της κ.υ.α. 2527/2009, δύναται να ανατίθενται
στην οικεία περιφέρεια ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
περιφερειάρχη.
β. Με την ίδια ως άνω διαδικασία, µπορεί η οικεία περιφέρεια να παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη
στον ΦΟΔΣΑ, όταν αυτός ενεργεί ως Αναθέτουσα αρχή
κατά τις διατάξεις του ν. 3389/2005 (Α΄ 232), όπως ισχύει. Στη σχετική απόφαση που λαµβάνεται κατά τα ανωτέρω, αναφέρονται οι αρµόδιες υπηρεσίες, επιτροπές ή
άλλα γνωµοδοτικά όργανα της περιφέρειας που παρέχουν τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη, τα οποία ενεργούν για λογαριασµό του ΦΟΔΣΑ ως Αναθέτουσας
αρχής.
γ. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως
στον διαβαθµιδικό σύνδεσµο του άρθρου 211 του
ν. 3852/2010, όπως ισχύει και στους φορείς της παρ. 2
του άρθρου 14 του παρόντος.
5.α Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 211
του ν. 3852/2010 µετά τη λέξη «επεξεργασία» προστίθενται οι λέξεις «η µεταφόρτωση» και οι παράγραφοι 2 και

3 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Όργανα διοίκησης του συνδέσµου είναι το διοικητικό συµβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρος.
Πρόεδρος του συνδέσµου είναι ο περιφερειάρχης Αττικής ή αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από αυτόν. Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από εξήντα (60) µέλη,
εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα (24) εκλέγονται µεταξύ
των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συµβούλων από το περιφερειακό συµβούλιο και εκπροσωπούν την περιφέρεια και τα υπόλοιπα τριάντα έξι (36) ορίζονται από την περιφερειακή ένωση δήµων Αττικής µεταξύ των δηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων των δήµων που είναι µέλη του εν λόγω συνδέσµου και εκπροσωπούν τους δήµους.
Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο
του διοικητικού συµβουλίου ως πρόεδρο και έξι (6) µέλη,
τα οποία, µαζί µε τέσσερα (4) αναπληρωµατικά, εκλέγονται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Δύο (2) τακτικά µέλη
και δύο (2) αναπληρωµατικά, εκλέγονται µεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας
και τα άλλα τέσσερα (4) και δύο (2) αντιστοίχως, εκλέγονται µεταξύ όσων υποδεικνύονται από τους εκπροσώπους των δήµων. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή µελών της εκτελεστικής επιτροπής κατά την πρώτη ψηφοφορία διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγονται
αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης από κάθε κατηγορία εκπροσώπων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγεται ως αντιπρόεδρος αυτής ένα από τα µέλη της.
Ο πρόεδρος του συνδέσµου µε απόφασή του µπορεί
να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στον αντιπρόεδρο και
τα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής.
3. Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν τα µέλη του συνδέσµου, η διαδικασία αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., οι υπηρεσίες για τις
οποίες επιβάλλονται τέλη, η χρονική διάρκεια και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς και κάθε αναγκαία
για τη λειτουργία του λεπτοµέρεια.»
β. Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος που αφορούν τη διοίκηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες
των οργάνων των περιφερειακών συνδέσµων ΦΟΔΣΑ,
καθώς και ειδικές διατάξεις νόµων και κανονιστικών
πράξεων περί ΦΟΔΣΑ, εφαρµόζονται αναλόγως και στο
σύνδεσµο του άρθρου 211 του ν. 3852/2010. Για τα λοιπά
θέµατα διοίκησης και λειτουργίας του, εφαρµόζονται οι
σχετικές περί συνδέσµων διατάξεις του ΚΔΚ.
γ. Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του
συνδέσµου του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 που συγκροτήθηκε πριν την ισχύ του παρόντος, ισχύει για όλη
τη διανυόµενη δηµοτική και περιφερειακή περίοδο. Η εκτελεστική επιτροπή εκλέγεται για όλη την τρέχουσα
δηµοτική και περιφερειακή περίοδο στην πρώτη από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου.
6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 42 του ν. 3979/2011
µετά τη λέξη «ΑΣΑ» προστίθενται οι λέξεις «σύµφωνα
µε τις προβλέψεις του περιφερειακού σχεδίου στερεών
αποβλήτων» και το δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι
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και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων, η οργάνωση των συστηµάτων µεταφοράς, οι τεχνικές προδιαγραφές των µέσων αποθήκευσης και µεταφοράς, θέµατα σχετικά µε τη διαµόρφωση των απαιτούµενων χώρων φορτοεκφόρτωσης στα
σηµεία υποδοχής, η διαδικασία αδειοδότησης, η χάραξη
χερσαίων και ναυτιλιακών γραµµών και δροµολογίων,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
7. Οι ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν µε τη µορφή της Α.Ε.
κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος, κατ’ εξαίρεση και για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση των σκοπών τους µπορούν να συµµετέχουν,
ως κύρια συµβαλλόµενα µέρη, στις προγραµµατικές
συµβάσεις που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.
8. Το µόνιµο προσωπικό, καθώς και εκείνο µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στους ΦΟΔΣΑ που συγχωνεύονται, συµπεριλαµβανοµένων των δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής και
του προσωπικού των δήµων που ασκούν αρµοδιότητες
ΦΟΔΣΑ και απασχολείται στις οικείες υπηρεσίες, καθίσταται, αυτοδικαίως, από το χρόνο δηµοσίευσης της
πράξης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης περί συγχώνευσης, µε την ίδια σχέση εργασίας,
προσωπικό του περιφερειακού συνδέσµου. Συµβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που βρίσκονται σε ισχύ, συνεχίζονται από τον περιφερειακό
σύνδεσµο µέχρι τη λήξη τους. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την κατάταξή του στον περιφερειακό σύνδεσµο.
9. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται εντός πέντε (5) µηνών από τη δηµοσίευση
της απόφασης σύστασης του συνδέσµου, ψηφίζεται ο
οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του συνδέσµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007,
όπως ισχύει. Με τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας,
µπορούν να προβλέπονται αποκεντρωµένες υπηρεσιακές µονάδες του συνδέσµου που λειτουργούν σε άλλο
οικισµό εκτός της έδρας του.
10. Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικό των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος που συγχωνεύονται,
περιλαµβανοµένων και όσων απασχολούνται µε σχέση
έµµισθης εντολής, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές
οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο ή σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του συνδέσµου, οι οποίες
καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η
πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του
ανωτέρω προσωπικού αναγνωρίζεται για όλες τις συνέπειες.
11. Αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ που έχουν ανατεθεί σε άλλο
νοµικό πρόσωπο κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του
ν. 3536/2007 όπως ισχύει, εξακολουθούν να ασκούνται
από αυτό για όσο χρόνο προβλέπεται στη σχετική απόφαση ανάθεσης.
12. Για όσα θέµατα διοίκησης και λειτουργίας του περιφερειακού συνδέσµου ΦΟΔΣΑ και του ΦΟΔΣΑ νήσων
δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται οι
διατάξεις περί συνδέσµων Ο.Τ.Α. του κ.ν. 3463/2006
(ΚΔΚ). Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7, 8 και 9
του άρθρου 104 του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, καθώς
και κάθε άλλη ειδική διάταξη αντίθετου περιεχοµένου α-

πό τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται. Όπου σε
διατάξεις νόµων αναφέρονται οι φορείς της παρ. 4 του
άρθρου 104 του ν. 3852/2010, από τη δηµοσίευση του
παρόντος νοούνται οι φορείς των άρθρων 13 και 14 του
παρόντος.
13. Στο άρθρο 45 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προσδιορίζονται οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων
(Μ.Ε.Α.) που είναι αναγκαίες σε εθνικό επίπεδο για την
κάλυψη των απαιτήσεων των Οδηγιών 1999/31/ΕΚ και
2008/98/ΕΚ και την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας όσον
αφορά το κόστος κατασκευής των έργων και το κόστος
των ανταποδοτικού χαρακτήρα παρεχόµενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, µε την ανωτέρω απόφαση προσδιορίζεται ο αριθµός των αναγκαίων Μ.Ε.Α., οι εξυπηρετούµενες από αυτές περιοχές και κάθε άλλο στοιχείο που
κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 18
Ρύθµιση θεµάτων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
1. Τα έσοδα των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων που
προέρχονται από την εγκατάσταση µη δηµοσίων υπηρεσιών στους χώρους των Χερσαίων Συνοριακών Σταθµών
κατατίθενται στο λογαριασµό του άρθρου 49 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών τα έσοδα του προηγούµενου εδαφίου διατίθενται στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις για τη βελτίωση
των εγκαταστάσεων, καθώς και των λειτουργικών αναγκών των Χερσαίων Συνοριακών Σταθµών. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.
2. Οι προβλεπόµενες στην παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3320/2005 (Α΄48) έξι ενιαίες θέσεις ειδικών συµβούλων ειδικών συνεργατών µειώνονται σε δύο και οι λοιπές µετατρέπονται σε θέσεις κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ.
Στις θέσεις αυτές προσλαµβάνεται προσωπικό µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας
έξι µηνών, που µπορεί να ανανεώνεται ανά εξάµηνο. Το
προσωπικό αυτό παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως αµέσως µόλις ο Γενικός Γραµµατέας που το προσέλαβε αποβάλει για οποιοδήποτε λόγο
την ιδιότητά του. Στο προσωπικό αυτό καταβάλλονται οι
αποδοχές Ειδικού Συνεργάτη του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και σε όσους ασκούν ανάλογα καθήκοντα από
1.9.2011, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των προηγουµένων εδαφίων.
3. α. Μετά το ενδέκατο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
239 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται νέο εδάφιο
που έχει ως ακολούθως:
«Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν ισχύουν οι περιορισµοί των δύο προηγουµένων εδαφίων».
β. Στο τέλος των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 239
του ν. 3852/2010 προστίθενται αντιστοίχως νέα εδάφια
που έχουν ως ακολούθως:
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«Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, δεν ισχύει ο περιορισµός του προηγούµενου εδαφίου».
4. Στο τέλος της παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 3274/
2004 (Α΄ 195), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει
ως ακολούθως:
«Ειδικά για το Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου µε έδρα τον Πειραιά,
είναι δυνατή επίσης η απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες δηµοσίου ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου όπως προσδιορίζονται ανωτέρω που εδρεύουν στην Αττική.»
5. Τα Συµβούλια Εθνικών Κληροδοτηµάτων συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε αρµοδιότητα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας.
6. Η επιτροπή του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 25
του ν. 1892/1990 όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του
µε από το άρθρο 114, παρ.3 του ν. 3978/2011 συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης στα διοικητικά όρια κάθε περιφέρειας.
7. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του
ν. 3879/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
8. Η θητεία των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, οι οποίοι ορίσθηκαν κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 51
παρ. 1, περίπτωση β΄ του ν. 3905/2010 (Α΄ 219), παρατείνεται από 1.1.2012 µέχρι την τοποθέτηση των νέων
προϊσταµένων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Η προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παρ.5 του άρθρου 26 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) , κατά το µέρος που αφορά τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της χώρας, παρατείνεται µέχρι την έναρξη λειτουργίας των Συµβουλίων
Επιλογής Προϊσταµένων και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των άρθρων 158 και 159 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26),
όπως ισχύουν. H διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2012.
10. Η προθεσµία της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) κατά το µέρος που αφορά στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστηµα δύο µηνών από την έναρξη
λειτουργίας των Συµβουλίων Επιλογής Προϊσταµένων
και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των άρθρων 158 και
159 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως αυτά ισχύουν.
11. Για την άσκηση κάθε αρµοδιότητας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης που προβλέπεται στην ισχύουσα
νοµοθεσία και έχει αποδοθεί σε οργανική µονάδα µε τον
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. και ανατίθεται
από το Γενικό Γραµµατέα αυτής σε συγκεκριµένη οργανική της µονάδα και απαιτείται η εφαρµογή της διαδικασίας της σύµβασης δηµοσίου έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3669/2008, µελέτης ή υπηρεσίας του
ν. 3316/2005, τα γνωµοδοτούντα και αποφαινόµενα όργανα καθορίζονται, µε την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, ως εξής: α) «Προϊσταµένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι ο προϊστάµενος της αρµόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η µελέτη, ή η υπηρεσία. β) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το αρµόδιο
Τµήµα της παραπάνω Διεύθυνσης. γ) «Τεχνικό Συµβούλιο» είναι το Τεχνικό Συµβούλιο της έδρας της οικείας
Περιφέρειας στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η µελέτη ή η υπηρεσία ή σε περίπτωση

που η σύµβαση αφορά στο σύνολο της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης το Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας της έδρας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
12. Στo τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 2946/2001 (Α΄ 224), οι λέξεις «στο Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση».
13. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατά τα οριζόµενα στην παρ.8 του άρθρου 9 του ν. 3212/2003 (Α΄
308) περιέρχονται στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση
και διατίθενται αποκλειστικά για την αφαίρεση παράνοµων διαφηµιστικών πλαισίων, υπαίθριων διαφηµίσεων ή
επιγραφών.
14. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3212/
2003 (Α΄ 308) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής δύναται να αφαιρούνται παράνοµα διαφηµιστικά πλαίσια και παράνοµες υπαίθριες διαφηµίσεις ή επιγραφές που βρίσκονται στις περιοχές που
ορίζεται µε το άρθρο 2 του ν. 2833/2000 (Α΄ 150) και να
καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων η δαπάνη αφαίρεσης, εξάλειψης ή αποµάκρυνσης αυτών, κάθε άλλη,
συναφής µε την αφαίρεση δαπάνη, καθώς και τα πρόστιµα που προβλέπονται από το άρθρο αυτό. Τα πρόστιµα
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και περιέρχονται στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε.
και της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και εφόσον δεν
έχουν προηγουµένως καταλογιστεί οι ανωτέρω δαπάνες
και πρόστιµα µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή εφόσον δεν
εκδοθεί η απόφαση αυτή και δεν αφαιρεθούν τα παράνοµα πλαίσια, διαφηµίσεις ή επιγραφές εντός τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία που περιήλθε στους ανωτέρω η σχετική έγγραφη ειδοποίηση.»
15. Η έγκριση της µετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων των δήµων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
για υπηρεσιακούς λόγους αποτελεί αρµοδιότητα του γενικού γραµµατέα της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης. Για τη µετακίνηση των αιρετών και υπαλλήλων των
δήµων και των περιφερειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους δεν απαιτείται η ως άνω έγκριση. Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.
16. Η παρ. 8 του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανάθεση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης µελετών γενικών πολεοδοµικών σχεδίων (Γ.Π.Σ.)
και των Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν µε το άρθρο 24 του ν. 2539/ 1997 γίνεται από
τους δήµους ενώ η έγκριση αυτών γίνεται από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση.
Άρθρο 19
Λοιπές Διατάξεις
1. Το άρθρο 21 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συστήνεται Εθνική Επιτροπή Γεωγραφικών Ονοµάτων, η οποία συγκροτείται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερι-
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κών και Εθνικής Άµυνας και αποτελείται από:
α. Τον Προϊστάµενο της Δ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών ή το νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.
β. Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ή τον
νόµιµο αναπληρωτή του.
γ. Τους Προϊσταµένους των Α3 και Α4 Διευθύνσεων
και τον Προϊστάµενο της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών ή τους νόµιµους αναπληρωτές
τους.
δ. Τους Διοικητές της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεµικού Ναυτικού ή τους οριζόµενους από αυτούς εκπροσώπους τους.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ως Γραµµατέας της Επιτροπής, καθώς
και ο αναπληρωτής του.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η συλλογή, επεξεργασία,
µελέτη και τυποποίηση των γεωγραφικών ονοµάτων
σύµφωνα µε τις αρχές που έχουν τεθεί στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ για τα γεωγραφικά ονόµατα.
3. Η Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί Οµάδες Εργασίας
µε τη συµµετοχή οποιουδήποτε προσώπου κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου της.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθµίζεται
κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Επιτροπής.
5. Για τη συµµετοχή στις εργασίες της Επιτροπής και
των Οµάδων Εργασίας δεν προβλέπεται αµοιβή.»
2. Το άρθρο 8 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ονοµασία και µετονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών.
Η ονοµασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται µε
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συµβουλίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής
κοινότητας και σύµφωνη γνώµη επιτροπής, στην οποία
συµµετέχουν:
α. Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Διοικητικού- Οικονοµικού ή ο προϊστάµενος του Τµήµατος Προσωπικού ή ο
προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονοµικού
Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος.
β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από την
Εκτελεστική Επιτροπή της.
γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. H Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης σε επίπεδο νοµού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι
υπάλληλοι της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του κλάδου
ΠΕ Διοικητικού. Η µετονοµασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται µε την ίδια διαδικασία.»
3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 18
του ν. 3345/2005 καταργείται. Στο άρθρο 18 του ν. 3345/
2005 προστίθεται παράγραφος η οποία έχει ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διοίκηση, η στελέχωση, ο τρόπος λειτουργίας και η
διαδικασία διαχείρισης των πόρων του Ταµείου, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
4.Οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 3463/
2006 (Α΄ 102) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Η επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από τον Ειρηνοδίκη, ως πρόεδρο, τους δηµάρχους των ενδιαφερόµενων
δήµων και δύο (2) µηχανικούς οποιασδήποτε δηµόσιας
υπηρεσίας, εκ των οποίων ο ένας µε ειδικότητα τοπογράφου µηχανικού.
Αν οι ενδιαφερόµενοι δήµοι υπάγονται σε περισσότερα ειρηνοδικεία εντός της ίδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ορίζει έναν από τους ειρηνοδίκες ως πρόεδρο της επιτροπής. Αν τα Ειρηνοδικεία δεν υπάγονται εντός της ίδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο ειρηνοδίκης ορίζεται
µε κοινή απόφαση των Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε την οποία συγκροτείται και η
επιτροπή του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον ο πρόεδρος και τα δύο από τα µέλη της.
Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του
προέδρου.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6
του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως είχε προστεθεί
µε την παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2946/2001 και αντικατασταθεί µε το άρθρο 23 του ν. 3274/2004, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατανοµή των ανωτέρω πιστώσεων απευθείας
στους δήµους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώµη της επιτροπής του επόµενου
εδαφίου. Για την κατανοµή των πιστώσεων αυτών συγκροτείται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, πενταµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α) τον προϊστάµενο της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/Οικονοµικού της Υπηρεσίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του νοµού µε τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος και προεδρεύει,
β) δύο εκπροσώπους της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήµων, που ορίζονται µε απόφαση της διοικούσας επιτροπής της µε τους αναπληρωτές τους και
γ) τους προϊσταµένους Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της οικείας περιφερειακής ενότητας µε τους αναπληρωτές τους.»
6. Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων δύναται να
µισθώσει για τις ανάγκες στέγασης των συµβουλευτικών
της κέντρων, κτίρια που ανήκουν στους δήµους ή στις
Περιφέρειες, ή σε Ανώνυµες εταιρείες στις οποίες η
πλειοψηφία των µετοχών ανήκει στους δήµους ή σε κληροδοτήµατα που εποπτεύονται από δήµους ή και Περιφέρειες. Η διάρκεια των µισθώσεων, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 4 του ν. 3130/2003, καλύπτει διάστηµα µικρότερο των δώδεκα (12) ετών και συµφωνείται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο διάρκειας του εκάστοτε
συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος.
Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων δύναται να
παρατείνει τη χρονική διάρκεια των ως άνω µισθώσεων
εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούµενοι πόροι.
7. Στις Επιτροπές της παραγράφου 4 του άρθρου 23
του ν. 3202/2003 (Α΄ 284) και της παραγράφου 2 του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αντί του Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης µετέχει ο Γενικός Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Η µεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1
του άρθρου 274 του ν. 3463/2006, εφόσον δεν έχει συ-
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ντελεστεί στα οικεία υποθηκοφυλακεία, γίνεται µε απόφαση του δηµάρχου σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
9. Η παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 3801/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται το
εφαρµοζόµενο παιδαγωγικό πρόγραµµα στους παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθµούς των δήµων, συστήνεται επιτροπή αξιολόγησής του στην οποία προεδρεύει ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών και µετέχουν υπάλληλοι των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, εκπρόσωποι των τµηµάτων
εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία των
Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας, εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσµου Βρεφονηπιαγωγών, οι οποίοι είναι µέλη της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. και της Π.Ο.Π.
- Ο.Τ.Α., καθώς επίσης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια».
10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007
(Α΄ 116), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 131
1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων
Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, του Εθνικού Τυπογραφείου, του γραφείου
του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και της Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης,
των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, της Γενικής
Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΕΤΑΑ, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των δήµων, καθώς και στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής
αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και στους
γραµµατείς και διερµηνείς των εφορευτικών επιτροπών,
που αποδεδειγµένα απασχολούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δηµοτικών και
περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και
κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυµηγορίας, τη συγκέντρωση, µετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσµάτων, χορηγείται ειδική εκλογική αποζηµίωση, το ύψος και ο
τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών. Η ανωτέρω αποζηµίωση υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήµατος. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται και ο αριθµός των ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά.
Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω
µε εξαίρεση τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ και η συνολική δαπάνη για
τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια
(10.000.000) ευρώ.»
11. α) Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ΄Οι υπάλληλοι µε βαθµό Α΄ Β΄ Γ΄ ή Δ΄ της γραµµατείας των δικαστηρίων, δηλαδή του Συµβουλίου Επικρατείας, όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, των εισαγγελιών, της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έµµισθων υποθηκοφυλακείων.»
β) Η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 68
του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Επιµελητές Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων

της χώρας, οι Επιµελητές Κοινωνικής Αρωγής και οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε βαθµό
Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄.»
12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν να
εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες έτους 2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν
υπερέβαιναν τα όρια των εγγεγραµµένων πιστώσεων του
προϋπολογισµού του έτους στο οποίο δηµιουργήθηκαν και
για τις οποίες είτε δεν είχαν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης έως την 31.12.2011, είτε οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης είχαν επιστραφεί αθεώρητες
από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου µε τον ισχυρισµό µη τήρησης του άρθρου 2 του π.δ. 113/2010 (Α΄
194).
Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση
πληρωµής του δηµοσίου, για το οικονοµικό έτος 2011, για
οποιαδήποτε πρόσθετη παροχή σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών αποσπασµένους στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορούν
να εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, εντός
του οικονοµικού έτους 2012, κατ’ εξαίρεση ακόµη και στις
περιπτώσεις που οι εκκρεµούσες υποχρεώσεις υπερέβαιναν τα όρια εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του έτους 2011.
Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης θα
εκδοθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού
του έτους 2012, και θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου για την έγκρισή τους µέχρι 30.9 2012.
13. Στο άρθρο 28 του ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 4053/2012 (Α΄
44) προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής:
«γ) όταν πρόκειται για την κατασκευή µικρών έργων και
εργασιών συντήρησης τα οποία εκτελούνται από τους δήµους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθµιας τοπικής
αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 171/1987
(Α΄ 84) και η προϋπολογιζόµενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει ορισµένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών. Η ισχύς της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης
ισχύος του άρθρου 35 του ν 4053/2012.
14. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώµη της
Κ.Ε.Δ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων ή ως υπηρεσία των δήµων, οι τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλληλότητάς
τους, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η παράγραφος 10 του άρθρου 24 του
ν.3613/2007 καταργείται.
15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν.2696/1999
«Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισίων στα στέγαστρα
στάσεων αναµονής των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών που βρίσκονται σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας,
στα εκτός κατοικηµένης περιοχής τµήµατα των εθνικών, επαρχιακών και δηµοτικών οδών, καθώς και στα, εντός κατοικηµένης περιοχής, τµήµατα των εθνικών, επαρχιακών
και δηµοτικών οδών που το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας
για τα επιβατηγά οχήµατα είναι ανώτερο των 70 χλµ/ώρα,
επιτρέπεται µόνο στην παράλληλη, προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, µε την προϋπόθεση ότι η
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πλευρά αυτή ή τµήµα της προβλέπεται να είναι κλειστό. Η
διαφήµιση επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων
αυτών, εφόσον δεν είναι κάθετες προς τον άξονα οποιασδήποτε άλλης οδού.
Στις λοιπές περιπτώσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαισίων στην αντίθετη, προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας, πλευρά των στεγάστρων, καθώς και στην, παράλληλη
προς τον άξονα της οδού, πλευρά (πλάτη) αυτών, µε την
προϋπόθεση ότι οι πλευρές αυτές ή τµήµα αυτών προβλέπεται να είναι κλειστά. Όταν τοποθετούνται πλαίσια σε
δύο πλευρές των στεγάστρων πρέπει στην πλάτη αυτών
να εξασφαλίζεται ελεύθερη δίοδος µήκους τουλάχιστον ενός (1) µέτρου καθ’ όλο το ύψος αυτής. Η προβολή της
διαφήµισης επιτρέπεται και στις δύο όψεις των πλαισίων
αυτών.
16. Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυµος Εταιρεία Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήµου Αθηναίων ασκεί καθήκοντα ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης, κατά την έννοια
του άρθρου 4 του ν. 3614/2007 ( Α΄ 267) στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
Η απόφαση για την ένταξη πράξεων ή ανάκληση αυτών,
κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007,
εκδίδεται από τον Δήµαρχο Αθηναίων.
Άρθρο 20
1. Οι διοργανωτές της κατά τον κανονισµό 211/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 Πρωτοβουλίας Πολιτών, ως υπεύθυνοι
για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλει η Οδηγία 95/46/ΕΚ,
καθώς και οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) όπως ισχύει σήµερα.
2. α. Όποιος από τους διοργανωτές µε βία ή µε απειλές
βίας επιβάλλει σε πολίτη τη συµπλήρωση δήλωσης υποστήριξης συγκεκριµένης πρωτοβουλίας πολιτών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.
β. Όποιος από τους διοργανωτές µε ψεύτικες πληροφορίες ή µε άλλο τρόπο εξαπατά τους πολίτες σχετικά µε το
θέµα συγκεκριµένης πρωτοβουλίας πολιτών προκειµένου
να επιτύχει τη συµπλήρωση δήλωσης υποστήριξης αυτής
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.
3. Διοργανωτής που προτείνει, δίνει ή υπόσχεται σε πολίτη οποιεσδήποτε ωφέλειες που δεν του οφείλονται, σαν
αντάλλαγµα για τη συµπλήρωση δήλωσης υποστήριξης
συγκεκριµένης πρωτοβουλίας πολιτών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών.
4. α. Διοργανωτής που επιτρέπει σε πολίτη να συµπληρώσει κατ΄ επανάληψη δήλωση υποστήριξης συγκεκριµένης πρωτοβουλίας πολιτών τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι
δύο ετών.
β. Διοργανωτής που επιτρέπει σε πολίτη να συµπληρώσει δήλωση υποστήριξης συγκεκριµένης πρωτοβουλίας
πολιτών χωρίς να ελέγξει αν αυτός έχει αυτό το δικαίωµα
σύµφωνα µε τον ανωτέρω κανονισµό ή παρά τη διαπίστωση ότι δεν έχει το δικαίωµα τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι
δύο ετών.
γ. Διοργανωτής που συµπληρώνει δήλωση υποστήριξης
πρωτοβουλίας πολιτών µε ψευδή στοιχεία ή στοιχεία πολίτη χωρίς την έγκρισή του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι
δύο ετών.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Απριλίου 2012.

Άρθρο 21
Καταργούµενες διατάξεις
1. Η παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 3979/ 2011 καταργείται.
2. Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 163 του ν. 3852/2010
καταργείται.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Άρθρο 22
Σκοπός
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2009/50/ΕΚ του
Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2009, «σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών
µε σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης» (EE L
155 της 18.6.2009), η οποία καθορίζει:
α) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής στην Ελληνική Επικράτεια, για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις
µήνες, πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, ως κατόχων µπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών της οικογένειάς τους,
β) τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής των κατόχων µπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών της οικογένειάς τους σε κράτη - µέλη διαφορετικά
από εκείνο που τους χορήγησε αρχικά τη µπλε κάρτα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 23
Ορισµοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, νοούνται ως:
α) «Πολίτης τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια
του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) «Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης»: απασχόληση
προσώπου, το οποίο:
i) προστατεύεται µε βάση την ελληνική εργατική νοµοθεσία ως µισθωτός, που παρέχει γνήσια και αποτελεσµατική εργασία για λογαριασµό ή υπό την καθοδήγηση άλλου, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή που έχει λάβει η
σχέση αυτή,
ii) αµείβεται και
iii) έχει την απαιτούµενη επαρκή και ειδική γνώση, που
αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελµατικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.
γ) «Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής
«Μπλε κάρτα της Ε.Ε.»)»: η άδεια που φέρει τη µνεία
«Μπλε κάρτα της Ε.Ε.», και επιτρέπει στον κάτοχό της
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να διαµένει και να εργάζεται νόµιµα στην Ελληνική Επικράτεια, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου.
δ) «Πρώτο κράτος - µέλος»: το κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο χορήγησε για πρώτη φορά τη
«Μπλε κάρτα» σε πολίτη τρίτης χώρας.
ε) «Δεύτερο κράτος - µέλος»: κάθε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικό από το πρώτο κράτος µέλος.
στ) «Μέλη οικογένειας»: οι πολίτες τρίτων χωρών όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4, παρ.1 του υπ’ αριθ. 131/2006
προεδρικού διατάγµατος «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης» (Α΄ 143).
ζ) «Υψηλά επαγγελµατικά προσόντα»: τα προσόντα που
πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή εφόσον αυτό προβλέπεται, κατά παρέκκλιση, από την εθνική νοµοθεσία, από πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής εµπειρίας επιπέδου ανάλογου προς τίτλο
σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σχετικής µε το επάγγελµα ή τον τοµέα που προσδιορίζεται στη σύµβαση
εργασίας.
η) «Τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»: διπλώµατα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρµόδια αρχή µε τα οποία πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράµµατος εκπαίδευσης µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου, δηλαδή µιας δέσµης µαθηµάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο αναγνωρίζεται από το κράτος στο οποίο βρίσκεται ως ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ένας τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης λαµβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι οι σπουδές
που απαιτήθηκαν για την απόκτησή του διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη.
θ) «Επαγγελµατική εµπειρία»: ο χρόνος πραγµατικής και
νόµιµης άσκησης του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.
ι) «Νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα»: το νοµοθετικά
ρυθµιζόµενο επάγγελµα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, εδάφιο α΄ του υπ’ αρίθ. 38/2010 προεδρικού διατάγµατος «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων» (Α΄ 78).
Άρθρο 24
Πεδίο Εφαρµογής
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται σε πολίτες τρίτων
χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαµονή στην Ελληνική Επικράτεια για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος Κεφαλαίου.
2. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται στους πολίτες
τρίτων χωρών, οι οποίοι:
α) έχουν λάβει τίτλο διαµονής που τους επιτρέπει να
διαµείνουν στην Ελλάδα δυνάµει προσωρινής προστασίας
ή έχουν αιτηθεί να παραµείνουν για τον ίδιο λόγο και αναµένουν την έκδοση απόφασης σχετικά µε το καθεστώς
τους,
β) απολαµβάνουν διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του υπ’ αριθ. 96/2008 προεδρικού διατάγµατος
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Α-

πριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για
την αναγνώριση και το καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που
χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους» (Α΄
152), όπως ισχύει,
γ) απολαµβάνουν προστασίας σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή έχουν αιτηθεί προστασία σύµφωνα µε τα προηγούµενα και για των οποίων
την αίτηση δεν έχει ληφθεί ακόµη οριστική απόφαση,
δ) υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαµονής στην Ελλάδα
ως ερευνητές σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ’ αριθ.
128/2008 προεδρικού διατάγµατος «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ειδική διαδικασία εισδοχής
υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας» (Α΄ 190),
ε) είναι µέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του υπ’ αριθ. 106/2007 προεδρικού διατάγµατος
«Ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στην Ελληνική Επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους» (Α΄ 106),
στ) απολαµβάνουν ευρωπαϊκό καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε κράτος - µέλος σύµφωνα µε την Οδηγία
2003/109/ΕΚ και ασκούν το δικαίωµά τους να διαµένουν
στην Ελλάδα, προκειµένου να ασκήσουν µισθωτή ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα,
ζ) εισέρχονται στην Ελλάδα βάσει δεσµεύσεων οι οποίες περιλαµβάνονται σε διεθνή συµφωνία για τη διευκόλυνση της εισόδου και της προσωρινής διαµονής ορισµένων
κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση µε εµπορικές
και επενδυτικές δραστηριότητες,
η) έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα ως εποχιακοί εργαζόµενοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
θ) υπόκεινται σε δικαστική απέλαση ή σε διαδικασία επιστροφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3907/2011 (Α΄
7) ή του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), η οποία έχει ανασταλεί για
πραγµατικούς ή νοµικούς λόγους,
ι) εµπίπτουν στις διατάξεις του υπ’ αριθ. 219/2000 προεδρικού διατάγµατος «Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής
εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής
παροχής υπηρεσιών» (Α΄ 190), µε το οποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία στην Οδηγία 96/ 71/ΕΚ της 16ης
Δεκεµβρίου 1996 σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων
στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, καθ΄ όσο διάστηµα είναι
αποσπασµένοι στην Ελλάδα.
Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται σε πολίτες τρίτων
χωρών και στα µέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον, δυνάµει συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της, αφ’ ενός, και των τρίτων χωρών προέλευσής
τους, αφ’ ετέρου, απολαµβάνουν δικαιώµατα ελεύθερης
κυκλοφορίας ισοδύναµα µε τα δικαιώµατα των πολιτών
της Ένωσης.
3. Το παρόν Κεφάλαιο δεν θίγει οποιαδήποτε συµφωνία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των κρατών - µελών
της, αφ’ ενός, και µιας ή περισσότερων τρίτων χωρών, αφ’
ετέρου, εφόσον σε αυτή απαριθµούνται επαγγέλµατα τα
οποία δεν θα πρέπει να εµπίπτουν στο παρόν Κεφάλαιο,
προκειµένου, µέσω της προστασίας των ανθρώπινων πόρων όσων αναπτυσσοµένων χωρών είναι συµβαλλόµενα
µέρη στις συµφωνίες αυτές, να διασφαλίζεται ότι η πρό-
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σληψη πολιτών τους θα διενεργείται σύµφωνα µε τους
κανόνες της δεοντολογίας σε τοµείς που πάσχουν από
έλλειψη προσωπικού.
4. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν το
δικαίωµα των αρµόδιων ελληνικών αρχών να εκδίδουν άδειες διαµονής, εκτός της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», για
οποιονδήποτε σκοπό σχετικό µε την απασχόληση. Τέτοιες άδειες διαµονής δεν παρέχουν δικαίωµα διαµονής
στα άλλα κράτη - µέλη, όπως προβλέπεται στο παρόν
Κεφάλαιο.
Άρθρο 25
Ευνοϊκότερες διατάξεις
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
Το παρόν Κεφάλαιο ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:
α) της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένων διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της αφ’ ενός, και
µίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφ’ ετέρου,
β) διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που συνάπτονται
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας ή περισσοτέρων
κρατών - µελών και µιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
Άρθρο 26
Προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής
(Άρθρο 5 και άρθρο 7, παράγραφος 1,
εδάφιο β΄ της Οδηγίας)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 27, πολίτης τρίτης
χώρας ο οποίος αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της
Ε.Ε.», υπό τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου, θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου
ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται κατά τα οριζόµενα στην εθνική νοµοθεσία και να έχει λάβει ειδική
θεώρηση εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. Η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική
διάρκεια της άδειας διαµονής. Οι αρµόδιες προξενικές
αρχές της χώρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας
κάθε διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούµενης
θεώρησης.
β) Να έχει συνάψει έγκυρη σύµβαση εργασίας µε αντικείµενο την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας
ενός τουλάχιστον έτους στην Ελλάδα, από την οποία να
προκύπτει ότι η αµοιβή του δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου µισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης το
οποίο προσδιορίζεται και δηµοσιεύεται για το σκοπό αυτόν από την Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών. Το κατώτατο αυτό όριο ισούται
τουλάχιστον µε το 1,5 του ύψους του µέσου ακαθάριστου ετήσιου µισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει µε βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το προαναφερθέν ύψος µισθολογικού συντελεστή
για τον υπολογισµό του εθνικού κατώτατου ορίου µισθού για εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την
απασχόληση υψηλής ειδίκευσης µπορεί να αναπροσδιορίζεται κάθε φορά µε την προβλεπόµενη παρακάτω στην
παράγραφο 1 του άρθρου 27 του παρόντος Κεφαλαίου
απόφαση. Με την ίδια απόφαση και εφόσον πρόκειται
για απασχόληση σε επαγγέλµατα στα οποία υπάρχει ιδι-

αίτερη ανάγκη για εργαζοµένους από τρίτες χώρες και
τα οποία εντάσσονται στις κλάσεις 1 και 2 της Διεθνούς
Τυποποιηµένης Ταξινόµησης Επαγγελµάτων (ISCO),
µπορεί να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω,
διαφορετικό ύψος µισθολογικού συντελεστή, που δεν
µπορεί να είναι κατώτερο του 1,2 επί του ύψους του µέσου ακαθάριστου ετήσιου µισθού στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιεί κατ’ έτος στην
Επιτροπή τον κατάλογο των επαγγελµάτων για τα οποία
έχει αποφασισθεί τέτοια παρέκκλιση.
γ) Εφόσον πρόκειται για νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα, να αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται από τις διατάξεις του υπ’ αριθ.
38/2010 προεδρικού διατάγµατος «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005
(Α΄ 78) προκειµένης της άσκησης των εκεί αναφεροµένων επαγγελµάτων από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Ελλάδα, ή, εφόσον πρόκειται για επάγγελµα που δεν περιλαµβάνεται σε αυτά, από τις οικείες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας που ρυθµίζουν την άσκηση αυτών από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Ελλάδα. Ο προσδιορισµός των κατά περίπτωση εφαρµοστέων διατάξεων διενεργείται µε βάση την περιγραφή
του επαγγέλµατος στην οικεία σύµβαση εργασίας.
δ) Εφόσον πρόκειται για µη νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα, να αποδεικνύει τα υψηλά επαγγελµατικά
προσόντα, τα οποία πρέπει να είναι συναφή µε το επάγγελµα ή τον τοµέα που προσδιορίζεται στη σύµβαση εργασίας.
ε) Να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς.
στ) Να µην συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη
και ασφάλεια.
ζ) Να µην αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του ν. 3386/2005
(Α΄ 212).
2. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής ειδικότερων συλλογικών συµβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισµό των όρων αµοιβής
και εργασίας συγκεκριµένων κατηγοριών εργαζοµένων,
αυτές θα εφαρµόζονται και για τους εργαζόµενους υψηλής ειδίκευσης, µε την προϋπόθεση ότι οι αποδοχές που
καθορίζονται για τους συγκεκριµένους εργαζόµενους,
δεν θα υπολείπονται του σχετικού κατωτάτου ορίου µισθού της παραγράφου 1β, όπως αυτό θα δηµοσιεύεται
κάθε φορά, ενώ παράλληλα θα εφαρµόζονται και οι λοιποί όροι αυτών.
3. To παρόν άρθρο δεν θίγει τις εφαρµοστέες συλλογικές συµβάσεις ή πρακτικές των σχετικών επαγγελµατικών κλάδων για την απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης.
Άρθρο 27
Καθορισµός όγκου εισερχοµένων πολιτών τρίτων
χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίµηνο κάθε δεύτερου έτους καθορίζε-
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ται ο ανώτατος αριθµός θέσεων για εργασία υψηλής ειδίκευσης που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Με την ίδια
απόφαση µπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθµού θέσεων για υψηλή ειδίκευση έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2. Για την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης λαµβάνεται υπόψη, υποχρεωτικά, η γνώµη: (α)
της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (β) του
ΟΑΕΔ, καθώς και (γ) των Περιφερειών της χώρας, κατόπιν ερωτήµατος των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφορικά µε τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας για προσωπικό υψηλής ειδίκευσης στην ελληνική επικράτεια. Οι ανάγκες αυτές θα
προσδιορίζονται, ιδίως, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας, τη σκοπιµότητα
της απασχόλησης, την προσφορά εργασίας από ηµεδαπούς, ευρωπαίους πολίτες ή νοµίµως διαµένοντες στη
χώρα πολίτες τρίτων χωρών ανά ειδικότητα και τα ποσοστά ανεργίας ανά τοµέα απασχόλησης. Με βάση τις ανωτέρω γνώµες, οι οποίες διατυπώνονται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του ερωτήµατος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µεριµνά για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, λαµβάνοντας υπόψη τις
γνώµες αυτές, καθώς και το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας.
Άρθρο 28
Υποβολή αίτησης για χορήγηση
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
(Άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας)
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στην Ελλάδα, κατά τη διαδικασία του άρθρου 40 του παρόντος, οφείλει, µετά την είσοδό του στη Χώρα και πριν από τη λήξη της ειδικής θεώρησης εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής
ειδίκευσης, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της. Οι
αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» κατατίθενται και εξετάζονται από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από
τον Υπουργό Εσωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών είναι δυνατός ο καθορισµός των υπηρεσιών
αλλοδαπών και µετανάστευσης των αποκεντρωµένων
διοικήσεων ως αρµόδιων υπηρεσιών για την υποβολή
των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και ανανέωση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
2. Μαζί µε την αίτηση χορήγησης της «Μπλε κάρτας
της Ε.Ε.», ο αιτών επισυνάπτει τα απαιτούµενα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 26, δικαιολογητικά
που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 εφαρµόζονται αναλόγως.
3. Εάν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται µε την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι ελλιπή, η αρµόδια υπηρεσία ενηµερώνει σχετικώς τον αιτούντα και καθορίζει
προθεσµία ενός µηνός για την υποβολή των απαιτούµενων συµπληρωµατικών στοιχείων. Εκπρόθεσµες αιτήσεις, µε την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 1

του ν. 3386/2005, απορρίπτονται, εκτός εάν συντρέχουν,
αποδεδειγµένως, λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, χορηγείται η
προβλεπόµενη στο άρθρο 11 του ν. 3386/2005 βεβαίωση
κατάθεσης, µε την οποία θεωρείται ότι νοµίµως διαµένει
στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.
5. Η αρµόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση µε όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 26 του παρόντος, εκδίδει, µέσα σε 90 το αργότερο ηµέρες από την
περιέλευση σε αυτήν του συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σχετική απόφαση χορήγησης «Μπλε
κάρτας της Ε.Ε.».
6. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται γραπτώς
στον αιτούντα, σύµφωνα µε τις διαδικασίες κοινοποίησης που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Στην
περίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» ή ανάκλησης αυτής, η σχετική απόφαση αναφέρει τους νοµικούς και πραγµατικούς
λόγους για την έκδοσή της, καθώς και πληροφορίες για
τα διαθέσιµα ένδικα µέσα και τις προθεσµίες άσκησης
αυτών.
Άρθρο 29
Χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 28, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 και δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 30, χορηγείται «Μπλε κάρτα
της Ε.Ε.».
2. Η ισχύς της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» είναι διετούς
διάρκειας. Εάν η σύµβαση εργασίας καλύπτει περίοδο
µικρότερη από την προαναφερόµενη, η «Μπλε κάρτα της
Ε.Ε.» εκδίδεται για τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας
προσαυξηµένη κατά τρεις (3) µήνες.
3. Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία µε χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται
στον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1030/2002 του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών διαµονής
ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών», όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Στο σηµείο «κατηγορία άδειας» της άδειας διαµονής, αναγράφεται «Μπλε κάρτα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
4. Ο πολίτης τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί
η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.», σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής:
α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και
να διαµένει στην Ελλάδα,
β) απολαµβάνει τα δικαιώµατα που του αναγνωρίζονται µε βάση το παρόν Κεφάλαιο.
5. Για την ανανέωση της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», ο
πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλει στην
αρµόδια Υπηρεσία αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
όπως αυτά θα καθοριστούν µε την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος Κεφαλαίου. Η
αρµόδια Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και εφόσον εξα-
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κολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 26 και 28 και δεν συντρέχουν οι λόγοι
των άρθρων 30 και 31 του παρόντος Κεφαλαίου, εκδίδει
απόφαση µε την οποία ανανεώνεται για τρία έτη η
«Μπλε κάρτα της Ε.Ε.». Εάν η σύµβαση εργασίας καλύπτει περίοδο µικρότερη από την προαναφερόµενη, η
«Μπλε κάρτα της ΕΕ» ανανεώνεται για τη διάρκεια της
σύµβασης εργασίας προσαυξηµένη κατά τρεις (3) µήνες.
Άρθρο 30
Απόρριψη αίτησης για χορήγηση
«Μπλε κάρτα της Ε.Ε.»
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
1. Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» δεν χορηγείται εάν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 26 του παρόντος ή εάν τα προσκοµιζόµενα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 75 του ν. 3386/2005.
2. Μια αίτηση για «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» απορρίπτεται
στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν έχει καλυφθεί ο ανώτατος αριθµός θέσεων εργασίας πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής
ειδίκευσης που έχει καθοριστεί σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 27 του
παρόντος Κεφαλαίου,
β) εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή παράνοµη απασχόληση.
3. Μία αίτηση για «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» µπορεί να απορριφθεί, προκειµένου να εξασφαλισθούν δεοντολογικές προσλήψεις σε τοµείς που πάσχουν από έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού στις χώρες καταγωγής.
Άρθρο 31
Ανάκληση ή µη ανανέωση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
(Άρθρο 9 και άρθρο 13 παράγραφος 1 της Οδηγίας)
1. Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» που εκδίδεται βάσει του
παρόντος Κεφαλαίου ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευθεί,
β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής
που θεσπίζονται στο παρόν Κεφάλαιο ή διαµένει για
σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επετράπη η διαµονή,
γ) όταν ο κάτοχος δεν τήρησε τους περιορισµούς που
προβλέπονται στα άρθρα 32 παράγραφοι 1 και 2 και στο
άρθρο 33 του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Η έλλειψη της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3
του παρόντος Κεφαλαίου δεν θεωρείται επαρκής λόγος
ανάκλησης ή µη ανανέωσης της «Μπλε κάρτας της
Ε.Ε.», εάν ο κάτοχος µπορεί να αποδείξει ότι η δήλωση
δεν διαβιβάστηκε στην αρµόδια υπηρεσία για λόγους µη
αναγόµενους σε υπαιτιότητά του.
3. Η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.», που έχει εκδοθεί βάσει
του παρόντος Κεφαλαίου, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) για λόγους δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφάλειας,
β) όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και ανάλογα

µε την περίπτωση, τη συντήρηση των µελών της οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας. Οι πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα µε τη φύση και την τακτικότητά τους, µπορεί, δε, να λαµβάνεται υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς και ο αριθµός
των µελών της οικογένειας του ενδιαφεροµένου. Η αξιολόγηση αυτή δεν πραγµατοποιείται κατά την περίοδο ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 33 του παρόντος Κεφαλαίου,
γ) όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» αιτείται
την παροχή κοινωνικής πρόνοιας, µε την προϋπόθεση ότι η αρµόδια για τη χορήγηση της «Μπλε κάρτας της
Ε.Ε.» υπηρεσία τον έχει ενηµερώσει εκ των προτέρων
εγγράφως για το θέµα αυτό.
4. Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», εκτός εάν το διάστηµα ανεργίας υπερβαίνει τρεις συναπτούς µήνες. Εφόσον η ανεργία συµβαίνει άνω της µίας φοράς κατά τη διάρκεια ισχύος της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», η διάρκειά της δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις (3) µήνες.
Άρθρο 32
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)
1. Κατά τα δύο πρώτα έτη νόµιµης απασχόλησης του
ενδιαφεροµένου στην Ελλάδα, ως κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας περιορίζεται στην άσκηση µισθωτής εργασίας υψηλής ειδίκευσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 26
του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά το διάστηµα αυτό, για
την αλλαγή εργοδότη απαιτείται προηγούµενη γραπτή έγκριση από την αρµόδια για τη χορήγηση της «Μπλε
κάρτας της Ε.Ε.» υπηρεσία, σύµφωνα µε την ισχύουσα
εθνική νοµοθεσία και εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 5 του παρόντος
Κεφαλαίου. Εφόσον πρόκειται για µεταβολές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις εισδοχής, απαιτείται προηγούµενη δήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
73 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
2. Μετά τα δύο πρώτα έτη, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να δηλώνει, στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε
την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, κάθε µεταβολή αναφορικά µε την αλλαγή εργοδότη και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 26.
3. Οι κάτοχοι «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» δεν έχουν πρόσβαση στην απασχόληση εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες:
α) αφορούν ακόµα και περιστασιακή συµµετοχή στην
άσκηση δηµόσιας εξουσίας και ευθύνης για τη διαφύλαξη των γενικών συµφερόντων του κράτους, σε περιπτώσεις που σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική
νοµοθεσία οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται µόνο
για Έλληνες,
β) σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία ασκούνται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε
την επιφύλαξη της αρχής της κοινοτικής προτίµησης, όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις των Πράξεων
Προσχώρησης 2003 και 2005, ιδίως σχετικά µε τα δικαιώµατα των πολιτών αυτών των κρατών - µελών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
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Άρθρο 33
Προσωρινή ανεργία
(Άρθρο 13 παράγραφοι 2-4 της Οδηγίας)
1. Κατά το διάστηµα ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 31 παράγραφος 4 του παρόντος Κεφαλαίου, επιτρέπεται στον κάτοχο «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» να αναζητεί και να αναλαµβάνει απασχόληση σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32.
2. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» επιτρέπεται να
παραµένει στη Χώρα έως τη χορήγηση ή την απόρριψη
της απαιτούµενης έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο
32 παράγραφος 1. Με την υποβολή της δήλωσης που
προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 τερµατίζεται αυτόµατα το διάστηµα ανεργίας.
3. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υποχρεούται να
δηλώσει, εντός διµήνου, την έναρξη της περιόδου ανεργίας στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 73 του ν. 3386/2005 όπως αυτό ισχύει.
Άρθρο 34
Ίση µεταχείριση
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» έχει δικαίωµα ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς, όσον αφορά:
α) Τις συνθήκες εργασίας, περιλαµβανοµένων των όρων αµοιβής και απόλυσης, καθώς και τις απαιτήσεις
σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
β) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συµµετοχής σε οργάνωση εργαζοµένων ή
εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελµατική οργάνωση,
συµπεριλαµβανοµένων των πλεονεκτηµάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές και υπό την επιφύλαξη
των διατάξεων για τη δηµόσια τάξη και τη δηµόσια ασφάλεια.
γ) Την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση.
δ) Την αναγνώριση των διπλωµάτων πιστοποιητικών
και άλλων επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µε τις
σχετικές εθνικές διαδικασίες.
ε) Τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε
τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται
στον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/1971. Οι ειδικές διατάξεις του παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
859/2003 του Συµβουλίου εφαρµόζονται ανάλογα.
στ) Με την επιφύλαξη των υφιστάµενων διµερών συµφωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών µε κεκτηµένα δικαιώµατα στο πλαίσιο εκ του νόµου συντάξεων γήρατος
στο ύψος που προβλέπει η εθνική νοµοθεσία ή η νοµοθεσία των κρατών - µελών που οφείλουν τα εν λόγω ποσά
στην περίπτωση µετακίνησης σε τρίτη χώρα.
ζ) Την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση
του κοινού, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών για την
πρόσβαση σε στέγαση, καθώς και των υπηρεσιών ενηµέρωσης και παροχής συµβουλών που παρέχουν οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Το δικαίωµα αυτό δεν θίγει τη
συµβατική ελευθερία σύµφωνα µε την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία.
η) Την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της Επικράτειας. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να περιορίζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3386/2005.
2. Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ΄ και ζ΄,

το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης περιορίζεται όσον αφορά τις υποτροφίες και τα σπουδαστικά δάνεια ή άλλες
παροχές και δάνεια στο πλαίσιο της δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και τις διαδικασίες για την παροχή στέγης.
Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο γ΄:
α) η πρόσβαση στις πανεπιστηµιακές και τις µεταδευτεροβάθµιες σπουδές υπόκειται στην πλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία,
β) το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης περιορίζεται στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης διαµονή του κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» ή του µέλους της οικογένειάς του για το οποίο ζητεί παροχές ευρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
3. Το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 1, δεν θίγει το δικαίωµα των αρµόδιων ελληνικών αρχών να ανακαλούν τη «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» ή
να απορρίπτουν την ανανέωσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Σε περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» από άλλο
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχεται
στην Ελληνική Επικράτεια σύµφωνα µε το άρθρο 37 του
παρόντος Κεφαλαίου και η αρµόδια υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί ακόµη επί του αιτήµατος για τη χορήγηση
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», η ίση µεταχείριση περιορίζεται
στους τοµείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός των στοιχείων β΄ και δ΄. Εάν, κατά τη διάρκεια της
περιόδου αυτής, επιτραπεί στον αιτούντα να εργασθεί,
χορηγείται ίση µεταχείριση µε τους ηµεδαπούς σε όλους
τους τοµείς της παραγράφου 1.
Άρθρο 35
Μέλη της οικογένειας
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)
1. Το υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικό διάταγµα «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/
86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης» εφαρµόζεται µε τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
2. Τα κατά το άρθρο 4 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγµατος µέλη της οικογένειας, κατά παρέκκλιση
από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγµατος,
µπορούν να συνοδεύουν ή να έρχονται να συναντήσουν
τον συντηρούντα, εφόσον αυτός αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδηµα σταθερό και τακτικό, επαρκές
για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος.
3. Οι άδειες διαµονής για τα µέλη οικογένειας, κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 4 του υπ’ αριθ.
131/2006 προεδρικού διατάγµατος, χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, το αργότερο µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
4. Η διάρκεια ισχύος των αδειών διαµονής των µελών
οικογένειας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγµατος,
είναι η ίδια µε τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαµονής
που χορηγούνται στον κάτοχο «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
στο µέτρο που το επιτρέπει η περίοδος ισχύος των ταξι-
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διωτικών τους εγγράφων.
5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1
του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγµατος, δεν εφαρµόζεται καµία προθεσµία όσον αφορά την πρόσβαση
στην αγορά εργασίας. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου αρχίζει να ισχύει από τις 19 Δεκεµβρίου 2011.
6. Για τον υπολογισµό της πενταετούς διαµονής που
απαιτείται για την απόκτηση αυτοτελούς άδειας διαµονής, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1
στοιχείο α΄ του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγµατος, λαµβάνεται υπ’ όψιν σωρευτικά η διαµονή σε διαφορετικά κράτη - µέλη. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος Κεφαλαίου όσον αφορά τη σώρευση περιόδων διαµονής σε διαφορετικά κράτη - µέλη
από κάτοχο «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.».
Άρθρο 36
Καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος στην Ε.Ε.
για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
(Άρθρο 16 και άρθρο 17 της Οδηγίας)
1. Το υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικό διάταγµα «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2003/
109/ΕΚ της 25ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν
διαµένοντες» (Α΄ 160) εφαρµόζεται µε τις παρεκκλίσεις
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του
υπ’ αριθ.150/2006 προεδρικού διατάγµατος, στην περίπτωση κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», που χρησιµοποίησε τη δυνατότητα η οποία προβλέπεται στο άρθρο
37 του παρόντος Κεφαλαίου, επιτρέπεται ο συνυπολογισµός σωρευτικά περιόδων διαµονής σε διαφορετικά
κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση σχετικά µε τη διάρκεια της διαµονής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πέντε έτη νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κατόχου «Μπλε
κάρτας της Ε.Ε.» και
β) δύο έτη νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής, αµέσως
πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ως κατόχου
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», στην Ελληνική Επικράτεια,
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαµονής επί
µακρόν διαµένοντος στην ΕΚ.
3. Για τον υπολογισµό της περιόδου νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 3 του υπ’ αριθ.
150/2006 προεδρικού διατάγµατος, περίοδοι απουσίας
από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διακόπτουν την περίοδο διαµονής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α΄ του παρόντος άρθρου εάν είναι µικρότερες από δώδεκα διαδοχικούς µήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ µήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α΄
του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» δεν χρησιµοποίησε τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 37.
4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1
στοιχείο γ΄ του υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικού διατάγµατος, παρατείνεται σε 24 διαδοχικούς µήνες η περίοδος απουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπεται σε κάτοχο άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος

στην Ε.Ε. µε την παρατήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και στα µέλη της οικογένειάς του στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του
επί µακρόν διαµένοντος στην Ε.Ε..
5. Οι παρεκκλίσεις από το υπ’ αριθ. 150/2006 προεδρικό διάταγµα που θεσπίζονται στις παραγράφους 3 και 4
του παρόντος άρθρου περιορίζονται στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας
µπορεί να προσκοµίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι απουσίασε από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για να ασκήσει µισθωτή ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα ή να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία ή να
σπουδάσει στη χώρα καταγωγής του.
6. Τα άρθρα 34 στοιχείο στ΄ και 35 του παρόντος Κεφαλαίου εξακολουθούν να εφαρµόζονται στους κατόχους άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος µε την
παρατήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 κατά
περίπτωση, αφού ο κάτοχος της «Μπλε κάρτας της
Ε.Ε.» έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος στην Ε.Ε..
7. Στους κατόχους «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν
διαµένοντος στην Ε.Ε., χορηγείται άδεια διαµονής σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α΄ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συµβουλίου. Στο σηµείο «Παρατηρήσεις» της άδειας διαµονής αναγράφεται
«Πρώην κάτοχος Μπλε κάρτας της Ε.Ε.».
Άρθρο 37
Δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα σε κάτοχο
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
από άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε.
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Έπειτα από δεκαοκτώ µήνες νόµιµης διαµονής του
στο πρώτο κράτος - µέλος ως κατόχου «Μπλε κάρτας
της Ε.Ε.», ο ενδιαφερόµενος και τα µέλη της οικογένειάς του µπορούν να µετακινηθούν στην Ελλάδα για το
σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» υποβάλλει το
αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την είσοδό του στην
Ελλάδα, στην αρµόδια υπηρεσία, αίτηση για χορήγηση
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο
28 του παρόντος Κεφαλαίου, η αρµόδια υπηρεσία διεκπεραιώνει την αίτηση και ενηµερώνει γραπτώς τον αιτούντα και το πρώτο κράτος - µέλος για την απόφαση είτε:
α) να χορηγήσει «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.» και να επιτρέψει στον αιτούντα να διαµείνει στην Ελληνική Επικράτεια για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 28 έως και 34 του παρόντος ή
β) να αρνηθεί την έκδοση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» και
να υποχρεώσει τον αιτούντα και τα µέλη της οικογένειάς
του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής
νοµοθεσίας και το άρθρο 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αναφορικά µε τη διαδικασία επιστροφής, να εγκαταλείψει
την Ελληνική Επικράτεια εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

29
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, χορηγείται η
προβλεπόµενη στο άρθρο 11 του ν. 3386/2005 βεβαίωση
κατάθεσης, µε την οποία θεωρείται ότι νοµίµως διαµένει
στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.
5. Ο αιτών και ο εργοδότης του λογίζονται συνυπεύθυνοι για τα έξοδα επιστροφής και επανεισδοχής του κατόχου της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», καθώς και των µελών
της οικογένειάς του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011, περιλαµβανοµένων και των εξόδων που καλύφθηκαν ενδεχοµένως
από δηµόσιους πόρους σύµφωνα µε την παράγραφο 3
στοιχείο β΄.
6. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του
παρόντος Κεφαλαίου και παρακάτω στο άρθρο 40 του
παρόντος.
7. Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» και, κατά περίπτωση, τα µέλη
της οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας µετακίνησης σε άλλο κράτος - µέλος σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο, ως «πρώτο κράτος - µέλος» νοείται το
κράτος - µέλος από το οποίο ο ενδιαφερόµενος αναχωρεί και ως «δεύτερο κράτος - µέλος» το κράτος µέλος
στο οποίο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής.
8. Αν αίτηση για χορήγηση «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.»
που αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος είναι ήδη
κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στην Ελλάδα, απορριφθεί από δεύτερο κράτος - µέλος, οι αρµόδιες ελληνικές
αρχές υποχρεούνται να δεχθούν αµέσως και χωρίς διατυπώσεις τον κάτοχο και τα µέλη της οικογένειάς του ακόµα και σε περίπτωση που η «Μπλε κάρτα της Ε.Ε.»
που εκδόθηκε στην Ελλάδα έχει λήξει ή ανακληθεί κατά
το χρονικό διάστηµα εξέτασης της αίτησης. Οι διατάξεις
του άρθρου 33 εφαρµόζονται µετά την επανεισδοχή.
Άρθρο 38
Διαµονή των µελών της οικογένειας κατόχου
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» που ασκεί το δικαίωµα
διαµονής στην Ελλάδα
(Άρθρο 19 της Οδηγίας)
1. Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» µετακινείται από το πρώτο κράτος - µέλος στην Ελλάδα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 37 και όταν η οικογένειά του
είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος - µέλος, επιτρέπεται στα, κατά το άρθρο 4 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγµατος «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα
οικογενειακής επανένωσης», µέλη της οικογένειάς του,
να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν µαζί του.
2. Τα ενδιαφερόµενα µέλη της οικογένειας ή ο συντηρών τα πρόσωπα αυτά, κάτοχος «Mπλε κάρτας Ε.Ε.»,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, υποβάλλουν στην
αρµόδια υπηρεσία, το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από
την είσοδό τους στην χώρα, αίτηση για χορήγηση άδειας
διαµονής µέλους οικογένειας.
3. Στα µέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας τα οποία κατέθεσαν εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης άδειας
διαµονής για οικογενειακή επανένωση και εφόσον προ-

σκοµίζουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4 και 5 του
παρόντος άρθρου, χορηγείται η προβλεπόµενη στο άρθρο 11 βεβαίωση του ν. 3386/2005 όπως ισχύει, µε την οποία θεωρείται ότι νοµίµως διαµένουν στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση,
η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.
4. Για την άσκηση του δικαιώµατος της οικογενειακής
επανένωσης, ο συντηρών, κάτοχος «Μπλε κάρτας της
Ε.Ε.», θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι
διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για
τη συντήρηση του ιδίου και των µελών της οικογένειάς
του, οι οποίοι δεν προέρχονται από προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας. Κατά την εξέταση της αίτησης, οι πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα
µε τη φύση και την τακτικότητά τους και µπορεί να λαµβάνεται υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς και ο αριθµός των µελών της
οικογένειας. Το ύψος και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν τους επαρκείς πόρους καθορίζονται
στην παράγραφο 4 στοιχείο δ΄ του άρθρου 5 του υπ’ αριθ. 131/2006 προεδρικού διατάγµατος «Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης».
5. Τα ενδιαφερόµενα µέλη της οικογένειας που υποβάλλουν αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και άδειας
διαµονής στο πρώτο κράτος - µέλος ή επικυρωµένων αντίγραφων αυτών, καθώς και θεώρησης εισόδου, εάν απαιτείται,
β) να αποδεικνύουν ότι είχαν διαµείνει ως µέλη οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» στο πρώτο
κράτος - µέλος,
γ) να διαθέτουν ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο
των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς ή ότι ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» διαθέτει ανάλογη
ασφάλιση για αυτούς.
6. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35
του παρόντος Κεφαλαίου εξακολουθούν να εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών.
7. Όταν η οικογένεια δεν είχε συσταθεί ήδη στο πρώτο κράτος - µέλος, εφαρµόζεται το άρθρο 35 του παρόντος.
Άρθρο 39
Σηµείο επαφής
(Άρθρα 20 και 22 της Οδηγίας)
1. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ως το ελληνικό σηµείο
επαφής µε τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή των πληροφοριών που καθορίζονται στα άρθρα 36 και 37 του παρόντος και στο άρθρο 20 της Οδηγίας.
2. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει στην Επιτροπή και
τα άλλα κράτη - µέλη εάν θεσπίσθηκαν νοµοθετικά ή κανονιστικά µέτρα όσον αφορά το άρθρο 6, το άρθρο 8 παράγραφος 2 και το άρθρο 18 παράγραφος 6 της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ του Συµβουλίου. Σε περίπτωση που εφαρµόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 4 της ανωτέρω Οδηγίας,
κοινοποιείται στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη - µέλη
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δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση που αναφέρει τις σχετικές χώρες και τοµείς.
3. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι αργότερα από τις 19 Ιουνίου 2013, ανακοινώνει στην
Επιτροπή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 862/
2007 στατιστικά στοιχεία για τον αριθµό των πολιτών
τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε «Μπλε κάρτα
της Ε.Ε.» και, εφόσον είναι δυνατόν, των οποίων η εν
λόγω κάρτα ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια
του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, µε µνεία της ιθαγενείας τους και, εφόσον είναι δυνατόν, του επαγγέλµατός τους. Τα στατιστικά στοιχεία για τα µέλη της οικογένειας που έγιναν δεκτά ανακοινώνονται µε τον ίδιο
τρόπο, εκτός από τις πληροφορίες για το επάγγελµά
τους. Για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.» και τα
µέλη της οικογένειάς τους που έγιναν δεκτοί σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ του Συµβουλίου, οι παρεχόµενες πληροφορίες διευκρινίζουν επίσης, στο µέτρο του δυνατού, το
κράτος - µέλος προηγούµενης διαµονής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Ρύθµιση θεµάτων διαδικασίας όγκου εισερχοµένων
πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής
ειδίκευσης
1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει
προσωπικό για εργασία υψηλής ειδίκευσης, µε βάση τις
θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 27 του παρόντος, καταθέτει αίτηση στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία θα αναφέρονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών,
η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: (α)
έγκυρη σύµβαση εργασίας που αφορά απασχόληση υψηλής ειδίκευσης για ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα,
από την οποία να προκύπτει ότι η αµοιβή του εργαζόµενου δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου µισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά, στο άρθρο 26 παράγραφος 1 εδάφιο β΄
του παρόντος, (β) τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχετικό µε το επάγγελµα ή τον τοµέα που προσδιορίζεται στη σύµβαση εργασίας, επίσηµα µεταφρασµένο και επικυρωµένο, καθώς και (γ) βεβαίωση του ΟΑΕΔ
και ανακοίνωση αναζήτησης προσωπικού σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, από τις οποίες
θα προκύπτει αδυναµία κάλυψης των θέσεων αυτών από
άνεργους ηµεδαπούς ή κοινοτικούς πολίτες ή νόµιµα
διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών. Εφόσον τα υψηλά επαγγελµατικά προσόντα του ενδιαφερόµενου πολίτη
τρίτης χώρας πιστοποιούνται µόνο από επαγγελµατική
πείρα, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θα πρέπει να
αποδεικνύονται τα έτη της επαγγελµατικής πείρας, καθώς επίσης να πληρούνται οι λοιπές αντίστοιχες προϋποθέσεις της εθνικής νοµοθεσίας.
2. Ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει πράξη µε την ο-

ποία εγκρίνεται η απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας
για παροχή εργασίας υψηλής ειδίκευσης σε συγκεκριµένο εργοδότη µόνον εφόσον ο τίτλος σπουδών αυτού είναι συναφής µε ειδικότητα που περιλαµβάνεται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 27 και ο αριθµός των
εκεί προβλεπόµενων θέσεων εργασίας της εν λόγω συναφούς ειδικότητας, που προβλέπονται στην ίδια απόφαση, δεν έχει εξαντληθεί. Η σχετική πράξη έγκρισης
διαβιβάζεται, µαζί µε την υπογεγραµµένη από τον εργοδότη σύµβαση εργασίας, στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή. Για τον προσδιορισµό της συνάφειας του τίτλου σπουδών µε ειδικότητα προβλεπόµενη στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 27 οι αρµόδιες για την εξέταση της αίτησης υπηρεσίες µπορούν, σε περίπτωση
αµφιβολίας, να ζητούν σχετική γνώµη υπηρεσιών των
καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργείων.
3. Η αρµόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόµενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποίους
έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα µε σκοπό την παροχή εργασίας υψηλής ειδίκευσης.
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία, υποβάλλοντας τους
απαιτούµενους τίτλους σπουδών, νόµιµα επικυρωµένους, καθώς και βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας
προέλευσης µε την οποία θα πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράµµατος εκπαίδευσης που έπεται της
δευτεροβάθµιας, δηλαδή µιας δέσµης µαθηµάτων που
παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο αναγνωρίζεται ως ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από το κράτος στο οποίο βρίσκεται, προκειµένου να υπογράψουν
τη σχετική σύµβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η
ειδική θεώρηση εισόδου, τηρουµένων κατά τα λοιπά των
γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις. Εάν
πρόκειται για νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα, ο
ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας, θα πρέπει να
προσκοµίζει τίτλο σπουδών, ακαδηµαϊκά αναγνωρισµένο από τη χώρα µας και να πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού.
Άρθρο 41
Λοιπές διατάξεις «Μπλε Κάρτας»
1. Για την κάλυψη των δαπανών της αποµάκρυνσης
που προβλέπονται στις διατάξεις του προηγούµενου Κεφαλαίου εφαρµόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 και της υπ’ αριθ. 4000/4/46 - α΄
από 27.7.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1535).
2. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών διαµονής
στην Ελλάδα, για τους οποίους επιτρέπεται η αλλαγή
σκοπού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του
ν. 3386/2005 όπως ισχύει, µπορούν να αιτηθούν, κατά
την ανανέωση της άδειας διαµονής τους, τη χορήγηση
«Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ρυθµίσεις του προηγούµενου Κεφαλαίου του παρόντος νόµου.
3. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους άδειας διαµoνής «Μπλε κάρτας
της Ε.Ε.».
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 6 του άρθρου 12
του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, και εφόσον πρόκειται για
κατόχους αδειών διαµονής για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 εδάφια α΄ και ε΄ και
στο άρθρο 33 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, καθώς και

31
αδειών διαµονής του άρθρου 5 του π.δ. 101/2008 (Α΄
157) και του άρθρου 7 του π.δ. 128/2008 (Α΄ 190), αυτοί
µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του προηγούµενου
Κεφαλαίου του παρόντος νόµου, εφόσον πληρούνται οι
σχετικές προϋποθέσεις, καθώς επίσης και τα κριτήρια
που θα καθοριστούν µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις προσαρµογής στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/38/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της
Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους
να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα
στην επικράτεια
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς
εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούµενοι, καθώς και εκείνοι του
(της) συζύγου, κατά την ανωτέρω διάκριση, ως προς την
ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης
κατά την ανωτέρω διάκριση».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το παρόν προεδρικό διάταγµα ισχύει για τους πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι εισέρχονται ή διαµένουν στην
Ελλάδα, καθώς και για τα µέλη των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 2, που τους συνοδεύουν ή έρχονται να τους συναντήσουν.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι πολίτες της Ένωσης και τα µέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, έχουν δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα έως τρεις µήνες, χωρίς κανέναν όρο ή διατύπωση εφόσον
κατέχουν ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Το ανωτέρω διάστηµα παρατείνεται, αυτοδικαίως, για άλλους τρεις µήνες για τα πρόσωπα που πραγµατικά αναζητούν εργασία.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, που
είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, έχουν δικαίωµα διαµονής
στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα έως τρεις µήνες χωρίς κανέναν όρο ή διατύπωση, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και συνοδεύουν ή πηγαίνουν να
συναντήσουν τον πολίτη της Ένωσης.»
5. Η παράγραφος 3 περίπτωση δ΄ του άρθρου 7 του
π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) αν ο ενδιαφερόµενος παρακολουθεί µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, η διατήρηση της ιδιότητας
του εργαζοµένου προϋποθέτει την ύπαρξη σχέσης µεταξύ της προηγούµενης επαγγελµατικής δραστηριότητας
και της κατάρτισης. Η πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόµενος είναι ακουσίως άνεργος».
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολίτες της Ένωσης που πρόκειται να διαµείνουν

στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους
τρεις µήνες από την ηµεροµηνία άφιξής τους, υποχρεούνται µετά τη λήξη του τριµήνου να εµφανίζονται αυτοπροσώπως, στις αρµόδιες για το χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών αστυνοµικές αρχές του τόπου κατοικίας τους,
για καταγραφή. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενεργούν σχετική εγγραφή και χορηγούν άµεσα βεβαίωση για την πράξη τους, στην οποία αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο
και η διεύθυνση του εγγραφέντος και η ηµεροµηνία εγγραφής. Η µη συµµόρφωση µε την απαίτηση εγγραφής
τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του
παρόντος.»
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τον υπολογισµό της κατοχής επαρκών πόρων
από µέρους των ενδιαφεροµένων, λαµβάνονται υπόψη
αφ’ ενός η προσωπική κατάσταση του ενδιαφεροµένου,
αφ’ ετέρου το ύψος της χορηγούµενης στην Ελλάδα ελάχιστης σύνταξης.»
8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση µη υποβολής της αίτησης της παρ. 2
του παρόντος, εντός διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους πενήντα
(50) ευρώ, ανάλογου µε το πρόστιµο που επιβάλλεται
για υποβολή εκπρόθεσµων αιτήσεων για ανανέωση άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίµου ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως
Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
9. Το άρθρο 16 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αφού εξακριβωθεί η διάρκεια παραµονής των πολιτών της Ένωσης που είναι δικαιούχοι µόνιµης διαµονής,
µε την προσκόµιση της βεβαίωσης εγγραφής, οι αρµόδιες για το χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών αστυνοµικές
αρχές του τόπου κατοικίας τους χορηγούν το συντοµότερο δυνατόν, κατόπιν αιτήσεώς τους που υποβάλλεται
αυτοπροσώπως, έγγραφο που πιστοποιεί τη µόνιµη διαµονή τους.»
10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του π.δ. 106/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση µη υποβολής της αίτησης της παραγράφου 2 του παρόντος, εντός διαστήµατος ενός έτους
από την ηµεροµηνία λήξης του δελτίου διαµονής, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους πενήντα (50) ευρώ, ανάλογου µε το πρόστιµο που επιβάλλεται για υποβολή εκπρόθεσµων αιτήσεων για ανανέωση άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίµου ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
11. Η παράγραφος 8 του άρθρου 22 του π.δ. 106/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Δεν λαµβάνεται επ’ ουδενί µέτρο επιστροφής κατά
πολίτη της Ένωσης ή µελών της οικογένειάς του, ακόµη
και αν αυτός έπαυσε να πληροί τους όρους των άρθρων
6 παρ. 3, 7, 11 παρ. 1 και 12 παρ.1 του παρόντος, υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου VI , εφόσον οι
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πολίτες της Ένωσης είναι µισθωτοί ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα ή εισήλθαν στην Ελληνική
Επικράτεια προκειµένου να βρουν εργασία. Στην περίπτωση αυτή οι πολίτες της Ένωσης και τα µέλη των οικογενειών τους δεν µπορούν να απελαθούν, εφόσον οι
πολίτες της Ένωσης δύνανται να παρέχουν αποδείξεις
ότι συνεχίζουν να αναζητούν εργασία και ότι έχουν
πραγµατικές πιθανότητες να προσληφθούν.»
12. Στο άρθρο 64 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι πολίτες της Ένωσης που διαµένουν στην Ελλάδα βάσει του παρόντος νόµου απολαύουν ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς εντός του πεδίου εφαρµογής
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε.. Το ευεργέτηµα
αυτό απονέµεται στα µέλη της οικογένειάς τους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν το δικαίωµα
διαµονής ή µόνιµης διαµονής, καθώς και στα µέλη οικογένειας Έλληνα που είναι πολίτες τρίτων χωρών και έχουν οµοίως δικαίωµα διαµονής ή µόνιµης διαµονής.»

θρων 72 παρ. 2, 74 παρ. 2 και 76 παρ. 1, που αναφέρονται στην κατάρτιση του Απολογισµού και Ισολογισµού
του Κράτους και την αποστολή τους από τον Υπουργό
Οικονοµικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο µετά τη
διαπίστωση της ορθότητας αυτών τους επιστρέφει στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµέρα αποστολής τους µαζί µε τη σχετική Διαδήλωση αυτού.
4. Η τέταρτη δόση του έτους 2011, καθώς και η πρώτη
και δεύτερη δόση του έτους 2012 της χρηµατοδότησης
των άρθρων 1 και 3 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146), καθώς και
οι αντίστοιχες δόσεις της οικονοµικής ενίσχυσης του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, δεν κατάσχονται και δεν εκχωρούνται, καταβάλλονται δε υποχρεωτικά στα δικαιούχα
κόµµατα και συνασπισµούς σε λογαριασµό πιστωτικού ιδρύµατος που δηλώνεται από τον δικαιούχο στο Υπουργείο Εσωτερικών, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 44

Άρθρο 43
1. Στο άρθρο 19 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76), µετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:
«1Α. Το Δηµόσιο µπορεί, µετά την πάροδο ενός έτους
από την έναρξη της σύµβασης, να καταγγείλει τη µίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσµατά της επέρχονται µετά την πάροδο τριών (3) µηνών
από τη γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή το Δηµόσιο οφείλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση ποσό ίσο
µε ένα (1) µηνιαίο µίσθωµα, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί
κατά το χρόνο καταγγελίας της µίσθωσης. Για υφιστάµενες, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µισθωτικές συµβάσεις, το ανωτέρω δικαίωµα παρέχεται εφόσον αυτές
έχουν διαρκέσει τουλάχιστον έξι έτη. Η απόφαση λύσης
της µίσθωσης εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Περιουσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»
2. Στο άρθρο 36 του π.δ. 715/1979 (Α΄ 212) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Το Ν.Π.Δ.Δ. µπορεί, µετά την πάροδο ενός έτους
από την έναρξη της σύµβασης, να καταγγείλει τη µίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσµατά της επέρχονται µετά την πάροδο τριών (3) µηνών
από τη γνωστοποίηση της. Στην περίπτωση αυτή το
Ν.Π.Δ.Δ. οφείλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση ποσό ίσο µε ένα (1) µηνιαίο µίσθωµα, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της µίσθωσης. Για υφιστάµενες, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µισθωτικές συµβάσεις, το ανωτέρω δικαίωµα παρέχεται εφόσον
αυτές έχουν διαρκέσει τουλάχιστον έξι (6) έτη.»
3. Οι προθεσµίες για την: α) έκδοση συµψηφιστικών
Χρηµατικών Ενταλµάτων (τακτικών και προπληρωµής)
δηµοσίων επενδύσεων (άρθρα 7 παρ. 6 και 42 του
ν. 2362/1995) και διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση των πληρωµών του
Π.Δ.Ε., που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2011, στη δηµόσια ληψοδοσία (άρθρο 14 παρ.1 του
ν. 2362/1995) και β) απόδοση λογαριασµού των ΧΕΠ,
που θα εκδοθούν (άρθρο 42 του ν. 2362/1995) παρατείνονται κατά δύο (2) µήνες. Παρατείνονται, επίσης, για το
τρέχον έτος και κατά ίσο χρόνο οι προθεσµίες των άρ-

1.α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 682/1977
(Α΄ 244) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ειδικά όσον αφορά τα µαθήµατα της πληροφορικής και των ξένων γλωσσών, στα υπό του παρόντος νόµου προβλεπόµενα σχολεία επιτρέπεται η κατανοµή των
µαθητών κάθε τάξης, ανάλογα µε το επίπεδο των γνώσεών τους, σε περισσότερα τµήµατα. Τα ανωτέρω σχολεία µπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες
ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες, πλέον
της µίας, ξένες γλώσσες θα διδάσκονται.»
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2011-2012.
β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8
του ν. 682/1977, που προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 3687/2008 (Α΄ 159), καταργείται.
γ) Στο άρθρο 12 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται
η ακόλουθη παράγραφος:
«4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ηµερών, για την παροχή υπηρεσιών µορφωτικού, επιµορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του
σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.».
2. Η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), η οποία
προστέθηκε µε την παράγραφο 11β του άρθρου 59
του ν. 3966/ 2011 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής:
«ii. Ο αριθµός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου, πέραν
του καθορισθέντος αριθµού στην περίπτωση i, στα Τµήµατα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:
αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια
του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/
2006 (Α΄ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισο-
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βίως σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75).
ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυµελών οικογενειών µε τρία ζώντα τέκνα από νόµιµο γάµο ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα,
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων άγαµων µητέρων µε τρία µη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
γγ) Υποψηφίων: α) µε αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη
κάτοχος πτυχίου, µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου,
που φοιτά σε Πανεπιστήµιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού διαφορετικής πόλης της µόνιµης κατοικίας των γονέων τους, β)
ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαµης µητέρας µε ένα ή δύο µη αναγνωρισθέντα
τέκνα, γ) µε γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι
τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται
σε αιµοκάθαρση ή πάσχουν από µυϊκή δυστροφία
Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόµων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα
σε αναπηρία άνω του 67%, δ) τέκνων των θυµάτων της
τροµοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), ε) πολύδυµων τέκνων εφόσον συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το ίδιο έτος.
Ο συνολικός αριθµός των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης ii δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό
(20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i.»
3. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2012 – 2013, για την εισαγωγή των αποφοίτων Γενικών ή άλλου τύπου Λυκείων,
σε κάθε σχολή ή τµήµα που προβλέπονται στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, πρόσθετο ποσοστό 3 % επί των
θέσεων εισακτέων καταλαµβάνεται, αποκλειστικά, από
όσους αποφοίτησαν το έτος 2011, συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους και για τους οποίους ίσχυαν κατά την αποφοίτησή τους ή ισχύουν κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου τα κριτήρια που αναφέρονται στις κατηγορίες της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/
1997, όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 3. Για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου ακολουθείται η
διαδικασία που προβλέπεται στην υποπερίπτωση i της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του
ν. 2525/1997.
Οι θέσεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του
παρόντος καταλαµβάνονται από τους υποψήφιους που
αναφέρονται στο ίδιο εδάφιο, εφόσον δεν επιλέγονται
στις θέσεις της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 και στις αντίστοιχες µε αυτές θέσεις των ειδικών κατηγοριών της
υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα οκτώ πρώτα εδάφια που ακολουθούν την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.
4. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 25 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως αυτό ισχύει, το οποίο έχει

ως εξής:
«Επίσης, οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων δεν αφορούν στις αποσπάσεις, που γίνονται δυνάµει της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α΄ 203),
της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α΄
124), της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003
(Α΄ 267) και του άρθρου 25 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130). Η
ισχύς του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από
1.1.2012.»
5. α) Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης η΄ του άρθρου 3 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Το ανώτατο ίδρυµα απονέµει ως τίτλους σπουδών πτυχία ή µεταπτυχιακά διπλώµατα ή διδακτορικά διπλώµατα.»
β) αα) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) αντικαθίσταται ως εξής:
«υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 164/2004
(Α΄ 134), προσωπικό αποκλειστικά αµειβόµενο στο πλαίσιο σαφούς και προσδιορισµένης εκ των προτέρων χρονικής διάρκειας ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή αναπτυξιακών έργων και προγραµµάτων, συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηµατοδοτούµενων
από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους του αρµόδιου φορέα ή επιδοτούµενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια. Για την επιλογή του ως άνω προσωπικού, πλην του
επιστηµονικού, δηµοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει αντικειµενικών προσόντων που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό του προς υλοποίηση έργου ή προγράµµατος.»
ββ) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997
(Α΄ 206) τα τελευταία εδάφια αντικαθίστανται ως εξής:
«Ειδικά για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για έργα και προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του αρµόδιου φορέα ή επιδοτούµενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια, η βεβαίωση του ΑΣΕΠ
εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης του φορέα, η οποία
συνοδεύεται από βεβαιώσεις του φορέα και του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα σχετικά µε την πηγή χρηµατοδότησης, µετά την πάροδο της οποίας τεκµαίρεται αποδοχή του ΑΣΕΠ στη σχετική αίτηση του φορέα.»
γ) Στην περίπτωση ι της παραγράφου 1 του άρθρου 4
της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280) η
φράση «καθώς και το επιστηµονικό προσωπικό που απασχολείται σε ερευνητικά έργα ή προγράµµατα, τα οποία
χρηµατοδοτούνται µέσω των Ειδικών Λογαριασµών των
Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και των ΤΕΙ ή εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια» αντικαθίσταται ως εξής: «καθώς και το προσωπικό που απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα ή
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται µέσω των Ειδικών
Λογαριασµών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
ή των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. ή από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή
ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια».
Άρθρο 45
Δηµοσιολογιστικές διατάξεις
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«2. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω για
την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας µε
αµοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ή κατά
τις νυχτερινές ώρες, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.»
2.α. Αποζηµιώσεις για εφηµερίες ιατρών των νοσοκοµείων και κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β.,
καθώς και αποζηµιώσεις για πρόσθετες αµοιβές, εργασία εξαιρέσιµων ηµερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακή
απασχόληση προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσης προσωπικού, πλην ιατρικού, των
ανωτέρω φορέων, καταβάλλονται µε χρηµατικά εντάλµατα που εκδίδονται από τις οικείες Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στους νοµούς και νοµαρχίες,
σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που
τους µεταβιβάζονται µε επιτροπικά εντάλµατα.
β. Κατά τον ίδιο τρόπο καταβάλλονται και οι αντίστοιχες αποζηµιώσεις στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό των
ανωτέρω φορέων, που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
γ. Στις παραπάνω Υ.Δ.Ε. διατίθενται µε απόφαση του
Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας διοικητικοί υπάλληλοι από νοσηλευτικά ιδρύµατα για την υποστήριξη του έργου τους κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών.
δ. Οι διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 11 περίπτωση Β΄
του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), που προστέθηκαν µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 3868/2010 (A΄129) και οι διατάξεις του άρθρου 66 παράγραφοι 34 και 35 του
ν. 3984/2011 (Α΄150) καταργούνται.
ε. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου
αρχίζει από 1.1.2012, όσον αφορά στις αποζηµιώσεις εφηµεριών ιατρικού προσωπικού και τις αποζηµιώσεις
που απορρέουν από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες καταβάλλονται µετά την ηµεροµηνία αυτή.
Για τις λοιπές περιπτώσεις, οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου εφαρµόζονται για αποζηµιώσεις πρόσθετης απασχόλησης που παρέχεται από την 1.3.2012 και εφεξής.
3.α. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής/Γ.Λ.Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών, συνιστάται Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγεται
στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και
διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τµήµατα: i) Τµήµα Α΄ - Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισµού, ii) Τµήµα
Β΄ - Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισµού Δηµόσιων
Επενδύσεων και Λογιστικό.
β. Στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν τα πιο κάτω θέµατα που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
Τµήµα Α΄: Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) µε στοιχεία γ΄, ε΄,
στ΄, θ΄ και ιγ΄, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού.
Τµήµα Β΄: Οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 43 του ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος µε στοιχεία γ΄ και ε΄, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2362/1995, όσον αφορά στις δαπάνες του
προϋπολογισµού δηµόσιων επενδύσεων, οι αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου µε στοιχεία α΄,
β΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιδ΄, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2362/1995, καθώς και η τήρηση των προβλεπόµενων από την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου λογιστικών βιβλίων.
4. Η συσταθείσα µε το άρθρο 1 του π.δ. 448/ 1995 (Α΄
263) «Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» µετονοµάζεται σε «Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εσωτερικών».
5. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21
του ν. 3106/2003 (Α΄ 30), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο Α7 του άρθρου 21 του ν. 3172/2003 (Α΄ 197), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Μέχρι τη σύσταση Υπηρεσίας Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) για καθένα ή και για τους δύο προαναφερόµενους φορείς, η εκκαθάριση και εντολή πληρωµής των
δαπανών τους διενεργείται από την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου που είναι αρµόδια για τις δαπάνες της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»
6. Το άρθρο 60 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ. 448/1995 (Α΄ 263),
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Η Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα Α΄
Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισµού.
β) Τµήµα Β΄
Εκκαθάρισης Δαπανών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).
γ) Τµήµα Γ΄
Εκκαθάρισης Δαπανών του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).
δ) Τµήµα Δ΄
Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και Λογιστικό.
2. Η αρµοδιότητα της Υ.Δ.Ε. αυτής αναφέρεται στα
κατωτέρω θέµατα, που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ακολούθως:
α) Τµήµα Α΄
Οι αρµοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 43, µε στοιχεία γ΄, ε΄, στ΄, θ΄ και ιγ΄, όσον αφορά στις δαπάνες
του τακτικού Προϋπολογισµού όλων των υπηρεσιών του
Υπουργείου, πλην του Μ.Τ.Π.Υ..
β) Τµήµα Β΄
Οι αρµοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 43 που αναφέρονται µε στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄, όσον αφορά στις δαπάνες του Ε.Κ.Κ.Α..
γ) Τµήµα Γ΄
Οι αρµοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 43, µε στοιχεία
γ΄, ε΄, στ΄, θ΄ και ιγ΄, όσον αφορά στις δαπάνες του
Μ.Τ.Π.Υ..
δ) Τµήµα Δ΄
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Οι αρµοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 43, µε στοιχεία
γ΄ και ε΄, όσον αφορά στις δαπάνες του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
Οι αρµοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 43, µε στοιχεία
α΄, β΄, ζ΄, η΄, ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιδ΄.
Οι αρµοδιότητες της παρ.1, µε στοιχεία α΄, β΄, στ΄, ζ΄,
η΄ και θ΄ και της παρ. 2 του άρθρου 66, όσον αφορά στις
δαπάνες του Ε.Κ.Κ.Α..
Τήρηση του µητρώου προσωπικού και των λογιστικών
βιβλίων που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.»
7. Τα Τµήµατα Β΄ και Γ΄ της Υπηρεσίας Δηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 50 του π.δ. 284/1988) καταργούνται.
Το Τµήµα Δ΄ της ανωτέρω Υπηρεσίας µετονοµάζεται σε
Τµήµα Β΄.
8. Το Τµήµα Γ΄ της Υπηρεσίας Δηµοσιονοµικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονοµικών, που συστάθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 206/2001 (Α΄ 163) και
µετονοµάστηκε µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 264/2004 (Α΄ 258), καταργείται.
9.α. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ια΄ της παρ.
1 του άρθρου 10 του ν. 736/1977 (Α΄ 316), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8δ του άρθρου 7 του ν. 2557/1997
(Α΄ 271), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ια/αα. Ποσοστό έως 40% των ετήσιων διαθεσίµων
του Τ.Α.Π. αποδίδεται, ως δηµόσιο έσοδο, στον Κρατικό
Προϋπολογισµό και διατίθεται για την πληρωµή δαπανών του τοµέα πολιτιστικής κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού που αφορούν έργα και εργασίες, δραστηριότητες, προµήθειες και λειτουργικές ανάγκες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζεται το αποδιδόµενο ποσοστό και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της ρύθµισης αυτής.»
β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ του άρθρου 8 του
ν. 736/1977 καταργούνται.
10.α. Πάγια κατ’ αποκοπή χορηγήµατα για γραφική ύλη, φωτισµό, καθαριότητα, θέρµανση κ.λπ. και µισθώµατα κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, καθώς και οι δαπάνες του άρθρου 37 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6
του άρθρου 14 του ν. 2892/2001 (Α΄ 46), ελέγχονται και
εκκαθαρίζονται από τις Υ.Δ.Ε..
Οι ανωτέρω δαπάνες πληρώνονται αποκλειστικά και
µόνο µε χρηµατικά εντάλµατα που εκδίδονται από τις
κατά τόπο αρµόδιες Υ.Δ.Ε. και δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
παρούσας υποπαραγράφου,
β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει ένα (1)
µήνα µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου καταργούνται
οι διατάξεις: α) του άρθρου 37 του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν και β) των άρθρων 21 παρ. 9 και 28 παρ. 3 του ίδιου νόµου, 12 παρ. 1 περιπτώσεις δ΄- ε΄ και παρ.2 του
π.δ.151/ 1998, 9 παρ. 1 του π.δ.113/2010 (Α΄ 194) και της
αριθ. 194902 της 22/22 Νοεµβρίου 1969 (Β΄ 777) υπουργικής απόφασης, κατά το µέρος που αναφέρονται στις
δαπάνες της παρούσας παραγράφου. Καταργείται επίσης κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ορίζει διαφορετικά.
11. Επιτρέπεται η αναθεώρηση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής δαπανών, που έχουν θεωρηθεί από Πάρε-

δρο ή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), στο
πλαίσιο του διενεργούµενου από αυτό προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς
και πράξεων του αρµόδιου Τµήµατος του Ε.Σ., µε τις οποίες επιλύθηκε διαφωνία υπέρ της θεώρησης χρηµατικού εντάλµατος ή πράξεως επί λογαριασµών, κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού Οικονοµικών ή των κατά νόµο εξουσιοδοτηµένων από αυτόν οργάνων.
Στην περίπτωση αυτή ως λόγοι αναθεώρησης των ανωτέρω πράξεων δύναται να προβάλλονται, πέραν των
αναφεροµένων στην παρ. 3 του άρθρου 29 του π.δ. 774/
1980 (Α΄ 189), και οι ακόλουθοι: α) πλάνη περί το νόµο,
β) εντοπισµός, κατά τη διενέργεια επιγενόµενων διοικητικών ελέγχων νέων κρίσιµων εγγράφων (στοιχείων)
που στοιχειοθετούν εξ αντικειµένου την απόρριψη της
θεωρηθείσας δαπάνης.
Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 9 του ανωτέρω
άρθρου εφαρµόζονται και εν προκειµένω.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας
παραγράφου.
12. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ.
1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) καταργούνται
από 1.1.2012.
13. Καταργούνται, από 27.10.2011, οι διατάξεις της
περίπτωσης δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 2362/
1995 (Α΄ 247). Οι λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου
αυτής αναριθµούνται αντίστοιχα.
14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του π.δ. 284/
1988 (Α΄ 128), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12
του ν. 3408/2005 (Α΄ 272) και ισχύει σήµερα, προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Τµήµα αποδοχών προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. και των
ΔΕΚΟ του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως εκάστοτε ισχύει.
Κατάρτιση σχετικών διατάξεων, ρύθµιση θεµάτων, που
αφορούν τις αποδοχές και λοιπές απολαβές γενικά όλων των ανωτέρω, ερµηνεία των σχετικών µε τα θέµατα
αυτά διατάξεων και παρακολούθηση της ορθής και οµοιόµορφης εφαρµογής τους από όλες τις Υπηρεσίες.
Μέριµνα για τη σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών
σχετικά µε τον καθορισµό αποδοχών ή εν γένει αποζηµιώσεων του ανωτέρω προσωπικού, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
Παροχή απόψεων προς την αρµόδια Υπηρεσία του
Γ.Λ.Κ. (Δ21), σχετικά µε µισθολογικά ζητήµατα όλων
των ανωτέρω στα νοµοσχέδια που προωθούνται προς
ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
Συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις για την κατάρτιση
και υπογραφή των ειδικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας, για όσους υπαλλήλους δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος µισθολογίου, καθώς και
εκπροσώπηση του Δηµοσίου στον Οργανισµό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, για την επίλυση των συλλογικών
διαφορών εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.
Έγγραφες απαντήσεις σε ερωτήσεις και αναφορές
βουλευτών (κοινοβουλευτικός έλεγχος) για θέµατα µισθολογικού περιεχοµένου.
Παροχή απόψεων σε ερωτήµατα σχετικά µε τις δαπάνες µετακίνησης του ν. 2685/1999, όπως εκάστοτε ισχύει.»
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Άρθρο 46
1. Τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου που συστήθηκαν στους Δήµους µε την επωνυµία «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πύλου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης»,
«Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αγίου Νικολάου», «Δηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Ιεράπετρας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σητείας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κορινθίων», «Δηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Λουτρακίου-Περαχώρας», «Δηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Σικυωνίων», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αµφίπολης Σερρών», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Θάσου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάργας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πρεβέζης»,
«Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αβδήρων», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σκάλας Ωρωπού», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόρειας
Κυνουρίας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λεωνιδίου»,
«Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Τυρού», «Δηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Άρτας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αµφιλοχίας», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ναυπάκτου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Γαλαξιδίου», «Δηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Αλοννήσου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σκιάθου», «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σκοπέλου, «Διαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βαθέος-Πυθαγορείου» και «Διαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καρλοβασίου - Μαραθοκάµπου»,
που συγχωνεύτηκαν σε ένα νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σάµου» σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 και, ανεξαρτήτως αν έχουν συγκροτήσει διοικητικό συµβούλιο,
δεν λειτούργησαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού συγκροτούν, εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος, νέο διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
2. Μέσα στην ίδια προθεσµία, τα όργανα διοίκησης
των φορέων που ασκούσαν πριν από τη δηµοσίευση του
παρόντος τις αρµοδιότητες των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 λιµενικών ταµείων, ολοκληρώνουν την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και εν γένει δικαιωµάτων και υποχρεώσεων,
καθώς και των εκκρεµών δικών και συµβάσεων που είναι
σε εξέλιξη και που συνδέονται µε τις αρµοδιότητες αυτές για κάθε λιµενικό ταµείο της παραγράφου 1. Στην έκθεση απογραφής ενσωµατώνονται και τυχόν αποφάσεις
της επιτροπής της επόµενης παραγράφου.
3. Στις περιπτώσεις που οι αρµοδιότητες µεταφέρθηκαν σε περισσότερα του ενός λιµενικά ταµεία της παραγράφου 1 ή από τη µεταφορά τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά εξακολουθεί να υφίσταται λιµενικό ταµείο
που ασκεί τις αρµοδιότητές του στον εναποµείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια ποιο εξ αυτών καθίσταται διάδοχος ως προς τα
στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου, µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, συγκροτείται επιτροπή, έργο της οποίας είναι η
επίλυση των σχετικών αµφισβητήσεων, οι αποφάσεις
της οποίας προηγούνται της έκθεσης απογραφής. Η επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του Λιµενικού Ταµείου, από το οποίο µεταφέρθηκαν εν όλω ή εν µέρει οι
αρµοδιότητες, τους προέδρους των νέων διοικητικών
συµβουλίων των Λιµενικών Ταµείων της παραγράφου 1,
τον Προϊστάµενο της οικείας Λιµενικής αρχής, έναν εκ-

πρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήµων που
ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση της διοικούσας επιτροπής της, καθώς και τον Προϊστάµενο του
Τµήµατος Διοικητικού - Οικονοµικού του νοµού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ως πρόεδρο. Στην περίπτωση
που η επιτροπή συστήνεται στην έδρα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ως πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάµενος
της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές
τους, καθώς και ειδικότερα θέµατα λειτουργίας της ως
άνω επιτροπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
Η σύσταση και συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής
είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις της παραγράφου 7β
του παρόντος.
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, το οποίο
υπογράφεται από τον πρόεδρο του φορέα που ασκούσε
πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος τις αρµοδιότητες
των λιµενικών ταµείων της παραγράφου 1 και από τον
πρόεδρο του νέου διοικητικού συµβουλίου αυτών.
Η πράξη συγκρότησης του νέου διοικητικού συµβουλίου, η έκθεση απογραφής, καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, αποστέλλονται στον
Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει πράξη εντός ενός (1) µηνός, µε επιφύλαξη της παραγράφου 7β του παρόντος, µε την οποία αφ’ ενός µεν διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας
των λιµενικών ταµείων της παραγράφου 1 και αφ’ ετέρου εγκρίνεται η έκθεση απογραφής και το ως άνω πρωτόκολλο.
5. Μέχρι την έκδοση της πράξης της προηγούµενης
παραγράφου από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, οι αρµοδιότητες συνεχίζουν να ασκούνται νοµίµως από τα όργανα διοίκησης των φορέων που
τις ασκούσαν πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος.
6. Με την έκδοση της ανωτέρω πράξης του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, τα λιµενικά
ταµεία της παραγράφου 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως,
στην κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και σε πόρους,
δικαιώµατα και υποχρεώσεις εν γένει των Λιµενικών Ταµείων των οποίων οι αρµοδιότητες µεταφέρθηκαν εν όλω ή εν µέρει. Οι εκκρεµείς δίκες που σχετίζονται µε τις
αρµοδιότητες που µεταφέρθηκαν συνεχίζονται αυτοδικαίως από το οικείο λιµενικό ταµείο της παραγράφου 1,
χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης. Για τις εκκρεµείς δηµόσιες
συµβάσεις που αφορούν περισσότερους από έναν φορείς, καταρτίζεται υποχρεωτικά προγραµµατική σύµβαση
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, µε την οποία καθορίζονται όλα τα ζητήµατα που αφορούν τη διεύθυνση των
συµβάσεων και τη χρηµατοδότησή τους.
Απόσπασµα της εγκεκριµένης έκθεσης απογραφής µεταγράφεται ατελώς, προκειµένου για ακίνητα, στα οικεία
βιβλία µεταγραφών. Οµοίως, ατελώς πραγµατοποιούνται
οι απαιτούµενες κτηµατολογικές εγγραφές.
7α. Το τακτικό προσωπικό που κατέχει οργανικές ή
προσωποπαγείς θέσεις στα Λιµενικά Ταµεία, των οποίων
οι αρµοδιότητες µεταβιβάστηκαν εξ ολοκλήρου στα λιµενικά ταµεία της παραγράφου 1 του παρόντος, µετατάσσεται ή µεταφέρεται αυτοδικαίως στο αντίστοιχο λιµενικό ταµείο µε διαπιστωτική πράξη του οικείου Γενικού
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Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έναρξη λειτουργίας του
λιµενικού αυτού ταµείου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε αντίστοιχες κενές και αν δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς
θέσεις, οι οποίες συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο, µετά από απόφαση του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που
µετατάχθηκε ή µεταφέρθηκε, µε απόφαση του αρµόδιου
προς διορισµό οργάνου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Το προσωπικό των προηγούµενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως προσωπικό των παραπάνω λιµενικών
ταµείων της παραγράφου 1 και διέπεται, ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το µεν µόνιµο από το πρώτο
µέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το
δεύτερο µέρος του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως ισχύει. Το
ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη µετάταξη ή µεταφορά του.
Η προϋπηρεσία του προσωπικού, στις θέσεις από τις ο-

ποίες µετατάσσεται ή µεταφέρεται, λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες.
β. Στις περιπτώσεις που οι αρµοδιότητες µεταφέρθηκαν σε περισσότερα του ενός λιµενικά ταµεία της παραγράφου 1 ή από τη µεταφορά τους σε ένα ή περισσότερα από αυτά εξακολουθεί να υφίσταται λιµενικό ταµείο
που ασκεί τις αρµοδιότητές του στον εναποµείναντα χώρο γεωγραφικής του ευθύνης, η κατανοµή του τακτικού
προσωπικού που υπηρετούσε στον φορέα που ασκούσε
τις αρµοδιότητες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του
παρόντος, η οποία λαµβάνει υπόψη ιδίως την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, τον τόπο κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση, σοβαρά προβλήµατα υγείας και έτη υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη της
παραγράφου 4 εκδίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου
28 του v. 2738/1999 (Α΄ 180), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις
του παρόντος, καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, όσον αφορά στα Λιµενικά Ταµεία της παραγράφου 1 του
παρόντος.
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Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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