
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/788 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙ-
ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡ-

ΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/788
Άρθρο 3 Δικαίωµα υπογραφής δήλωσης υποστήριξης

ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών
Άρθρο 4 Αρµόδια αρχή
Άρθρο 5 Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτή-

ρα
Άρθρο 6 Παραβάσεις διοργανωτών πρωτοβουλίας πο-

λιτών
Άρθρο 7 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ-

ΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
Άρθρο 8 Εξουσιοδοτική διάταξη 
Άρθρο 9 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ν. 4648/2019
Άρθρο 10 Ερµηνευτική διάταξη - Προσδιορισµός του

αρµόδιου για τις εκλογικές διαδικασίες τµήµατος του Α-
ρείου Πάγου - Τροποποίηση διατάξεων ν. 4648/2019

Άρθρο 11 Κωλύµατα εποπτών εκλογών και γραµµατέ-
ων - Προσθήκη άρθρου 9Α στον ν. 4648/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥ-
ΛΕΥΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ. 26/2012
Άρθρο 12 Προσδιορισµός του αρµόδιου για τις εκλογι-

κές διαδικασίες τµήµατος του Αρείου Πάγου και νοµοτε-
χνική διόρθωση
Άρθρο 13 Αρµόδια δικαστική αρχή σε περίπτωση δια-

φωνίας για τη χρήση ονόµατος ή εµβλήµατος κοµµάτων
ή για την ιδιότητα του Προέδρου ή µέλους της Διοικού-
σας Επιτροπής - Τροποποίηση άρθρου 38 π.δ. 26/2012
Άρθρο 14 Συµµετοχή στη Διακοµµατική Επιτροπή Ε-

κλογών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 43 π.δ. 26/2012
Άρθρο 15 Υπεροχή ψήφου προέδρου - Τροποποίηση

παρ. 2 άρθρου 61 π.δ. 26/2012
Άρθρο 16 Διαβίβαση αποτελεσµάτων στο Πρωτοδικείο

- Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 94 π.δ. 26/2012
Άρθρο 17 Στοιχεία του συγκεντρωτικού πίνακα αποτε-

λεσµάτων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 97 π.δ. 26/2012
Άρθρο 18 Αρµοδιότητα ανακήρυξης των βουλευτών

στις βουλευτικές εκλογές - Αντικατάσταση άρθρου 127
π.δ. 26/2012
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ-
ΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ-
ΣΕΙΣ Π.Δ. 15/2022
Άρθρο 19 Ορισµοί, διακρίσεις - ύψος και δικαιούχοι

κρατικής χρηµατοδότησης - Τροποποίηση παρ. 1 και 5
άρθρου 1 π.δ. 15/2022
Άρθρο 20 Διακίνηση εσόδων και δαπανών πολιτικών

κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων - Τροποποίηση
παρ. 1 άρθρου 3 π.δ. 15/2022

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΖ΄, 7 Ιουλίου 2022,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ)
2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιµέρους επιγραµµικά συστήµατα 

συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές µε την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κοµµάτων, 
συνασπισµών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις



Άρθρο 21 Διακίνηση εσόδων και δαπανών υποψηφίων
και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρ-
θρου 4 π.δ. 15/2022
Άρθρο 22 Τρόποι και περιορισµοί ιδιωτικής χρηµατοδό-

τησης πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων -
Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 5 π.δ. 15/2022
Άρθρο 23 Λογιστικά βιβλία - Τροποποίηση παρ. 5 άρ-

θρου 12 π.δ. 15/2022
Άρθρο 24 Υποχρεώσεις ελεγχόµενων προσώπων -

Τροποποίηση άρθρου 13 π.δ. 15/2022  
Άρθρο 25 Αρµοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Τροπο-

ποίηση άρθρου 19 π.δ. 15/2022
Άρθρο 26 Διοικητικές κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου

20 π.δ. 15/2022
Άρθρο 27 Κυρώσεις σε βάρος πολιτικών κοµµάτων και

των συνασπισµών κοµµάτων - Τροποποίηση άρθρου 21
π.δ. 15/2022
Άρθρο 28 Ύψος χρηµατικών κυρώσεων - Τροποποίηση

άρθρου 22 π.δ. 15/2022
Άρθρο 29 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος

τρίτων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 π.δ. 15/2022
Άρθρο 30 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ-

ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4555/2018
Άρθρο 31 Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο σύνολο

της Επικράτειας - Κατάργηση «Φορέων Σχεδιασµού Πε-
ριφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»
(«ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ») - Τροποποίηση άρθρου 225 ν.
4555/2018
Άρθρο 32 Άσκηση αρµοδιοτήτων των Φορέων Σχεδια-

σµού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ)
Άρθρο 33 Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις νη-

σιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων
Νήσων - Τροποποίηση άρθρου 226Α ν. 4555/2018
Άρθρο 34 Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη νη-

σιωτική περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου - Προσθήκη άρ-
θρου 226Β στον ν. 4555/2018
Άρθρο 35 Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην

περιφέρεια Κρήτης - Προσθήκη άρθρου 226Γ στον ν.
4555/2018
Άρθρο 36 Αρµοδιότητες ΦΟ.Δ.Σ.Α. - Τροποποίηση άρ-

θρου 227 ν. 4555/2018
Άρθρο 37 Αρµοδιότητες Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση άρθρου

228 ν. 4555/2018
Άρθρο 38 Εισφορές Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού υπέρ ΦΟ.Δ.Σ.Α.

και διαδικασίες είσπραξης - Τροποποίηση άρθρου 239 ν.
4555/2018
Άρθρο 39 Μεταβατικές διατάξεις περί ΦΟ.Δ.Σ.Α. - Τρο-

ποποίηση άρθρου 245 ν. 4555/2018
Άρθρο 40 Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του

Δηµοσίου σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
και Δηµόσιες Εταιρίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης - Τρο-
ποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 200 Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩ-

ΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ-

ΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ Η-
ΜΕΡΑΣ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 41 Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου επί θε-

µάτων εκτός ηµερησίας διάταξης - Τροποποίηση παρ. 7
άρθρου 67 ν. 3852/2010 
Άρθρο 42 Εξαιρέσεις επιχορήγησης ανώνυµων εται-

ρειών Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 265
ν. 3463/2006
Άρθρο 43 Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης

περιουσίας (Τ.Α.Π.) - Αντικατάσταση παρ. 20 άρθρου 24
ν. 2130/1993
Άρθρο 44 Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθο-

ρισµό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου - Ισχύς άρ-
θρου 66 ν. 4830/2021
Άρθρο 45 Ρυθµίσεις για την αναδοχή οφειλών από

Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 109 ν. 3852/2010
Άρθρο 46 Συµµετοχή συµπράξεων φορέων και επιχει-

ρήσεων σε προγραµµατικές συµβάεις - Τροποποίηση
περ. β΄  παρ. 1 άρθρου 100 ν. 3852/2010
Άρθρο 47 Χρονικό διάστηµα µεταβίβασης διοικητικών

αδειών - Τροποποίηση υποπερ. α΄ περ. 10 υποπαρ. ΣΤ2
παρ. ΣΤ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
Άρθρο 48 Καθιέρωση Ηµέρας Θρακικού Ελληνισµού
Άρθρο 49 Συµπλήρωση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. σε ληξιαρ-

χικές πράξεις γέννησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22
ν. 344/1976
Άρθρο 50 Συµπλήρωση Α.Φ.Μ. στα στοιχεία δηµοτολο-

γίου - Τροποποίηση άρθρου 2 π.δ. 497/1991
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
Άρθρο 51 Εκκίνηση ηµεροµηνίας κατάρτισης συµβάσε-

ων - Τροποποίηση άρθρου δεύτερου ν. 4528/2018
Άρθρο 52 Κινητικότητα υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρε-

σιών και Υπηρεσιών δόµησης Ο.Τ.Α. - Συνυπηρέτηση πο-
λύτεκνων υπαλλήλων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 4 και
παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4440/2016
Άρθρο 53 Δοµηµένη συνέντευξη για οποιοδήποτε επί-

πεδο θέσης ευθύνης - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 3 άρ-
θρου 85 ν. 3528/2007
Άρθρο 54 Συµµετοχή σε διαδικασία επιλογής σε θέση

ευθύνης - Τροποποίηση παρ. 14  άρθρου 86 ν. 3528/2007
Άρθρο 55 Δοµηµένη συνέντευξη για οποιοδήποτε επί-

πεδο θέσης ευθύνης - Τροποποίηση περ. δ παρ. 3 άρθρου
88 ν. 3584/2007
Άρθρο 56 Συµµετοχή σε διαδικασία επιλογής σε θέση

ευθύνης Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 89
ν. 3584/2007
Άρθρο 57 Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συµβούλων,

ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών των
δήµων - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 163 ν. 3584/2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗ-

ΜΙΣΗ  
Άρθρο 58 Αρµοδιότητα καθορισµού χώρου προβολής

διαφηµίσεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3
ν. 2946/2001
Άρθρο 59 Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σχε-

τικών µε την υπαίθρια διαφήµιση - Τροποποίηση παρ. 2
και 3 άρθρου 8 ν. 2946/2001
Άρθρο 60 Αφαίρεση παράνοµων διαφηµιστικών πλαι-

σίων και διαφηµίσεων και παράνοµων επιγραφών - Τρο-
ποποίηση παρ. 1, 2, 5 και 6 άρθρου 9 ν. 2946/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ΄    
Άρθρο 61 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 62 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕ-
ΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Άρθρο 63 Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης -

Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 3852/2010
Άρθρο 64 Αρµοδιότητες Γραµµατέα Αποκεντρωµένης

Διοίκησης - Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 3852/2010
Άρθρο 65 Επιλογή Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοί-

κησης - Αντικατάσταση άρθρου 28 ν. 4325/2015
Άρθρο 66 Αρµοδιότητες Συντονιστή Αποκεντρωµένης

Διοίκησης- Αντικατάσταση άρθρου 28Α ν. 4325/2015
Άρθρο 67 Συντονιστικό Συµβούλιο Αποκεντρωµένων

Διοικήσεων - Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4368/2016
Άρθρο 68 Αποσπάσεις - µετατάξεις υπαλλήλων ανε-

ξαρτήτων αρχών κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ο.Τ.Α.
Άρθρο 69 Παράταση διάρκειας Προγράµµατος «ΘΗΣΕ-

ΑΣ»
Άρθρο 70 Χρηµατικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σω-

µατεία από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού - Τροποποίηση υποπερ. vi)
περ. Α΄ παρ. 1 άρθρου 202 ν. 3463/2006  
Άρθρο 71 Ρυθµίσεις για τις ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α.

- Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 265 ν. 3463/2006
Άρθρο 72 Ρυθµίσεις σχετικές µε την οικονοµική λει-

τουργία των δήµων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 206
ν. 4555/2018
Άρθρο 73 Αναµόρφωση συστήµατος σύστασης και λει-

τουργίας Υπηρεσιών Δόµησης - Τροποποίηση άρθρου
97Α ν. 3852/2010
Άρθρο 74 Κατά χρόνο άσκηση αρµοδιοτήτων από τους

δήµους στο πλαίσιο υφιστάµενης διοικητικής υποστήρι-
ξης - Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και κατάργηση παρ. 5 άρ-
θρου 376 ν. 4700/2020
Άρθρο 75 Σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µετα-

ξύ Δ.Ε.Υ.Α. και Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 100
ν. 3852/2010
Άρθρο 76 Παραβάσεις καταστηµάτων υγειονοµικού

ενδιαφέροντος - Αντικατάσταση παρ. 7Β άρθρου 80
ν. 3463/2006
Άρθρο 77 Γραµµατειακή υποστήριξη επιτροπών διε-

νέργειας συνεντεύξεων - Τροποποίηση άρθρου 27
ν. 4765/2021
Άρθρο 78 Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων
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ΜΕΡΟΣ Η΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 91 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι:
α) Η απλοποίηση και ενίσχυση της διαδικασίας άσκη-

σης του δικαιώµατος ανάληψης ευρωπαϊκής πρωτοβου-
λίας πολιτών, που θεσπίστηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά µε την Ευρω-
παϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (L 130), ο καθορισµός των
σχετικών διαδικασιών και η ανάθεση αρµοδιοτήτων στις
καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερι-
κών,
β) η επικαιροποίηση της εκλογικής νοµοθεσίας, προς

τον σκοπό εναρµόνισής της προς τον ν. 4648/2019
(Α΄ 205) περί διευκόλυνσης άσκησης του εκλογικού δι-
καιώµατος εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνι-
κής επικράτειας, 
γ) η ενίσχυση της διαφάνειας του ελέγχου των οικο-

νοµικών των κοµµάτων, των υποψηφίων και των αιρετών,
ο οποίος διενεργείται από την αρµόδια επιτροπή που
συγκροτείται από τη Βουλή κατά το άρθρο 21 του
ν. 3023/2002 (Α΄ 146), ο εξορθολογισµός των επιβαλλό-
µενων κυρώσεων και η αποσαφήνιση διατάξεων που α-
φορούν στη φύση, το ύψος και το είδος των διακινούµε-
νων ποσών, 
δ) η αποσαφήνιση ορισµών, η νοηµατική συµπλήρωση

του περιεχοµένου των διατάξεων, και ο εξορθολογισµός
της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), προκειµένου αυτοί να καταστούν
ευέλικτοι και να εξασφαλιστεί η ενιαία διαχείριση των
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στερεών αποβλήτων του συνόλου των δήµων εκάστης
περιφέρειας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκρι-
µένων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων
(Π.Ε.Σ.Δ.Α.) µε σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικό-
τητάς τους,  
ε) η διασφάλιση της αξιοκρατικής επιλογής των υπο-

ψήφιων για τις θέσεις ευθύνης στον δηµόσιο τοµέα, κα-
θώς και 
στ) η ορθολογική κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ

των αρχών, που είναι υπεύθυνες για την επιβολή των
προστίµων λόγω παραβάσεων της νοµοθεσίας περί υπαί-
θριας διαφήµισης.

Άρθρο 2
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος είναι:
α) Η θέσπιση συµπληρωµατικών µέτρων εσωτερικού

δικαίου για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά µε την Ευρω-
παϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (L 130) και του Εκτελεστι-
κού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής της 22ας
Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών
για τα επιµέρους επιγραµµικά συστήµατα συγκέντρωσης
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (L 274), που αφορούν
στον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών των επιµέ-
ρους επιγραµµικών συστηµάτων συγκέντρωσης υπογρα-
φών, στον έλεγχο των χρησιµοποιούµενων τεχνολογι-
κών υποδοµών και στην έκδοση των προβλεπόµενων πι-
στοποιητικών, 
β) η συµπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων της

εκλογικής νοµοθεσίας και ειδικότερα του ν. 4648/2019
(Α΄ 205) περί διευκόλυνσης άσκησης εκλογικού δικαιώ-
µατος εκλογέων που βρίσκονται εκτός ελληνικής
επικράτειας και των π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) και 15/2022
(Α΄ 39), περί της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας
και των σχετικών προπαρασκευαστικών διοικητικών ε-
νεργειών,  
γ) η συµπλήρωση διατάξεων του ν. 3023/2002

(Α΄ 146), περί ελέγχου των οικονοµικών των κοµµάτων,
των υποψηφίων και των αιρετών και 
δ) η τροποποίηση του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), ώστε οι

ΦΟ.Σ.Δ.Α. και των λοιπών περιφερειών της Επικράτειας,
σε συνέχεια του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), να αποκτήσουν έ-
να ενιαίο και αποτελεσµατικό πλαίσιο λειτουργίας και ά-
σκησης των αρµοδιοτήτων τους,
ε) η τροποποίηση του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και του

ν. 3584/2007 (Α΄ 143) περί δοµηµένης συνέντευξης και
συµµετοχής σε διαδικασία επιλογής σε θέση ευθύνης
στον δηµόσιο τοµέα και στους Ο.Τ.Α., αντιστοίχως,
στ) η τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 2946/2001

(Α΄ 224) περί αρµοδιότητας καθορισµού χώρου προβο-
λής διαφηµίσεων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων ε-
πί παραβάσεων σχετικών µε την υπαίθρια διαφήµιση.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/788 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/788 

Άρθρο 3
Δικαίωµα υπογραφής δήλωσης υποστήριξης 

µιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών 

Δικαίωµα υπογραφής δήλωσης υποστήριξης µιας Ευ-
ρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών έχουν οι Έλληνες και
οι Ελληνίδες πολίτες που έχουν το δικαίωµα του εκλέ-
γειν και είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλό-
γους.

Άρθρο 4
Αρµόδια αρχή 

1. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται
ως αρµόδια αρχή, ιδίως, για: 
α) την πιστοποίηση του επιµέρους επιγραµµικού συ-

στήµατος συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης της ο-
µάδας διοργανωτών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
παρ. 4 του άρθρου 11 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/788 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης
Απριλίου 2019 σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών και τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες καθο-
ρίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2019/1799
της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση
τεχνικών προδιαγραφών για τα επιµέρους επιγραµµικά
συστήµατα συγκέντρωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό
(ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών (L 274),  
β) τη λήψη από την οµάδα διοργανωτών πρωτοβου-

λίας των δηλώσεων υποστήριξης των Ελλήνων και Ελ-
ληνίδων πολιτών,
γ) την επαλήθευση και πιστοποίηση του αριθµού των

έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης και 
δ) τη χορήγηση πιστοποιητικού έγκυρων δηλώσεων υ-

ποστήριξης στην οµάδα διοργανωτών. 
2. Ως σηµείο επαφής για την παροχή δωρεάν πληρο-

φοριών και βοήθειας στις οµάδες διοργανωτών, σύµφω-
να µε την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία, ορί-
ζεται η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 5
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Ο εκπρόσωπος και τα µέλη οµάδας διοργανωτών εί-
ναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι επεξερ-
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γασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζο-
νται στον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυ-
τών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ [Γενικός
Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων (L 199)] και
τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137), και εφαρµόζουν τα κατάλλη-
λα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία των
δεδοµένων αυτών. 

2. Η αρµόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 ορίζεται υ-
πεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων κα-
τά την έννοια του Γενικού Κανονισµού για την Προστα-
σία Δεδοµένων για τους σκοπούς της επαλήθευσης και
πιστοποίησης των δηλώσεων υποστήριξης. 

Άρθρο 6
Παραβάσεις διοργανωτών

1. Απαγορεύεται στα µέλη της οµάδας διοργανωτών
πρωτοβουλίας πολιτών ή στη νοµική οντότητα που έχει
συσταθεί για τον σκοπό αυτό, καθώς και σε οποιοδήποτε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποστηρίζει το έργο της
και είναι συµβεβληµένο µε αυτή:
α) να συλλέγει δηλώσεις υποστήριξης για πρωτοβου-

λία που δεν έχει καταχωριστεί ή έχει εν µέρει καταχωρι-
στεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΕ)
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά µε την Ευρω-
παϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών,
β) να συλλέγει δηλώσεις υποστήριξης για πρωτοβου-

λία που έχει καταχωριστεί ή έχει εν µέρει καταχωριστεί
από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 2019/788 πριν από την ηµεροµηνία της εν λό-
γω καταχώρισης ή µετά την πάροδο δώδεκα (12) µηνών
από την ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου συλλογής
που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή βάσει της παρ. 1 του
άρθρου 8 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/788,
γ) να συλλέγει ή να υποβάλλει δηλώσεις υποστήριξης

στην αρµόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρό-
ντος, στις οποίες οι πληροφορίες που έχουν παράσχει
δεν αντιστοιχούν στις πληροφορίες που έχουν καταχω-
ριστεί ή εν µέρει καταχωριστεί από την Επιτροπή σύµ-
φωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/788 και 
δ) να συλλέγει δηλώσεις υποστήριξης µέσω επιµέ-

ρους επιγραµµικού συστήµατος συλλογής που δεν έχει
πιστοποιηθεί σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2019/788.

2. Απαγορεύεται σε µέλος της οµάδας διοργανωτών
πρωτοβουλίας πολιτών, καθώς και σε οποιοδήποτε φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο που υποστηρίζει το έργο της και εί-
ναι συµβεβληµένο µε αυτή:
α) να επιβάλλει µε τη χρήση βίας ή µε απειλές σε πολί-

τη την υπογραφή δήλωσης υποστήριξης συγκεκριµένης
πρωτοβουλίας πολιτών, 
β) να εξαπατά µε ψευδείς ειδήσεις ή πληροφορίες ή

άλλους τρόπους που ανάγονται στο θέµα συγκεκριµένης
πρωτοβουλίας πολιτών τους πολίτες, µε αποτέλεσµα οι
τελευταίοι να προβούν σε υπογραφή δήλωσης υποστήρι-

ξης αυτής. 
3. Απαγορεύεται σε µέλος της οµάδας διοργανωτών

πρωτοβουλίας, καθώς και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νο-
µικό πρόσωπο που υποστηρίζει το έργο της και είναι
συµβεβληµένο µε αυτή να υπόσχεται ή να παρέχει σε
πολίτη οποιαδήποτε ωφελήµατα που δεν δικαιούται, ως
αντάλλαγµα για να προβεί σε υπογραφή δήλωσης υπο-
στήριξης συγκεκριµένης πρωτοβουλίας πολιτών. 

4. Απαγορεύεται σε µέλος της οµάδας διοργανωτών
πρωτοβουλίας πολιτών, καθώς και σε οποιοδήποτε φυσι-
κό ή νοµικό πρόσωπο που υποστηρίζει το έργο της και εί-
ναι συµβεβληµένο µε αυτή να:
α) επιτρέπει σε πολίτη να υπογράψει κατ’ επανάληψη

δήλωση υποστήριξης συγκεκριµένης πρωτοβουλίας πο-
λιτών, 
β) επιτρέπει σε πολίτη να υπογράψει δήλωση υποστή-

ριξης συγκεκριµένης πρωτοβουλίας πολιτών χωρίς να ε-
λέγξει αν αυτός έχει αυτό το δικαίωµα υποστήριξης σύµ-
φωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2019/788 ή παρά τη διαπί-
στωση της έλλειψης του σχετικού δικαιώµατος,
γ) υπογράφει δήλωση υποστήριξης πρωτοβουλίας πο-

λιτών δηλώνοντας ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τρίτου πο-
λίτη χωρίς την έγκρισή του. 

Άρθρο 7
Κυρώσεις

1. Οι παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 τιµωρούνται
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική
ποινή µέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

2. Οι παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 τιµωρούνται
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών.

3. Οι παραβάσεις της παρ. 3 του άρθρου 6 τιµωρούνται
µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών.

4. Οι παραβάσεις της παρ. 4 του άρθρου 6 τιµωρούνται
µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

Άρθρο 8
Εξουσιοδοτική διάταξη 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να κα-
θορίζεται κάθε άλλη απαραίτητη τεχνική λεπτοµέρεια
για την πιστοποίηση του επιµέρους επιγραµµικού συστή-
µατος συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης, καθώς
και η επιλογή του εντύπου δήλωσης υποστήριξης της
παρ. 4 του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/788 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης
Απριλίου 2019 σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών (L 130).  

Άρθρο 9
Καταργούµενες διατάξεις

Το άρθρο 20 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), περί υποχρεώ-
σεων της οµάδας διοργανωτών της Πρωτοβουλίας Πολι-
τών και σχετικών κυρώσεων καταργείται.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4648/2019 

Άρθρο 10
Προσδιορισµός του αρµόδιου για τις εκλογικές 

διαδικασίες τµήµατος του Αρείου Πάγου 

Όπου στον ν. 4648/2019 (Α΄ 205) αναφέρονται οι λέ-
ξεις «Άρειος Πάγος» ή «Α΄ Τµήµα του Αρείου Πάγου»,
στο εξής νοείται το Α1 Τµήµα του Αρείου Πάγου.

Άρθρο 11
Κωλύµατα εποπτών εκλογών και γραµµατέων - 

Προσθήκη άρθρου 9Α στον ν. 4648/2019

Μετά από το άρθρο 9 του ν. 4648/2019 (Α΄ 205) προ-
στίθεται νέο άρθρο 9Α ως εξής: 

«Άρθρο 9Α
Κωλύµατα εποπτών εκλογών και γραµµατέων

Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύµατος των εποπτών
εκλογών και των γραµµατέων τους, ιδίως σε περίπτωση
ασθένειας ή αν δεν καθίσταται εφικτή η µετάβασή τους
στις έδρες των διπλωµατικών περιφερειών εξαιτίας µη έ-
γκαιρης έκδοσης ταξιδιωτικού εγγράφου (VISA) για ο-
ποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά τους εκτελεί ο διαπι-
στευµένος Έλληνας Πρέσβης στη συγκεκριµένη χώρα ή
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο της ελληνικής διπλωµατικής
αποστολής που ορίζεται µε απόφαση του Έλληνα Πρέ-
σβη.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ. 26/2012 

Άρθρο 12
Προσδιορισµός του αρµόδιου για τις εκλογικές

διαδικασίες τµήµατος του Αρείου Πάγου 
και νοµοτεχνική διόρθωση 

1. Όπου στο π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αναφέρονται οι λέ-
ξεις «Άρειος Πάγος» ή «Α΄ Τµήµα του Αρείου Πάγου»
στο εξής νοείται το Α1 Τµήµα του Αρείου Πάγου.

2. Όπου στο π.δ. 26/2012 αναφέρεται η παρ. 3 του άρ-
θρου 31 νοείται στο εξής η παρ. 4 του άρθρου 31.

Άρθρο 13
Αρµόδια δικαστική αρχή σε περίπτωση διαφωνίας 
για τη χρήση ονόµατος ή εµβλήµατος κοµµάτων 

ή για την ιδιότητα του Προέδρου ή µέλους 
της Διοικούσας Επιτροπής - Τροποποίηση 

άρθρου 38  π.δ. 26/2012 

Στο άρθρο 38 του π.δ. 26/2012 (A΄ 57) επέρχονται οι ε-
ξής αλλαγές: α) στον τίτλο µετά από τις λέξεις «εµβλή-
µατος κοµµάτων» προστίθενται οι λέξεις «ή την ιδιότητα
Προέδρου ή µέλους της Διοικούσας Επιτροπής αυτών»,

β) η παρ. 1 αντικαθίσταται, γ) στην παρ. 2 οι λέξεις «Η
προσφυγή για τη χρήση ονόµατος ή εµβλήµατος» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «Η προσφυγή για τις διαφο-
ρές της παρ. 1» και οι λέξεις «Α΄ Τµήµατος» από τις λέ-
ξεις «Α1 Τµήµατος», δ) η παρ. 3 καταργείται, και το άρ-
θρο 38 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 38
Διαφωνία για τη χρήση ονόµατος ή εµβλήµατος 
κοµµάτων ή την ιδιότητα Προέδρου ή µέλους 

της Διοικούσας Επιτροπής αυτών

1. Σε περίπτωση διαφωνίας για τη χρήση του ονόµατος
και του εµβλήµατος πολιτικού κόµµατος ή για την ιδιότη-
τα του Προέδρου ή µέλους της Διοικούσας Επιτροπής
αυτού, όπως περιέχονται στην εκλογική τους δήλωση, α-
ποφασίζει το Α1 Τµήµα του Αρείου Πάγου, συνεδριάζο-
ντας σε συµβούλιο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δι-
καιοδοσίας, χωρίς υποχρεωτική κλήση των διαφωνού-
ντων µερών, η οποία, αν αποφασισθεί, µπορεί να γίνει
και τηλεφωνικά από τη Γραµµατεία του Αρείου Πάγου.
Ως δικαιούχος του ονόµατος και του εµβλήµατος ανα-
γνωρίζεται το πολιτικό κόµµα, το οποίο τα είχε γνωστο-
ποιήσει µε την κατάθεση της ιδρυτικής του δήλωσης και,
κατά την κοινή αντίληψη, τα χρησιµοποιούσε. Ως Πρόε-
δρος ή µέλος της Διοικούσας Επιτροπής πολιτικού κόµ-
µατος, αναγνωρίζεται εκείνος, που έχει την ιδιότητα αυ-
τή, κατά τον χρόνο υποβολής των δηλώσεων των παρ. 1,
2 και 4 του άρθρου 37, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο
καταστατικό ή την ιδρυτική του πράξη.

2. Η προσφυγή για τις διαφορές της παρ. 1 υποβάλλε-
ται αποκλειστικά το αργότερο µία (1) ηµέρα µετά τη λή-
ξη της προθεσµίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 37, ενώ-
πιον του Α1 Τµήµατος του Αρείου Πάγου. Η απόφαση
του Α1 Τµήµατος του Αρείου Πάγου εκδίδεται το αργό-
τερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή
της προσφυγής.

3. [Καταργείται]».

Άρθρο 14
Συµµετοχή στη Διακοµµατική Επιτροπή Εκλογών -

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 43  π.δ. 26/2012 

Στην παρ. 2 του άρθρου 43 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), ε-
πέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο µετά α-
πό τις λέξεις «Διακοµµατική Επιτροπή Εκλογών» προ-
στίθενται οι λέξεις «που συγκροτείται σύµφωνα µε την
παρ. 1,», β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, γ) βελτιώ-
νεται νοµοτεχνικά το νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 δια-
µορφώνεται ως εξής:  

«2. Στη Διακοµµατική Επιτροπή Εκλογών που συγκρο-
τείται σύµφωνα µε την παρ. 1, συµµετέχουν εκπρόσωποι
κοµµάτων και συνασπισµών που δεν εκπροσωπούνταν
στη Βουλή που διαλύθηκε, εφόσον έχουν καταρτίσει
πλήρεις συνδυασµούς, τουλάχιστον στο εβδοµήντα τοις
εκατό (70%) των εκλογικών περιφερειών της χώρας. Για
την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου δεν λαµβάνεται υπό-
ψη η προσαύξηση του αριθµού των υποψηφίων του συν-
δυασµού ανά εκλογική περιφέρεια, σύµφωνα µε την
παρ. 9 του άρθρου 34. Η σχετική απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών εκδίδεται εντός τριών (3) ηµερών από
την ανακήρυξη των συνδυασµών.» 
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Άρθρο 15
Υπεροχή ψήφου προέδρου - Τροποποίηση παρ. 2

άρθρου 61 π.δ. 26/2012

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 61 του π.δ
26/2012 (Α΄ 57), η λέξη «νικάει» αντικαθίσταται από τη
λέξη «υπερισχύει» και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:  

«2. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε ισο-
ψηφία υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.»

Άρθρο 16
Διαβίβαση αποτελεσµάτων στο Πρωτοδικείο - 
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 94  π.δ. 26/2012

Στην παρ. 3 του άρθρου 94 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) οι
λέξεις «στα άρθρα 27, 30, 32, 33, 36, 39, 103 παρ. 1» α-
ντικαθίστανται από τις λέξεις «στο άρθρο 27», επέρχο-
νται νοµοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 3 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«3. Αρµόδιο Δικαστήριο για τις ενέργειες, που ορίζο-
νται στο άρθρο 27 και την παρ. 1 του παρόντος, είναι το
πρωτοδικείο, που εδρεύει στην πρωτεύουσα του νο-
µού.» 

Άρθρο 17
Στοιχεία του συγκεντρωτικού πίνακα αποτελεσµάτων -

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 97  π.δ. 26/2012

Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. δ) της περ. β΄ της παρ. 3
του άρθρου 97 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) τροποποιείται ως
προς την παραποµπή στην παρ. 1 του άρθρου 94Α και η
παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. α. Σε κάθε Εφετείο συνιστώνται µία ή περισσότε-
ρες Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές, αποτελούµενες α-
πό ένα δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό του Εφετείου
ή του Πρωτοδικείου, ως Πρόεδρο και δύο δικαστικούς ή
εισαγγελικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους των ιδίων δι-
καστηρίων, ως µέλη.

Τα µέλη αυτών των επιτροπών µαζί µε τους αναπλη-
ρωτές τους διορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του
Τριµελούς Συµβουλίου ή του Προέδρου Εφετών του οι-
κείου Εφετείου.

Με την ίδια απόφαση καθήκοντα γραµµατέα ανατίθε-
νται σε έναν από τους δικαστικούς υπαλλήλους του Ε-
φετείου. Αν δεν είναι δυνατός ο διορισµός δικαστικών υ-
παλλήλων, ο Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου ή ο
Πρόεδρος του οικείου Εφετείου µπορεί να διορίσει µόνι-
µους πολιτικούς υπαλλήλους από αυτούς που προβλέ-
πονται από τις διατάξεις του άρθρου 68 του παρόντος.

Η σχετική απόφαση εκδίδεται τουλάχιστο τέσσερις
(4) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και ε-
πιδίδεται αυθηµερόν στους διοριζόµενους.
β. Έργο των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών Ετερο-

δηµοτών είναι:
α) Η παραλαβή από την οικεία Γενική Εφετειακή Εφο-

ρευτική Επιτροπή των δεµάτων των µεικτών εκλογικών
τµηµάτων και η καταχώριση στα πρακτικά σηµείωσης για
τον αριθµό των δεµάτων που παραλαµβάνουν µε από-
δειξη από τον Πρόεδρο της Γενικής Εφετειακής Εφορευ-
τικής Επιτροπής.
β) Η τοποθέτηση όλων των φακέλων για κάθε βασική

εκλογική περιφέρεια σε ξεχωριστή κάλπη.

γ) Η αρίθµηση και η αποσφράγιση των φακέλων, η δια-
λογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή των αποτελεσµά-
των για κάθε βασική εκλογική περιφέρεια.
δ) Η σύνταξη συγκεντρωτικού πίνακα των αποτελε-

σµάτων που περιλαµβάνει τα στοιχεία που ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 94Α. Στο τέλος του πίνακα αυ-
τού καταχωρίζεται σχετική πράξη. Ο πίνακας υπογράφε-
ται από τον πρόεδρο και τα µέλη της επιτροπής.
Στη σχετική πράξη αναφέρεται το αποτέλεσµα της ψη-

φοφορίας για όλα τα εκλογικά τµήµατα κάθε βασικής ε-
κλογικής περιφέρειας.
ε) Η παράδοση όλων των στοιχείων της ψηφοφορίας

και της διαλογής µε την φροντίδα του προέδρου της Ει-
δικής Εφορευτικής Επιτροπής στη Γενική Εφετειακή Ε-
φορευτική Επιτροπή.»

Άρθρο 18
Αρµοδιότητα ανακήρυξης των βουλευτών 
στις βουλευτικές εκλογές - Αντικατάσταση 

άρθρου 127  π.δ. 26/2012

Το άρθρο 127 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57), αντικαθίσταται
ως εξής: «Α1 Τµήµα του Αρείου Πάγου» και το άρθρο
127 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 127
Εκπλήρωση καθηκόντων βουλευτών, 
που προσβλήθηκε η ανακήρυξή τους

Οι βουλευτές που ανακηρύχτηκαν από το Α1 Τµήµα
του Αρείου Πάγου και κατά της ανακήρυξης των οποίων
ασκήθηκε ένσταση ενώπιόν του κατά το άρθρο 100 του
Συντάγµατος Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, εκπληρώ-
νουν, µέχρι τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης του
Δικαστηρίου αυτού, τα καθήκοντα του βουλευτή και απο-
λαύουν των δικαιωµάτων  που ορίζονται στα άρθρα 61,
62 και στην παρ. 5 του άρθρου 48 του Συντάγµατος.» 

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Π.Δ. 15/2022

Άρθρο 19
Ορισµοί, διακρίσεις - ύψος και δικαιούχοι κρατικής

χρηµατοδότησης - Τροποποίηση 
παρ. 1 και 5 άρθρου 1  π.δ. 15/2022

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 15/2022 (Α΄ 39) ε-
πέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην υποπερ. ζα΄ της
περ. ζ΄, µετά από τις λέξεις «ή οποιαδήποτε άλλη δρα-
στηριότητα» προστίθεται η φράση «σχετίζεται µε τη λει-
τουργία του κόµµατος ή του συνασπισµού κοµµάτων», β)
στην περ. η΄, µετά από τις λέξεις «αντίστοιχα» προστί-
θενται οι λέξεις «και αφορούν σε αυτή», γ) στην περ. θ΄,
µετά από τις λέξεις «για την αντιµετώπιση κάθε είδους
αναγκών τους» προστίθεται η φράση «, που σχετίζονται
µε τη λειτουργία του κόµµατος ή του συνασπισµού κοµ-
µάτων», δ) στην περ. ι΄, µετά από τις λέξεις «βουλευτι-
κής περιόδου» προστίθεται η φράση «, που αφορούν
στην ιδιότητά τους αυτή», ε) στην υποπερ. ιβ΄ της περ.
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ι΄, µετά από τις λέξεις του «Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
προστίθεται η φράση «, που αφορούν στην ιδιότητά τους
αυτή», στ) στο στοιχείο ιδδ΄ της υποπερ. ιδ΄ της περ. ι΄,
µετά από τις λέξεις «οι εταιρείες µέσων µαζικής ενηµέ-
ρωσης» προστίθεται η φράση: «σχετικά µε την υποβολή
στοιχείων συναλλαγών µεταξύ αυτών και των δικαιού-
χων χρηµατοδότησης της περ. ε΄ κατά τη διάρκεια της
περιόδου ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων,
όπως αυτή ορίζεται στην περ. δ΄» και η παρ. 1 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«1. α) Χρηµατοδότηση: δωρεά, εισφορά, έκπτωση, ει-
σφορά σε είδος, οικονοµική ενίσχυση προς τους δικαιού-
χους χρηµατοδότησης.
β) Κρατική χρηµατοδότηση: η νοµοθετικά προβλεπό-

µενη οικονοµική ενίσχυση σε δικαιούχους κρατικής χρη-
µατοδότησης. Η κρατική χρηµατοδότηση διακρίνεται σε:

βα) Τακτική κρατική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ενί-
σχυση που παρέχεται κατ` έτος από µέρος των πραγµα-
τοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου Κρατικού Α-
πολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού έτους, σε
πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων για την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.
ββ) Εκλογική κρατική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ε-

νίσχυση που παρέχεται σε περίπτωση διεξαγωγής εκλο-
γών από µέρος των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσό-
δων του ετήσιου Κρατικού Απολογισµού του προηγούµε-
νου της διεξαγωγής των εκλογών οικονοµικού έτους, σε
πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς κοµµάτων.

βγ) Κρατική χρηµατοδότηση για ερευνητικούς και επι-
µορφωτικούς λόγους: ετήσια οικονοµική ενίσχυση από
µέρος των πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του
ετήσιου Κρατικού Απολογισµού του προηγούµενου οικο-
νοµικού έτους σε πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς
κοµµάτων που είναι δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότη-
σης, για ίδρυση και λειτουργία κέντρων ερευνών και µε-
λετών, καθώς και τη διοργάνωση προγραµµάτων επιµόρ-
φωσης των στελεχών τους.
γ) Ιδιωτική χρηµατοδότηση: η οικονοµική ενίσχυση ο-

ποιασδήποτε µορφής που παρέχεται σε δικαιούχους
χρηµατοδότησης από φυσικά πρόσωπα.
δ) Περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσό-

δων:
δα) Το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από την

προκήρυξη των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών
ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπρο-
σώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα ελεγχόµενα
πρόσωπα των υποπερ. ιδα΄ και ιδε΄ της περ. ιδ΄, και το
χρονικό διάστηµα από την ανακήρυξη των υποψηφίων,
για τα ελεγχόµενα πρόσωπα της υποπερ. ιδβ΄ της περ.
ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, έως και δύο (2) µηνών µετά
τη διενέργεια των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλο-
γών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντι-
προσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

δβ) Το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε απόφαση
της Επιτροπής Ελέγχου της περ. ιε΄ της παρούσας πα-
ραγράφου, σε περίπτωση προκήρυξης έκτακτων γενικών
βουλευτικών εκλογών που δεν µπορεί να υπερβαίνει το
διάστηµα έξι (6) µηνών πριν από την ηµεροµηνία διεξα-
γωγής των εκλογών και δύο (2) µηνών µετά τη διενέρ-
γεια των έκτακτων εκλογών.
δγ) Όπου στον παρόντα νόµο γίνεται αναφορά στην

περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών νοείται εφε-
ξής ως περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και ε-
σόδων.

ε) Δικαιούχοι χρηµατοδότησης:
εα) Πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµοί κοµµάτων.
εβ) Υποψήφιοι ή και αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής

των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
στ) Δικαιούχοι κρατικής χρηµατοδότησης: οι έχοντες

αξίωση καταβολής κρατικής χρηµατοδότησης, ήτοι:
στα) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµά-

των που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων µε α-
ντιπροσώπους εκλεγµένους στις τελευταίες γενικές
βουλευτικές εκλογές από τους συνδυασµούς του ίδιου
κόµµατος ή συνασπισµού.

στβ) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, τα οποία
στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές είχαν κα-
ταρτίσει πλήρεις συνδυασµούς, τουλάχιστον στο εβδο-
µήντα τοις εκατό (70%) των εκλογικών περιφερειών της
χώρας και συγκεντρώσει αριθµό ψήφων, τουλάχιστον, ί-
σο µε το ένα κόµµα πέντε τοις εκατό (1,5%) του συνό-
λου των έγκυρων ψηφοδελτίων της Επικράτειας.

στγ) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, που έ-
χουν εκλέξει αντιπροσώπους στις τελευταίες εκλογές
για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

στδ) Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί, τα οποία
στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκέντρω-
σαν αριθµό ψήφων, τουλάχιστον, ίσο µε το ένα κόµµα
πέντε τοις εκατό (1,5%) του συνόλου των έγκυρων ψη-
φοδελτίων της Επικράτειας.

ζ) Έσοδα πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµ-
µάτων:

ζα) Τα ποσά που συγκεντρώνουν τα πολιτικά κόµµατα
και οι συνασπισµοί κοµµάτων από πάσης φύσης οικονο-
µική ενίσχυση από κάθε πηγή και ιδίως από τακτικές και
έκτακτες εισφορές µελών, βουλευτών, υποστηρικτών,
ψηφοφόρων και φίλων, οικονοµικές εξορµήσεις, δωρε-
ές, δάνεια, µερίσµατα, τόκους, την εκµετάλλευση της κι-
νητής ή ακίνητης περιουσίας τους ή οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα σχετίζεται µε τη λειτουργία του κόµµα-
τος ή του συνασπισµού κοµµάτων, κατά τη διάρκεια της
βουλευτικής περιόδου και της περιόδου ελέγχου των
προεκλογικών δαπανών και εσόδων.
ζβ) Η κρατική χρηµατοδότηση των δικαιούχων αυτής.
η) Έσοδα υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της

Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου: πάσης φύσης οικονοµική ενίσχυση που συγκεντρώ-
νουν οι υποψήφιοι ή/και οι αιρετοί αντιπρόσωποι της
Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
από κάθε είδους πηγή και ιδίως από υποστηρικτές, ψη-
φοφόρους και φίλους, οικονοµικές εξορµήσεις, δωρεές,
δάνεια, µερίσµατα, τόκους, την εκµετάλλευση της κινη-
τής ή ακίνητης περιουσίας τους ή οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου
των προεκλογικών δαπανών και της θητείας τους αντί-
στοιχα και αφορούν σε αυτή.
θ) Δαπάνες πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών

κοµµάτων: τα πάσης φύσεως και προέλευσης ποσά που
διαθέτουν τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµ-
µάτων για την αντιµετώπιση κάθε είδους αναγκών τους,
που σχετίζονται µε τη λειτουργία του κόµµατος ή του
συνασπισµού κοµµάτων κατά τη διάρκεια της βουλευτι-
κής περιόδου και της περιόδου ελέγχου των προεκλογι-
κών δαπανών.
ι) Δαπάνες αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των

Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: τα πάσης
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φύσεως και προέλευσης ποσά που διαθέτουν οι αιρετοί
αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου για την αντιµετώπιση κάθε είδους
αναγκών τους κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιό-
δου, που αφορούν στην ιδιότητά τους αυτή.
ια) Εκλογικές δαπάνες υποψηφίων αντιπροσώπων της

Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου: τα ποσά που καταβάλλονται για τις ανάγκες των υ-
ποψηφίων αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών. Κάθε εί-
δους προσφορές, δωρεές, αποτιµώµενες σε χρήµα πα-
ροχές σε είδος και διευκολύνσεις, αµειβόµενη εργασία
προς αυτούς, κάθε ποσό που καταβάλλεται για τη µίσθω-
ση αιθουσών και πολιτικών γραφείων, την αγορά, έκδο-
ση, κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων, την καταχώριση
και προβολή µηνυµάτων από τον τύπο και την παροχή
κάθε µορφής υπηρεσιών από επιχειρήσεις διαφηµίσεων,
τύπου και δηµοσίων σχέσεων.
ιβ) Τραπεζικός λογαριασµός: λογαριασµός που τηρεί-

ται αποκλειστικά σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυµα εδρεύον
και εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια, µέσα από
τον οποίο διακινούνται υποχρεωτικά όλα τα έσοδα και τα
έξοδα κάθε πολιτικού κόµµατος και συνασπισµού κοµµά-
των, καθώς και υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων
της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, που αφορούν στην ιδιότητά τους αυτή.

ιγ) Εισφορές σε είδος: κάθε είδους παροχές και διευ-
κολύνσεις στους δικαιούχους που δεν είναι χρηµατικές
αλλά αποτιµώνται σε χρήµα, όπως είναι ιδίως η εργασία
που παρέχεται από δηµοσίους υπαλλήλους που έχουν α-
ποσπαστεί ή διατεθεί στους δικαιούχους χρηµατοδότη-
σης. Οι εισφορές σε είδος περιλαµβάνονται στα έσοδα
των δικαιούχων χρηµατοδότησης.

ιδ) Ελεγχόµενα πρόσωπα: Τα πρόσωπα που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου του παρό-
ντος νόµου ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα τους, ή-
τοι:
ιδα) Οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης, όπως αυτοί ορίζο-

νται στην περ. εα΄.
ιδβ) Οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελ-

λήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ιδγ) Οι αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλή-

νων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ιδδ) Οι διαφηµιστικές εταιρείες, οι εταιρείες δηµοσκο-

πήσεων και οι εταιρείες µέσων µαζικής ενηµέρωσης
σχετικά µε την υποβολή στοιχείων συναλλαγών µεταξύ
αυτών και των δικαιούχων χρηµατοδότησης της περ. ε΄
κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου προεκλογικών
δαπανών και εσόδων, όπως αυτή ορίζεται στην περ. δ΄.

ιε) Επιτροπή Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου των Δη-
λώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως ισχύει.»

2. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 1 του
π.δ. 15/2022, α) µετά από τη φράση «εξετάζεται αν τα
ποσά που χορηγήθηκαν σε κόµµατα ή συνασπισµούς
διατέθηκαν» προστίθενται οι λέξεις «την ίδια ή την επό-
µενη χρήση», β) ο αριθµός «18» αντικαθίσταται από τον
αριθµό «19» και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Η κρατική χρηµατοδότηση για ερευνητικούς και ε-
πιµορφωτικούς λόγους που λαµβάνουν οι δικαιούχοι
κρατικής χρηµατοδότησης ανέρχεται συνολικά σε ποσό
ίσο µε το µηδέν κόµµα ένα τοις χιλίοις (0,1%‰) των

πραγµατοποιηθέντων καθαρών εσόδων του ετήσιου
Κρατικού Απολογισµού του προηγούµενου οικονοµικού
έτους. Η κατανοµή της χρηµατοδότησης γι` αυτούς τους
σκοπούς γίνεται µε βάση την παρ. 1 του άρθρου 2. Με α-
πόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται το
πρώτο τρίµηνο κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κόµµατα και
οι συνασπισµοί που δικαιούνται την παραπάνω χρηµατο-
δότηση, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά. Στον έλεγχο που
διενεργείται από την Επιτροπή, κατά το άρθρο 19, εξετά-
ζεται αν τα ποσά που χορηγήθηκαν σε κόµµατα ή συνα-
σπισµούς διατέθηκαν την ίδια ή την επόµενη χρήση για
δραστηριότητες της παρούσας. Σε αρνητική περίπτωση,
το κόµµα ή ο συνασπισµός που έλαβε το ποσό υποχρε-
ούται σε επιστροφή του.»

Άρθρο 20
Διακίνηση εσόδων και δαπανών πολιτικών κοµµάτων
και συνασπισµών κοµµάτων - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 3  π.δ. 15/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 15/2022 (Α΄ 39) α-
ντικαθίσταται το πέµπτο εδάφιο, προστίθεται έκτο εδά-
φιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Όλα τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται στο στοιχείο
ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, και οι δαπάνες, όπως προσ-
διορίζονται στο στοιχείο θ΄ του άρθρου 1, του κάθε κόµ-
µατος ή συνασπισµού, διακινούνται µέσω ενός έως
τριών τραπεζικών λογαριασµών, που τηρούνται σε τρία
πιστωτικά ιδρύµατα της επιλογής του. Απαγορεύεται το
άνοιγµα και η διατήρηση άλλων τραπεζικών λογαρια-
σµών, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Όλα τα
έσοδα καταλήγουν αποκλειστικά σε αυτούς τους τραπε-
ζικούς λογαριασµούς του κάθε κόµµατος ή συνασπι-
σµού. Οι δαπάνες των ανωτέρω δικαιούχων αποδεικνύο-
νται µε ταµειακές αποδείξεις, τιµολόγια, τραπεζικές επι-
ταγές εµβάσµατα και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε
να πιστοποιείται εµφανώς το πρόσωπο του χρηµατοδό-
τη. Κατ’ εξαίρεση τα κόµµατα ή οι συνασπισµοί κοµµά-
των που λαµβάνουν κρατική χρηµατοδότηση και µόνο
αυτά δύνανται για την κάλυψη των δαπανών τους, να
πραγµατοποιούν πληρωµές προς τρίτους, χωρίς χρήση
των λογαριασµών της παρούσας, εφόσον οι πληρωµές
αυτές δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των σαράντα
χιλιάδων (40.000) ευρώ ετησίως. Σε κάθε περίπτωση οι
πληρωµές πρέπει να συνοδεύονται από τις αντίστοιχες
αποδείξεις, τιµολόγια και συναφή παραστατικά που να
αποδεικνύουν τη δαπάνη.»  

Άρθρο 21
Διακίνηση εσόδων και δαπανών υποψηφίων 

και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 4  π.δ. 15/2022

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. (Α΄ 39) τροποποιείται
α) στο πρώτο εδάφιο ως προς τον τρόπο προσδιορισµού
των εσόδων και των δαπανών, β) στο δεύτερο εδάφιο ως
προς το συνολικό ύψος των δαπανών και ως προς τον
χρόνο πραγµατοποίησης αυτών και η παρ. 1 διαµορφώ-
νεται ως εξής: 

«1. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες κάθε υποψηφίου
ή/και αιρετού αντιπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων
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και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως προσδιορίζο-
νται στις περ. η΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 1, διακινούνται υ-
ποχρεωτικώς µέσω ενός και µοναδικού τραπεζικού λο-
γαριασµού. Κατ’ εξαίρεση κάθε υποψήφιος ή/και αιρετός
αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου δύναται να πραγµατοποιεί, απο-
κλειστικά για την κάλυψη των δαπανών του, πληρωµές
σε τρίτους, χωρίς χρήση του λογαριασµού της παρούσας
παραγράφου, εφόσον οι πληρωµές αυτές συνολικά δεν
υπερβαίνουν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, για όλη
τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου προεκλογικών δαπα-
νών και εσόδων ή κατά τη διάρκεια του έτους και συνο-
δεύονται από τις αντίστοιχες αποδείξεις, τιµολόγια και
συναφή παραστατικά που αποδεικνύουν τη δαπάνη.»

Άρθρο 22
Τρόποι και περιορισµοί ιδιωτικής χρηµατοδότησης 
πολιτικών κοµµάτων και συνασπισµών κοµµάτων - 
Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 5 π.δ. 15/2022

Στο άρθρο 5 του π.δ. 15/2022 (Α΄ 39) επέρχονται οι ε-
ξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και στην
παρ. 2 η παραποµπή στο άρθρο 4 αντικαθίσταται από πα-
ραποµπή στο άρθρο 3, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4
µετά τη φράση «η αγορά των οποίων αποτελεί µέσο»,
προστίθεται η λέξη «ιδιωτικής» και το άρθρο 5 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Τρόποι και περιορισµοί ιδιωτικής χρηµατοδότησης πολι-

τικών κοµµάτων, συνασπισµών κοµµάτων

1. Η χρηµατοδότηση γίνεται µε ονοµαστικές καταθέ-
σεις στους τραπεζικούς λογαριασµούς των παρ. 1 και 2
του άρθρου 3 αντίστοιχα. Η χρηµατοδότηση µπορεί να
πραγµατοποιηθεί και µε όποια άλλη µέθοδο επιτρέπει τη
σύνδεση του προσφερόµενου ποσού µε κάποιο φυσικό
πρόσωπο το οποίο µπορεί να ταυτοποιηθεί.

2. Για κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση που εισπράττεται
από πολιτικό κόµµα και συνασπισµό κοµµάτων ή/και νο-
µικό πρόσωπο που λειτουργεί από αυτά ως κέντρο ερευ-
νών και µελετών χωρίς τραπεζική κατάθεση στους τρα-
πεζικούς λογαριασµούς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 α-
ντίστοιχα, εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης,
στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και ο αριθ-
µός φορολογικού µητρώου ή ο αριθµός δελτίου ταυτότη-
τας του καταθέτοντος προσώπου.

3. Κάθε ιδιωτική χρηµατοδότηση σε πολιτικό κόµµα και
συνασπισµό κοµµάτων που υπερβαίνει το ποσό των πε-
ντακοσίων (500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά µόνο
µέσω των τραπεζικών λογαριασµών τους οποίους τη-
ρούν τα κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων µε υπο-
χρεωτική αναγραφή των στοιχείων της ταυτότητας του
χρηµατοδότη.

4. Η έκδοση κουπονιών, η αγορά των οποίων αποτελεί
µέσο ιδιωτικής χρηµατοδότησης, επιτρέπεται µόνο εφό-
σον αυτά είναι αριθµηµένα και θεωρηµένα από την Επι-
τροπή Ελέγχου.
Σε αυτά είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοµατε-

πωνύµου και του αριθµού φορολογικού µητρώου ή του
δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας του αγοραστή χρη-
µατοδότη, εφόσον το ποσό της χρηµατοδότησης υπερ-

βαίνει τα δεκαπέντε (15) ευρώ. Το ανώτατο συνολικό πο-
σό των κουπονιών αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ και κάτω,
τα οποία αριθµούνται και θεωρούνται από την Επιτροπή
Ελέγχου και προορίζονται για την ανώνυµη χρηµατοδό-
τηση, δεν µπορεί να υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό
(4%) της ετήσιας τακτικής χρηµατοδότησης του προη-
γούµενου έτους ανά κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων ε-
τησίως, ούτε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εβδο-
µήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ ανά κόµµα ή συνα-
σπισµό κοµµάτων κατ’ έτος.
Το ακριβές ποσό των κουπονιών αυτών, που αντιστοι-

χεί σε κάθε κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων, καθορίζεται
µε διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ε-
λέγχου, η οποία εκδίδεται το πρώτο δεκαήµερο κάθε έ-
τους. Το ποσό αυτό, για τα κόµµατα και τους συνασπι-
σµούς κοµµάτων, που δεν λαµβάνουν τακτική κρατική
χρηµατοδότηση, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι χι-
λιάδες (20.000) ευρώ ετησίως. Στο τέλος κάθε έτους, η
Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να διασταυρώνει αν το
υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαφορά ανάµεσα στα
θεωρηµένα και στα διατεθέντα από το κόµµα ή το συνα-
σπισµό κουπόνια, συµπίπτει µε τον αριθµό των αδιάθε-
των κουπονιών που υποχρεωτικά της επιστρέφονται µε
ευθύνη του κόµµατος ή του συνασπισµού. Με απόφαση
του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, καθορίζεται η
διαδικασία επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθη-
καν, ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της καταστρο-
φής τους και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.

5. Κατάθεση στους λογαριασµούς της παρ. 1 επιτρέπε-
ται µόνο εφόσον διενεργείται επώνυµα, µε ευθύνη της
τράπεζας ως προς τη διαπίστωση των στοιχείων ταυτό-
τητας του καταθέτη.

6. Απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους
παροχές προς τα κόµµατα ή τους συνασπισµούς από:
α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγέ-

νεια.
β. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ. Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού.
δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδό-

τες ηµερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή το-
πικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή
τηλεοπτικών, εν γένει, σταθµών, καθώς και από συζύ-
γους και κατιόντες αυτών.

7. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τις τράπε-
ζες προς τους δικαιούχους κρατικής χρηµατοδότησης
της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, εφόσον, προς εξα-
σφάλιση των δανείων αυτών, εκχωρείται ή ενεχυριάζε-
ται είτε η κρατική χρηµατοδότηση που αφορά σε οικονο-
µικό έτος µεταγενέστερο του έτους χορήγησης του δα-
νείου είτε ποσοστό της κρατικής χρηµατοδότησης που
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της ετήσιας
χρηµατοδότησης του δικαιούχου. Η αληθής έννοια του
προηγούµενου εδαφίου είναι ότι το ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) της κρατικής χρηµατοδότησης, την ο-
ποία λαµβάνουν οι δικαιούχοι της περ. εα) της παρ. 1 του
άρθρου 1 είναι ανεκχώρητο έναντι των τραπεζικών απαι-
τήσεων που γεννώνται από τις δανειακές συµβάσεις, α-
νεξαρτήτως του χρόνου γέννησης αυτών. Τα κόµµατα
και οι συνασπισµοί κοµµάτων οφείλουν να ενηµερώνουν
εγγράφως την Επιτροπή Ελέγχου και την Τράπεζα της
Ελλάδος για κάθε νέα δανειακή σύµβαση ή για κάθε τρο-
ποποίηση υφιστάµενης το αργότερο εντός δέκα (10) η-
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µερών από την υπογραφή της. Η δανειοδότηση και η µε-
ταβολή κάθε υφιστάµενης σύµβασης πίστωσης των πολι-
τικών κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµάτων πραγµατο-
ποιούνται σύµφωνα µε τους όρους τραπεζικής δεοντο-
λογίας και πρακτικής, όπως καθορίζονται και ισχύουν α-
πό την Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την προϋπόθεση
της προηγούµενης έκδοσης πλήρως αιτιολογηµένης α-
πόφασης του Δ.Σ. του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Η
παράλειψη της ανωτέρω υποχρέωσης ενηµέρωσης επι-
σύρει την κύρωση της παρ. 10 του άρθρου 21. Η Επιτρο-
πή Ελέγχου αναρτά την έγγραφη ενηµέρωση στην επί-
σηµη ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο σύµφωνα µε την υ-
ποπαρ. ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος, ε-
ντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή της.

8. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ιδιωτική χρηµατοδότη-
ση του παρόντος άρθρου, πλην των τακτικών εισφορών
µελών, σε πολιτικά κόµµατα ή συνασπισµούς κοµµάτων
των οποίων ο πρόεδρος, ο γενικός γραµµατέας, µέλος
διοικούσας επιτροπής ή ο νόµιµος εκπρόσωπος έχει κα-
ταδικασθεί: α) σε κάθειρξη για τα αδικήµατα των κεφα-
λαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα ή
β) σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήµατα του Στρατιωτι-
κού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισό-
βιας κάθειρξης ή γ) σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο α-
δίκηµα. Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τη χρονική
διάρκεια της επιβληθείσας ποινής. Το χρονικό διάστηµα
απαγόρευσης της ιδιωτικής χρηµατοδότησης υπολογίζε-
ται από την εποµένη της ηµέρας της οριστικής καταδικα-
στικής απόφασης. Η έκτιση ή µη της ποινής ή η παρα-
γραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισµό του α-
νωτέρω χρονικού διαστήµατος.»

Άρθρο 23
Λογιστικά βιβλία - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 12 

π.δ. 15/2022 

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του π.δ.
15/2022 (Α΄ 39) οι λέξεις «το πρώτο δίµηνο» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «το πρώτο πεντάµηνο» και η παρ.
5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Τα πολιτικά κόµµατα και οι συνασπισµοί κοµµάτων,
που λαµβάνουν τακτική κρατική χρηµατοδότηση, δηµο-
σιεύουν κατ’ έτος ισολογισµό σύµφωνα µε τα ισχύοντα
λογιστικά πρότυπα. Ο ισολογισµός δηµοσιεύεται το
πρώτο πεντάµηνο κάθε έτους στην επίσηµη ιστοσελίδα
που υποχρεούνται να τηρούν στο διαδίκτυο.»

Άρθρο 24
Υποχρεώσεις ελεγχόµενων προσώπων -
Τροποποίηση άρθρου 13 π.δ. 15/2022  

Στο άρθρο 13 του π.δ. 15/2022 (Α΄ 39) επέρχονται οι ε-
ξής αλλαγές: α) επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, β)
στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ οι λέξεις «το πρώτο δίµη-
νο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το πρώτο πεντάµη-
νο» και το άρθρο 13 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
Υποχρεώσεις ελεγχόµενων προσώπων

Τα ελεγχόµενα πρόσωπα, όπως περιγράφονται στο

στοιχείο ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 οφείλουν, όπως κα-
ταθέτουν στην Επιτροπή Ελέγχου:
α. Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδα΄ της παρ. 1 του

άρθρου 1 ελεγχόµενα πρόσωπα, ισολογισµούς και απο-
λογισµούς, όπως αυτοί προκύπτουν από τα λογιστικά βι-
βλία που τηρούν κατά την παρ. 1 του άρθρου 12 το πρώ-
το πεντάµηνο κάθε έτους, καθώς και ειδική έκθεση εκλο-
γικών εσόδων και δαπανών αναφορικά µε την περίοδο ε-
λέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων, το αργότε-
ρο εντός τριών (3) µηνών από τη διενέργεια των εθνικών
εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώ-
πων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο τρόπος σύνταξης
και τα ειδικότερα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην
ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθορίζο-
νται µε απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. 

β. Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδβ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 ελεγχόµενα πρόσωπα, αναλυτικές καταστά-
σεις, παραστατικά και αποδείξεις εσόδων και εξόδων,
καθώς και κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό της χρηµατο-
δότησής τους και της διαχείρισης των οικονοµικών τους
στοιχείων για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών
δαπανών και εσόδων, το αργότερο εντός τριών (3) µη-
νών από την πραγµατοποίηση των εκλογών. Τα ανωτέρω
παραστατικά καταθέτουν οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι
της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου που εξελέγησαν, καθώς και οι αναπληρωµατικοί
των συνδυασµών των κοµµάτων ή συνασπισµών κοµµά-
των, µε τις εξής διακρίσεις:

αα) Ο πρώτος αναπληρωµατικός για τις εκλογικές πε-
ριφέρειες στις οποίες εκλέγονται ένας (1) έως και πέντε
(5) βουλευτές.

ββ) Οι δύο πρώτοι αναπληρωµατικοί για τις εκλογικές
περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται εκλέγονται από έξι
(6) έως και δέκα (10) βουλευτές.

γγ) Οι τρεις πρώτοι αναπληρωµατικοί για τις εκλογι-
κές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται από έντεκα (11)
έως και δεκαπέντε (15) βουλευτές.

δδ) Οι τέσσερις πρώτοι αναπληρωµατικοί για τις εκλο-
γικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται δεκαέξι (16)
και περισσότεροι βουλευτές.

Σε περίπτωση ανάδειξης στο βουλευτικό αξίωµα, ανα-
πληρωµατικού, καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω διακρίσεων,
ο βουλευτής που αναδείχτηκε υποχρεούται να υποβάλει
την αναλυτική κατάσταση του πρώτου εδαφίου της πα-
ρούσας περίπτωσης, στην Επιτροπή του άρθρου 19 ε-
ντός τριάντα (30) ηµερών από την ορκωµοσία του.

γ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδγ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του παρόντος ελεγχόµενα πρόσωπα, αναλυτι-
κές καταστάσεις, παραστατικά και αποδείξεις εσόδων
και εξόδων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό
της χρηµατοδότησής τους και της διαχείρισης των οικο-
νοµικών τους στοιχείων κάθε έτος για όλη τη διάρκεια
της θητείας τους.

δ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδδ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα πρόσωπα, το
πλήρες και αναλυτικό περιεχόµενο, καθώς και την οικο-
νοµική αποτίµηση των εκατέρωθεν συναλλαγών που έ-
χουν πραγµατοποιήσει µε τους δικαιούχους χρηµατοδό-
τησης για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δα-
πανών και εσόδων, εντός τριών (3) µηνών από την πραγ-
µατοποίηση των εκλογών.» 
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Άρθρο 25
Η Επιτροπή ελέγχου και οι αρµοδιότητές της - 

Τροποποίηση άρθρου 19 π.δ. 15/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 15/2022 (Α΄ 39) ε-
πέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. η΄ η φράση
«Καταγράφει πλήρως και αποτιµά χρηµατικά τις εισφο-
ρές σε είδος» αντικαθίσταται από τη φράση «Eλέγχει τη
χρηµατική αποτίµηση των εισφορών σε είδος», β) στην
τέλος της υποπερ. αα) της περ. ιγ΄ προστίθενται τέταρτο
και πέµπτο εδάφια, γ) στο στοιχείο ii) της υποπερ. αβ)
της περ. ιγ΄ µετά από τις λέξεις «από όλα τα πιστωτικά ι-
δρύµατα κάθε πολιτικό κόµµα ή/και συνασπισµός κοµµά-
των» προστίθεται η φράση «και έχει γνωστοποιήσει
στην Επιτροπή», δ) στο στοιχείο vi) της υποπερ. αβ) της
περ. ιγ΄ οι λέξεις «Τα αιτιολογηµένα πορίσµατα» αντικα-
θίσταται από τις λέξεις «Τις αποφάσεις της Επιτροπής»
και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι α-
κόλουθες:
α) Στην Επιτροπή Ελέγχου διαβιβάζονται οι καταγγε-

λίες που αφορούν πιθανές παραβάσεις του παρόντος νό-
µου, τις οποίες εξετάζει κατ’ αποκλειστικότητα και απο-
φαίνεται αιτιολογηµένα επ’ αυτών.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου ρυθµίζει µε πράξεις του Προέ-
δρου της κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των δια-
τάξεων του παρόντος ως προς τα ελεγχόµενα πρόσωπα
του υπό στοιχείο ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.

γ) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει σε θέµατα ελέγχου των
οικονοµικών των υπό στοιχείο ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου
1 προσώπων, την αρµοδιότητα της παρ. 4 του άρθρου 3Β
του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως ισχύει.

δ) Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται ή/και γνωµοδοτεί
για την έκδοση κανονιστικών πράξεων που αφορούν στο
παρόν.

ε) Στο τέλος κάθε έτους η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλ-
λει έκθεση των πεπραγµένων της στην Επιτροπή Θε-
σµών και Διαφάνειας της Βουλής και στους Υπουργούς
Οικονοµικών και Εσωτερικών.

στ) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, προς διαπίστωση των
παραβάσεων του παρόντος, την εξουσία να ελέγχει πλή-
ρως τα πάσης φύσεως βιβλία, δηλώσεις, έγγραφα και
λοιπά στοιχεία που της προσκοµίζουν τα ελεγχόµενα
πρόσωπα και οι υπόχρεοι, δύναται να λαµβάνει ένορκες
ή ανωµοτί, κατά την κρίση της, καταθέσεις, στις περι-
πτώσεις που προβλέπεται επιβολή διοικητικών κυρώσε-
ων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονοµίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται
αναγκαίο για τον έλεγχο της εφαρµογής του παρόντος.
Η Επιτροπή Ελέγχου µπορεί να ορίσει προθεσµία στα ε-
λεγχόµενα πρόσωπα για παροχή διευκρινίσεων ή συ-
µπλήρωση των στοιχείων που καταθέτουν ως προς τη
χρηµατοδότηση, την οικονοµική διαχείριση και την προέ-
λευση των πάσης φύσεως πόρων που τελούν άµεσα ή
έµµεσα υπό τον έλεγχό τους. Το έργο της Επιτροπής Ε-
λέγχου επικουρείται από έναν Εισαγγελέα Πρωτοδικών
ειδικών αρµοδιοτήτων και αποκλειστικής ενασχόλησης
µε τις υποθέσεις του παρόντος, ο οποίος θα παρέχει
στην Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδροµή, κατά την εκτέ-
λεση των αρµοδιοτήτων της, ο οποίος διορίζεται µε από-
φαση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου µετά από
πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Η θη-

τεία του είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται για µια
ακόµα φορά.
ζ) Η εξέταση των οικονοµικών των υποψήφιων αντι-

προσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, κατά την περίοδο ελέγχου προεκλο-
γικών δαπανών και εσόδων, ολοκληρώνεται εντός πέντε
(5) µηνών από την υποβολή στην Επιτροπή Ελέγχου των
στοιχείων, τα οποία προβλέπονται στο στοιχείο β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος.
η) Ελέγχει τη χρηµατική αποτίµηση των εισφορών σε

είδος που έλαβαν χώρα, κατά τη διάρκεια της περιόδου
ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων, στους
δικαιούχους χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την αγοραία
τιµή.
θ) Αναφέρει ρητά τις πιθανολογούµενες παραβάσεις

του παρόντος σε ετήσια έκθεση που εκδίδει.
ι) Εκδίδει αιτιολογηµένα πορίσµατα για τους ελέγχους

που διενεργεί, όπου καταγράφει και τη γνώµη της µειο-
ψηφίας.
ια) Σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικηµάτων διαβι-

βάζει χωρίς καθυστέρηση τα πορίσµατα µε τα οποία δια-
πιστώθηκαν αυτά στον κατά τόπο αρµόδιο Εισαγγελέα.
ιβ) Εξετάζει αν τα ποσά της χρηµατοδότησης προς τα

ελεγχόµενα πρόσωπα υπό τα στοιχεία ιδα΄ έως ιδγ΄,
της παρ. 1 του άρθρου 1, διατέθηκαν για τις προβλεπό-
µενες από τον νόµο δραστηριότητες και σε αρνητική πε-
ρίπτωση επιβάλλει στα ελεγχόµενα πρόσωπα πρόστιµο
ισόποσο µε το διπλάσιο του παρανόµως διατεθέντος πο-
σού, εκτός εάν υπάρχει ειδικότερη διάταξη στο παρόν.
ιγ) Τηρεί και διαχειρίζεται:
αα) Ηλεκτρονική εφαρµογή για την υποβολή εγγρά-

φων που αφορούν σε γνωστοποιήσεις και λοιπές υπο-
χρεώσεις των ελεγχόµενων προσώπων, όπως αυτές
προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος. Τα δεδοµένα
που τηρούνται στην ηλεκτρονική εφαρµογή του προη-
γούµενου εδαφίου και η επεξεργασία τους, ο τρόπος
διαπίστευσης και πρόσβασης των χρηστών σε αυτή, κα-
θώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκεκριµένη η-
λεκτρονική εφαρµογή καθορίζονται µε απόφαση του
Προέδρου της Επιτροπής, µετά από εισήγησή της, η ο-
ποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι κατάλογοι των ελεγχόµενων προσώπων κατά κατηγο-
ρία αποστέλλονται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες,
για την ανακήρυξη των υποψηφίων και των επιτυχόντων,
αρχές, αυθηµερόν µετά την οριστικοποίησή τους, για
την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων στην ηλεκτρο-
νική εφαρµογή. Η υποβολή των απαιτούµενων στοιχείων
µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής είναι υποχρεωτική
για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα ελεγχόµενα
πρόσωπα της περ. ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. Κατ’ ε-
ξαίρεση, σε περίπτωση αποδεδειγµένης αδυναµίας ηλε-
κτρονικής υποβολής για λόγους ανωτέρας βίας, αυτή
µπορεί να γίνει µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, που καθο-
ρίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

αβ) Επίσηµη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία η
πρόσβαση για ενηµέρωση είναι ελεύθερη και στην οποία
δηµοσιοποιεί:

i) Την κοινοποιηθείσα από το Υπουργείο Εσωτερικών
κρατική χρηµατοδότηση που λαµβάνει κάθε δικαιούχος
αυτής.

ii) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται όλα τα δάνεια
που έχει λάβει από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα κάθε πο-
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λιτικό κόµµα ή/και συνασπισµός κοµµάτων, και έχει γνω-
στοποιήσει στην Επιτροπή, καθώς και αντίγραφο του κει-
µένου της κάθε συµφωνίας δανείου µεταξύ κόµµατος
ή/και συνασπισµού κοµµάτων αφενός και του πιστωτικού
ιδρύµατος αφετέρου.

iii) Tα πλήρη στοιχεία κάθε φυσικού προσώπου που
χρηµατοδοτεί τους υπό στοιχείο εβ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 δικαιούχους χρηµατοδότησης, εφόσον η χρηµα-
τοδότηση υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ κατ’ έτος, καθώς και τα ακριβή στοιχεία του
χρηµατοδοτούµενου και το ακριβές ποσό αυτής.

iv) Τα πλήρη στοιχεία κάθε χρηµατοδότη προς τους υ-
πό στοιχείο εα΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 δικαιούχους
χρηµατοδότησης, εφόσον η χρηµατοδότηση υπερβαίνει
το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ κατ’ έτος, κα-
θώς και τα ακριβή στοιχεία του χρηµατοδοτούµενου και
το ακριβές ποσό αυτής.

v) Τους ισολογισµούς και απολογισµούς των πολιτικών
κοµµάτων και συνασπισµών, όπως αυτοί προκύπτουν α-
πό τα λογιστικά βιβλία που τηρούν, σύµφωνα µε την παρ.
1 του άρθρου 12 και τις συνταχθείσες ετήσιες εκθέσεις
της µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου των βιβλίων αυ-
τών.

vi) Τις αποφάσεις της Επιτροπής για τους ελέγχους
που διενεργεί, περιλαµβανοµένης και της γνώµης της
µειοψηφίας.

vii) Τις προεκλογικές δαπάνες και τα έσοδα κάθε κόµ-
µατος ή συνασπισµού κοµµάτων και το συνολικό ποσό
που διέθεσαν και εισέπραξαν όλα τα κόµµατα και οι συ-
νασπισµοί κοµµάτων κατά την περίοδο ελέγχου προε-
κλογικών δαπανών και εσόδων.

viii) Κανονιστικά κείµενα, αποφάσεις, εκθέσεις, δια-
βουλεύσεις και πληροφορίες.
ιδ) Διαβιβάζει απευθείας στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστή-

ριο του άρθρου 100 του Συντάγµατος τους φακέλους µε
τις παραβάσεις για τις οποίες συντρέχει λόγος έκπτω-
σης από το βουλευτικό αξίωµα κατά το άρθρο 24.
ιε) Για όσους εκ των ελεγχόµενων προσώπων και των

υπόχρεων απαιτείται προηγούµενη απόφαση της Βου-
λής, σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1 και 2 εδάφιο 1 του
Συντάγµατος, προκειµένου να εκκινήσει η προδικασία
και να ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος τους για αδικήµα-
τα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
γνωµοδοτικό συµβούλιο συγκροτούµενο ετησίως και για
το αντίστοιχο έτος, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
155 του Κανονισµού της Βουλής, είναι αρµόδιο να γνω-
µοδοτεί θετικά ή αποφατικά για την παραποµπή τους στο
Δικαστήριο. Τη γνωµοδότηση αυτή διαβιβάζει αµελλητί
στη Βουλή. Του δικαστικού συµβουλίου προεδρεύει ο
αρχαιότερος από τους κληρωθέντες δικαστές.
ιστ) Η Επιτροπή Ελέγχου δηµοσιοποιεί τα στοιχεία

που εµπεριέχονται στις διατάξεις των στοιχείων i έως v
και vii έως viii, της υποπερ. αβ΄ της περ. ιγ΄ της παρού-
σας παραγράφου το αργότερο εντός ενενήντα (90) ηµε-
ρών από την παραλαβή τους. Τα στοιχεία που αναφέρο-
νται στο στοιχείο vi της υποπερ. αβ΄ της περ. ιγ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου δηµοσιεύονται αµέσως µετά την ο-
λοκλήρωση του ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία παραµέ-
νουν αναρτηµένα στην ιστοσελίδα για χρονικό διάστηµα
δέκα (10) ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου οφείλει να ενηµε-
ρώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα την επίσηµη ιστοσε-

λίδα της στο διαδίκτυο, καθιστώντας άµεσα προσβάσιµα
στους πολίτες τα ανωτέρω στοιχεία. Σε περίπτωση που
κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων δεν υποβάλει τα προ-
βλεπόµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία, η Επι-
τροπή Ελέγχου δηµοσιεύει την παράλειψη αυτή στην ι-
στοσελίδα της.

Άρθρο 26
Διοικητικές κυρώσεις - Τροποποίηση άρθρου 20

π.δ. 15/2022

Στο άρθρο 20 του π.δ. 15/2022 (Α΄ 39) επέρχονται οι ε-
ξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 µετά από τις λέξεις «τους υ-
ποψήφιους βουλευτές» προστίθενται οι λέξεις «ή αιρε-
τούς», β) στην περ. α΄ της παρ. 2 µετά από τις λέξεις
«καθώς και υποψήφιων βουλευτών» προστίθενται οι λέ-
ξεις «ή αιρετών,» και µετά από τις λέξεις «υποψήφιους
βουλευτές» προστίθενται οι λέξεις «ή αιρετούς.», γ)
στην περ. β΄ της παρ. 2 µετά τις λέξεις «ή οι υποψήφιοι
βουλευτές» προστίθεται οι λέξεις «ή αιρετοί,», δ) στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 3 µετά από τις λέξεις «και υπο-
ψήφιων βουλευτών» προστίθενται οι λέξεις «ή αιρε-
τών», ε) στην παρ. 5 µετά από τις λέξεις «και τους υπο-
ψήφιους βουλευτές» προστίθενται οι λέξεις «ή αιρε-
τούς» και το άρθρο 23 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20
Γενικές διατάξεις

1. Στα κόµµατα, τους συνασπισµούς και τους υποψήφι-
ους βουλευτές ή αιρετούς επιβάλλονται κυρώσεις σε πε-
ρίπτωση παραβίασης διατάξεων του παρόντος, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στα επόµενα άρθρα.

2.α. Μετά τη σύνταξη της έκθεσης της Επιτροπής Ε-
λέγχου και εφόσον µε αυτή προτείνεται η διαβίβαση του
φακέλου στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, κατ’ άρθρο 24,
ή η επιβολή κυρώσεων σε βάρος κοµµάτων ή συνασπι-
σµών, καθώς και υποψήφιων βουλευτών ή αιρετών, αντί-
γραφό της κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή στα αρ-
µόδια όργανα του κόµµατος, κατ’ άρθρο 11, ή στους υ-
ποψήφιους βουλευτές ή αιρετούς.
β. Τα ανωτέρω όργανα ή οι υποψήφιοι βουλευτές ή αι-

ρετοί, υποβάλλουν, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δε-
καπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της εκθέσε-
ως, παρατηρήσεις για αντίκρουση του περιεχοµένου
της.
γ. Η Επιτροπή ελέγχου, αφού τις εξετάσει, υποβάλλει

την τελική της έκθεση στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Ειδι-
κού Δικαστηρίου, εφόσον διαπιστώνεται παράβαση που
µπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση από το βουλευτικό α-
ξίωµα ή στον Πρόεδρο της Βουλής, εφόσον προτείνεται
επιβολή κυρώσεων.

3. Οι κυρώσεις σε βάρος κοµµάτων, συνασπισµών κοµ-
µάτων και υποψήφιων βουλευτών ή αιρετών επιβάλλο-
νται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προέδρου της Βου-
λής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την υποβολή της τελικής έκθεσης της
Επιτροπής Ελέγχου και κοινοποιείται στον παραβάτη και
στον Υπουργό Εσωτερικών. 

4. Το πρόστιµο που επιβάλλεται σε κόµµατα και συνα-
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σπισµούς εισπράττεται µε παρακράτηση του ποσού από
τη χρηµατοδότηση του επόµενου έτους. Το πρόστιµο
που επιβάλλεται στα λοιπά κόµµατα και τους υποψήφι-
ους βουλευτές εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

5. Τα ένδικα βοηθήµατα που ασκούνται από τα κόµµα-
τα, τους συνασπισµούς και τους υποψήφιους βουλευτές
ή αιρετούς κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµου,
που αφορούν κυρώσεις, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος νόµου, εισάγουν διοικητικές διαφορές ου-
σίας, οι οποίες εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο
βαθµό από το Συµβούλιο της Επικρατείας.»

Άρθρο 27
Κυρώσεις σε βάρος πολιτικών κοµµάτων 

και συνασπισµών κοµµάτων - Τροποποίηση άρθρου 21
π.δ. 15/2022 

Στο άρθρο 21 του π.δ. 15/2022 (Α΄ 39) επέρχονται οι ε-
ξής αλλαγές: α) στην παρ. 2 οι λέξεις «ίσο µε το 5%» α-
ντικαθίσταται από τις λέξεις «από 1% έως 5%», β) τα
δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 τροποποιούνται ως προς
το ύψος του προστίµου, γ) η παρ. 7 τροποποιείται ως
προς το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου σε περί-
πτωση παράβασης της παρ. 1 του άρθρου 8, καθώς και
ως προς την εφαρµογή της και στην περίπτωση συνασπι-
σµού κοµµάτων, δ) η παρ. 8 τροποποιείται ως προς το ύ-
ψος του επιβαλλόµενου προστίµου για κάθε παράβαση
της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 και το άρθρο 21
διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 21
Κυρώσεις σε βάρος πολιτικών κοµµάτων 

και συνασπισµών κοµµάτων

1. Για την υπέρβαση του ορίου της παραγράφου 1α του
άρθρου 15 του παρόντος νόµου για τη ραδιοτηλεοπτική
µετάδοση µηνυµάτων των κοµµάτων και των συνασπι-
σµών, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι το σαράντα τοις εκα-
τό (40%) της τελευταίας, κάθε φορά, καταβληθείσας σε
αυτά τακτικής χρηµατοδότησης. Αν το κόµµα δεν λαµβά-
νει τακτική χρηµατοδότηση, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι
εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

2. Για τη µη εµπρόθεσµη δηµοσίευση του ετήσιου ισο-
λογισµού, καθώς και της ειδικής έκθεσης εκλογικών ε-
σόδων και δαπανών κόµµατος ή συνασπισµού επιβάλλε-
ται πρόστιµο από ένα τοις εκατό (1%) έως πέντε τοις ε-
κατό (5%) της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας,
στο κόµµα ή το συνασπισµό, τακτικής ή, αντίστοιχα, ε-
κλογικής χρηµατοδότησης.

3. Για την ελλιπή ή αντικανονική τήρηση και ενηµέρω-
ση του βιβλίου εσόδων - δαπανών, του ισολογισµού ή
της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών επι-
βάλλεται πρόστιµο µέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) της
τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτό, τακτικής
ή, αντίστοιχα, εκλογικής χρηµατοδότησης.

4. Στα πολιτικά κόµµατα και στους συνασπισµούς κοµ-
µάτων που διακινούν έσοδα ή δαπάνες κατά παράβαση
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 επιβάλ-
λεται πρόστιµο µέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) της τε-
λευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτά τακτικής
χρηµατοδότησης. Αν το κόµµα ή ο συνασπισµός κοµµά-
των δεν λαµβάνει κρατική χρηµατοδότηση, επιβάλλεται
πρόστιµο µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Ίδιες

κυρώσεις επιβάλλονται σε πολιτικά κόµµατα και σε συ-
νασπισµούς κοµµάτων που λαµβάνουν χρηµατοδότηση ή
κάθε είδους παροχή: α) κατά παράβαση των παρ. 1 ή 3 ή
4 του άρθρου 5 ή β) από φορείς ή πρόσωπα της παρ. 6
του άρθρου 5.

5. Για τα κόµµατα και τους συνασπισµούς που λαµβά-
νουν µόνον εκλογική χρηµατοδότηση από το Κράτος, το
ύψος του προστίµου που προβλέπεται στις προηγούµε-
νες παραγράφους υπολογίζεται µε βάση τη χρηµατοδό-
τηση αυτή.

6. Για την υπέρβαση του επιτρεπόµενου ανώτατου ύ-
ψους εκλογικών δαπανών επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε
το διπλάσιο του ποσού της υπέρβασης. Αν η υπέρβαση
είναι µεγαλύτερη από το πενήντα τοις εκατό (50%) του
ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους εκλογικών δαπανών, ε-
πιβάλλεται, εκτός από το πρόστιµο, και η στέρηση της
τακτικής χρηµατοδότησης του επόµενου έτους.

7. Στο πολιτικό κόµµα ή συνασπισµό κοµµάτων που δέ-
χεται χρηµατοδότηση, κατά παράβαση της παρ. 1 του
άρθρου 8, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι το δέκα τοις εκα-
τό (10%) της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε
αυτό τακτικής ή εκλογικής χρηµατοδότησης ή µε πρόστι-
µο µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ αν πρόκειται
για κόµµα που δεν λαµβάνει κρατική χρηµατοδότηση.

8. Για κάθε παράβαση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 17 του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι πέ-
ντε τοις εκατό (5%) της τελευταίας, κάθε φορά, κατα-
βληθείσας προς το κόµµα ή τον συνασπισµό τακτικής ή
εκλογικής χρηµατοδότησης ή πρόστιµο µέχρι είκοσι χι-
λιάδες (20.000) ευρώ, αν πρόκειται για κόµµα ή συνασπι-
σµό που δεν λαµβάνει κρατική χρηµατοδότηση.

9. Για κάθε παράβαση των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 17 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι το
δέκα τοις εκατό (10%) της τελευταίας, κάθε φορά, κατα-
βληθείσας προς το κόµµα ή το συνασπισµό κρατικής
χρηµατοδότησης ή µε πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ αν πρόκειται για κόµµα ή συνασπισµό που
δεν λαµβάνει κρατική χρηµατοδότηση.

10. Πολιτικό κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων που αρ-
νείται να υπαχθεί µερικώς ή ολικώς και καθ’ οποιονδήπο-
τε τρόπο στον έλεγχο της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυ-
τός προβλέπεται στο Έκτο Κεφάλαιο, δεν λαµβάνει κατ’
αναλογίαν µερικώς ή ολικώς την κρατική χρηµατοδότη-
ση που δικαιούται. Η κύρωση αυτή διαπιστώνεται µε α-
πόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και εφαρµόζεται από το
επόµενο της διαπιστωµένης παράβασης οικονοµικό έ-
τος. Σε κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων που δεν λαµβά-
νει για οποιονδήποτε λόγο κρατική χρηµατοδότηση, τι-
µωρείται µε πρόστιµο µέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000)
ευρώ. Ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται σε πολιτικό κόµµα ή
συνασπισµός κοµµάτων που συνάπτει σύµβαση κατά πα-
ράβαση των όρων του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του
άρθρου 5.»

Άρθρο 28
Ύψος χρηµατικών κυρώσεων - Τροποποίηση 

άρθρου 22 π.δ. 15/2022 

Στο άρθρο 22 του π.δ. 15/2022 (Α΄ 39) επέρχονται οι ε-
ξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 οι λέξεις «µέχρι το δέκα
τοις εκατό (10%) της ετησίας βουλευτικής αποζηµίω-
σης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «έως χίλια (1.000)
ευρώ», β) οι παρ. 2, 3 και 4 αντικαθίστανται, γ) στην παρ.
6 επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις και  οι λέξεις
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«µέχρι το διπλάσιο της ετήσιας βουλευτικής αποζηµίω-
σης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «έως σαράντα χιλιά-
δες (40.000) ευρώ», δ) στην παρ. 7 δα) οι λέξεις «µέχρι
το ύψος της ετήσιας βουλευτικής αποζηµίωσης» αντικα-
θίσταται από τις λέξεις «έως σαράντα χιλιάδες (40.000)
ευρώ», δβ) η λέξη «εα΄» αντικαθίσταται από τη λέξη
«εβ΄»και το άρθρο 22 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 22
Κυρώσεις σε βάρος υποψηφίων ή/και αιρετών 

αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής ή ελλι-
πούς ή αντικανονικής σύνταξης της κατά την περ. β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 13 αναλυτικής κατάστασης εκλογι-
κών εσόδων και δαπανών, επιβάλλεται πρόστιµο έως χί-
λια (1.000) ευρώ. 

2. Σε υποψήφιο ή/και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής
των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
διακινεί έσοδα ή δαπάνες κατά παράβαση της παρ. 1 του
άρθρου 7 επιβάλλεται πρόστιµο έως το είκοσι τοις εκατό
(20%) της ετήσιας βουλευτικής αποζηµίωσης και µέχρι
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στον υποψήφιο ή/και αιρε-
τό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου που παραλείπει να τηρήσει τις υ-
ποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7
επιβάλλεται πρόστιµο έως το δέκα τοις εκατό (10%) της
ετήσιας βουλευτικής αποζηµίωσης και µέχρι πέντε χιλιά-
δες (5.000) ευρώ. Ο υποψήφιος ή/και ο αιρετός αντιπρό-
σωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που δέχεται χρηµατοδότηση ή άλλου εί-
δους παροχή από φορείς ή πρόσωπα της παρ. 4 του άρ-
θρου 7 υποχρεούται σε επιστροφή του συνόλου της χρη-
µατοδότησης ή παροχής.

3. Στους υποψήφιους βουλευτές που δέχθηκαν χρηµα-
τοδότηση κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 8 επι-
βάλλεται πρόστιµο µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
και οι τελευταίοι υποχρεούνται σε επιστροφή της επι-
πλέον των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ χρηµατοδότη-
σης.

4. Σε περίπτωση παράβασης των περ. α΄ και β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 18 επιβάλλεται στον υποψήφιο βου-
λευτή πρόστιµο έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

5. Με την επιφύλαξη του επόµενου άρθρου, για την υ-
πέρβαση του επιτρεπόµενου ανώτατου ύψους εκλογι-
κών δαπανών, όπως ορίζεται στις παρ. 1 έως 4 του άρ-
θρου 10 ή για την υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκλογι-
κών δαπανών για καταχώριση διαφηµιστικών µηνυµάτων
στον τύπο, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 10, ε-
πιβάλλεται πρόστιµο µέχρι το δεκαπλάσιο της υπέρβα-
σης.

6. Σε περίπτωση παράβασης της περ. γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 18 επιβάλλεται, στον υποψήφιο βουλευτή, πρό-
στιµο έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

7. Σε περίπτωση παράβασης των περ. εβ΄, εγ΄ και εδ΄
της παρ. 1 του άρθρου 18 του παρόντος νόµου, σχετικά
µε τα πολιτικά γραφεία των υποψήφιων βουλευτών, επι-
βάλλεται, στους υποψήφιους βουλευτές, πρόστιµο έως

σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.
8. Αιρετός αντιπρόσωπος που αρνείται να υπαχθεί ολι-

κώς ή µερικώς και καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον έλεγχο
της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αυτός προβλέπεται στο
Έκτο Κεφάλαιο, δεν λαµβάνει τη βουλευτική αποζηµίω-
ση που δικαιούται. Η κύρωση αυτή διαπιστώνεται µε α-
πόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και ξεκινά να εφαρµό-
ζεται από τον επόµενο της διαπιστωµένης παράβασης
µήνα.»

Άρθρο 29
Κυρώσεις σε βάρος τρίτων - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 25 π.δ. 15/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 15/2022 (Α΄ 39)
προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο ως προς τη θεµελίω-
ση ποινικής ευθύνης και για τους τρίτους και η παρ. 1
διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Η παραβίαση από τους ραδιοφωνικούς και τηλεο-
πτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από τους
φορείς παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλε-
οπτικών υπηρεσιών, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, της
περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17, της περ. γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 18 και της περ. γ΄ της παρ. 2 του αυτού άρ-
θρου, εφόσον πρόκειται για κάλυψη της προεκλογικής
δραστηριότητας υποψήφιων βουλευτών, χωρίς σχετικό
αίτηµά τους, καθώς και της εκδιδόµενης, κατ’ εξουσιο-
δότηση της παρ. 1 του άρθρου 26, κοινής υπουργικής α-
πόφασης, θεωρείται παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής
νοµοθεσίας και εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), όπως ισχύει, και
της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233). Οι
παραβιάσεις των διατάξεων που προαναφέρθηκαν συνι-
στούν, αντίστοιχα, ποινικά αδικήµατα για τα οποία οι νό-
µιµοι εκπρόσωποι των ανωτέρω σταθµών τιµωρούνται,
σωρευτικώς, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έ-
τους. Η παραβίαση των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 των άρ-
θρων 17 και 18 από τρίτους συνιστά ποινικό αδίκηµα και
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι έξι (6) µηνών.». 

Άρθρο 30
Καταργούµενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 19 του ν. 4255/2014

(Α΄ 89), περί ρύθµισης ζητηµάτων για την ανάδειξη µε-
λών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διεξήχθησαν τον
Μάιο του 2014,
β) η παρ. 7 του άρθρου 112 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50).

περί προαιρετικής ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτού-
µενων στοιχείων ειδικά για το έτος 2019, 
γ) η παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146)

περί παροχής εξουσιοδότησης για έκδοση απόφασης
που καθορίζει τον τρόπο είσπραξης επιβαλλόµενων προ-
στίµων,
δ) οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4325/2015

(Α΄ 47) περί προθεσµίας έκδοσης της απόφασης της
παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002.
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ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 31
Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο σύνολο 

της Επικράτειας - Κατάργηση «Φορέων Σχεδιασµού
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

(«ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ») - Τροποποίηση άρθρου 225
ν. 4555/2018

1. Στο άρθρο 225 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) επέρχο-
νται οι εξής αλλαγές: α) στον τίτλο οι λέξεις «ηπειρωτι-
κής χώρας» αντικαθίστανται από τη λέξη «Επικράτειας»,
β) η παρ. 1 τροποποιείται ως προς τους δήµους που συ-
νιστούν Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και
διαγράφονται οι λέξεις «, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
παρόντος και µε το άρθρο 245», γ) η παρ. 2 τροποποιεί-
ται µε τη συγκεκριµενοποίηση της νοµικής φύσης των
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, δ) µετά από
την παρ. 2 προστίθεται νέα παρ. 2Α, δα) η παρ. 3 αντικα-
θίσταται, ε) καταργούνται οι παρ. 4, 5, 7 και 8, στ) στην
παρ. 6 διαγράφεται το πέµπτο εδάφιο ως προς τον επι-
τρεπόµενο χρόνο µεταβολής της νοµικής µορφής
των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και επέρ-
χονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, ζ) στην παρ. 9 διαγρά-
φονται οι λέξεις «και ΦΟ. Σ. ΠΕΣΔΑ» και οι λέξεις
«εφαρµόζονται οι, περί συνδέσµων, διατάξεις του
ν. 3463/2006» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 245 έως 251 άρθρα του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, περί συνδέσµων», και το άρθρο 225 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 225
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

στους δήµους της Επικράτειας

1. Οι δήµοι της χώρας συνιστούν Φορείς Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) είτε ως νοµικά πρόσω-
πα δηµοσίου δικαίου µε τη µορφή συνδέσµου είτε ως ε-
πιχειρήσεις Ο.Τ.Α. µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας του
άρθρου 236 του παρόντος.

2. Οι ΦΟ.Δ.Σ.Α., ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, έχουν
κοινωφελή και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και αποτε-
λούν δηµόσια νοµικά πρόσωπα ειδικού σκοπού.

2Α. H διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων
προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης
στερεών αποβλήτων δήµων, καθώς και η υλοποίηση των
στόχων και δράσεων του ισχύοντος Περιφερειακού Σχε-
διασµού Διαχείρισης Αποβλήτων στα διοικητικά όρια κά-
θε περιφέρειας από την έναρξη ισχύος του παρόντος και
µε την επιφύλαξη της παρ. 14 του άρθρου 245, ασκείται
από έναν (1) ΦΟ.Δ.Σ.Α., εξαιρουµένων των Περιφερειών
του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, για τις οποίες
ισχύει το άρθρο 226Α, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
για την οποία ισχύει το άρθρο 226Β, της Περιφέρειας
Κρήτης, για την οποία ισχύει το άρθρο 226Γ του παρό-
ντος και της Περιφέρειας Αττικής, για την οποία ισχύει
το άρθρο 211 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

3. Για τη λειτουργία του ΦΟ.Δ.Σ.Α. συντρέχουν σω-
ρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Σε κάθε ΦΟ.Δ.Σ.Α. συµµετέχουν, πλέον του ενός

δήµοι, οι όµοροι δήµοι και όσοι δήµοι ανήκουν είτε στην

ίδια Περιφερειακή Ενότητα είτε σε διαφορετικές, αλλά
όµορες, Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας περιφέρειας. 
β) Η λειτουργία, σε κάθε ΦΟ.Δ.Σ.Α. εντός των διοικητι-

κών ορίων ενός από τους δήµους - µέλη του, τουλάχι-
στον ενός Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) και η λειτουργία ή πρόβλεψη στον οικείο ΠΕΣ-
ΔΑ, µίας µονάδας µηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας,
ώστε ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. να διαχειρίζεται τα τρία (3) κύρια ρεύ-
µατα αστικών αποβλήτων και συγκεκριµένα βιοαπόβλη-
τα, ανακυκλώσιµα και υπολειµµατικά αστικά απόβλητα.»

4. [Καταργείται]  
5. [Καταργείται]  
6. ΦΟ.Δ.Σ.Α. µε τη νοµική µορφή του συνδέσµου, µπο-

ρεί να µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 265
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄
114) και αντίστοιχα ΦΟ.Δ.Σ.Α. που έχει τη µορφή ανώνυ-
µης εταιρείας του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων, µπορεί να µετατραπεί σε σύνδεσµο, εφό-
σον αυτό αποφασιστεί από τα δηµοτικά συµβούλια των
δήµων - µελών του που εκπροσωπούν ποσοστό εξήντα
τοις εκατό (60%) του πληθυσµού του συνόλου των δή-
µων - µελών. Η απόφαση κάθε δηµοτικού συµβουλίου
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του.
Το νοµικό πρόσωπο µε τη νέα νοµική µορφή, είτε αυτό

έχει τη νοµική µορφή του συνδέσµου είτε της επιχείρη-
σης Ο.Τ.Α. µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, καθίσταται
από τον χρόνο σύστασής του καθολικός διάδοχος σε ό-
λη την κινητή και ακίνητη περιουσία του προηγούµενου
νοµικού προσώπου και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε ό-
λα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού. Εκκρεµείς
δίκες συνεχίζονται χωρίς καµία διατύπωση από το διά-
δοχο νοµικό πρόσωπο και χωρίς να απαιτείται πράξη συ-
νέχισης.
Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-

ρίστου χρόνου προσωπικό των ΦΟ.Δ.Σ.Α. που µετατρέ-
πονται, συµπεριλαµβανοµένων και όσων απασχολούνται
µε σχέση έµµισθης εντολής, µεταφέρεται αυτοδικαίως
στον ΦΟ.Δ.Σ.Α. που προκύπτει από τη µετατροπή, από
τον χρόνο σύστασης του νοµικού προσώπου µε τη νέα
νοµική µορφή και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις
του οικείου ΟΕΥ ή κανονισµού προσωπικού, που συνι-
στώνται σύµφωνα µε το άρθρο 241, κατά κατηγορία / εκ-
παιδευτική βαθµίδα και κλάδο / ειδικότητα ή έµµισθη ε-
ντολή. Αν στον οικείο ΟΕΥ ή κανονισµό δεν υπάρχουν
κενές θέσεις, αυτές δηµιουργούνται µε τροποποίησή
του µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη µετατροπή.
Το προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλι-
στικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοι-
ας και υγειονοµικής περίθαλψης, καθώς και από το συ-
νταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη
µετατροπή, η δε προηγούµενη απασχόλησή του αναγνω-
ρίζεται ως προϋπηρεσία για κάθε έννοµη συνέπεια. Το
µόνιµο προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται, ως προς τα
δικαιώµατα και τις υπηρεσιακές µεταβολές του, από τις
διατάξεις στις οποίες υπαγόταν πριν από τη µετατροπή.
Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µίσθω-
σης έργου που βρίσκονται σε ισχύ συνεχίζονται από τον
νέο φορέα µέχρι τη λήξη τους.
Προκηρυσσόµενες θέσεις των ΦΟ.Δ.Σ.Α. που µετατρέ-

πονται, µεταφέρονται στον φορέα που προκύπτει από τη
µετατροπή, ο οποίος συνεχίζει τη διαδικασία πρόσλη-
ψης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
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Στην περίπτωση µετατροπής ανώνυµης εταιρείας σε
σύνδεσµο, η διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης µετα-
φοράς του προσωπικού εκδίδεται από το αρµόδιο προς
διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε αναδροµική ισχύ από τον χρόνο σύ-
στασης του νοµικού προσώπου µε τη νέα νοµική µορφή.
Η πράξη κατάταξης σε θέσεις εκδίδεται από το αρµόδιο
προς διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι προβλεπόµενες θέσεις µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προ-
σωποπαγείς και καταργούνται µόλις κενωθούν, µε οποι-
ονδήποτε τρόπο.

7. [Καταργείται] 
8. [Καταργείται]   
9. Για θέµατα που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία

των ΦΟ.Δ.Σ.Α. που λειτουργούν µε τη µορφή συνδέσµου
και δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, ε-
φαρµόζονται τα άρθρα 245 έως 251 του Κώδικα Δήµων
και Κοινοτήτων, περί συνδέσµων.»

2. Κάθε αναφορά στην κείµενη νοµοθεσία σε Φορέα ή
Φορείς Σχεδιασµού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ) καταργείται.

Άρθρο 32
Άσκηση αρµοδιοτήτων των Φορέων Σχεδιασµού
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

(ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ)

Οι αρµοδιότητες των Φορέων Σχεδιασµού Περιφερεια-
κού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ασκούνται ως εξής:
α) Η αρµοδιότητα σύνταξης, εκπόνησης ή τροποποίη-

σης των οικείων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Α-
ποβλήτων ασκείται από τους Φορείς Διαχείρισης Στερε-
ών Αποβλήτων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 227
του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και 
β) η αρµοδιότητα συλλογής πληροφοριών και στοιχεί-

ων για τις στατικές των αποβλήτων ασκείται από τη Δι-
εύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 60 του
ν. 4819/2021 (Α΄ 129). 

Άρθρο 33
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές
περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων

- Τροποποίηση άρθρου 226Α ν. 4555/2018

Στο άρθρο 226Α του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) επέρχονται
οι εξής αλλαγές: α) τίθεται τίτλος, β) οι παρ. 7 και 9 αντι-
καθίστανται, γ) στην παρ. 8 προστίθενται εδάφια δεύτε-
ρο και τρίτο, δ) µετά από την παρ. 8 προστίθεται νέα
παρ. 8Α και το άρθρο 226Α διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 226Α
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές

περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων

1. Για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στις νησιωτι-
κές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νή-
σων, συστήνεται για κάθε µία από αυτές Ειδικός Περιφε-
ρειακός Διαβαθµιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Α-
ποβλήτων, ως Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.. Στον Ειδικό Πε-
ριφερειακό Διαβαθµιδικό ΦΟ.Δ.Σ.Α. µετέχουν υποχρεω-

τικά η οικεία Περιφέρεια και όλοι οι Δήµοι της Περιφέ-
ρειας αυτής. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η έ-
δρα των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθµιδικών
ΦΟ.Δ.Σ.Α. του παρόντος άρθρου.

2. Οι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθµιδικοί ΦΟ.Δ.Σ.Α. έ-
χουν τις αρµοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου
227.

3. Οι αρµοδιότητες του άρθρου 228 ασκούνται από τις
υπηρεσίες καθαριότητας των Δήµων και από την ΕΔΑΚΙ
ΑΕ για τους δήµους της Νήσου Κεφαλλονιάς. Για την ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων αυτών, οι οικείοι δήµοι δύνα-
νται να συνάπτουν συµβάσεις των άρθρων 99 και 100
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) µε γειτονικούς νησιωτικούς δή-
µους ή µε τον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθµιδικό
ΦΟ.Δ.Σ.Α..

4. Η συµµετοχή των Δήµων στο αρχικό µετοχικό κεφά-
λαιο των Ειδικών Περιφερειακών ΦΟ.Δ.Σ.Α. της παρ. 1 α-
νέρχεται σε εξήντα τοις εκατό (60%), και κατανέµεται
σε αυτούς ανάλογα µε τον αριθµό του πληθυσµού τους,
σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, ενώ η συµµετοχή της οικείας Περι-
φέρειας ανέρχεται σε σαράντα τοις εκατό (40%) του αρ-
χικού µετοχικού κεφαλαίου. Οι Δήµοι ορίζουν τους εκ-
προσώπους τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
265 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και τις σχετικές διατάξεις
των ν. 2190/1920 (Α΄ 216) και 4548/2018 (Α΄ 104). Στο
µετοχικό κεφάλαιο δεν µπορούν να συµµετέχουν τρίτοι,
εκτός των δήµων - µετόχων και της οικείας Περιφέρειας.

5. Όργανα διοίκησης του Ειδικού Περιφερειακού Δια-
βαθµιδικού ΦΟ.Δ.Σ.Α. είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοι-
κητικό Συµβούλιο και ο Πρόεδρος του Δ.Σ..

6. α) Με την εξαίρεση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης
της παρ. 11, η Γενική Συνέλευση του Ειδικού Περιφερει-
ακού Διαβαθµιδικού ΦΟ.Δ.Σ.Α. συγκαλείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των νόµων 2190/1920 και 4548/2018.
β) Τα Διοικητικά Συµβούλια των Ειδικών Περιφερεια-

κών Διαβαθµιδικών ΦΟ.Δ.Σ.Α. της παρ. 1, αποτελούνται
από επτά (7) µέλη. Ειδικότερα, αποτελούνται από τον
Περιφερειάρχη και από άλλα δύο (2) µέλη του Περιφε-
ρειακού Συµβουλίου και από τέσσερα (4) µέλη, που εκλέ-
γονται από τους εκπροσώπους των Δήµων που συµµετέ-
χουν στη Γενική Συνέλευση. Ο Περιφερειάρχης και οι εκ-
πρόσωποι του Περιφερειακού Συµβουλίου δεν συµµετέ-
χουν στην ψηφοφορία ανάδειξης των λοιπών µελών του
Δ.Σ..
Κάθε Δήµος δικαιούται να συµµετέχει µόνο µε έναν

(1) υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. του
Διαβαθµιδικού ΦΟ.Δ.Σ.Α.. Η εκλογή δύο (2)εκπροσώπων
από την ίδια Περιφερειακή Ενότητα ή  από τον ίδιο Δήµο
στο Δ.Σ. είναι επιτρεπτή µόνο στην περίπτωση που οι υ-
ποψήφιοι σύµβουλοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των
θέσεων του Δ.Σ..
γ) Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται για κάθε Ειδικό Περιφε-

ρειακό Διαβαθµιδικό ΦΟ.Δ.Σ.Α. ο οικείος Περιφερειάρ-
χης ή Αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από τον Περιφε-
ρειάρχη.

7. Οι δύο νέοι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθµιδικοί
ΦΟ.Δ.Σ.Α. καθίστανται καθολικοί διάδοχοι σε όλη την κι-
νητή και ακίνητη περιουσία των λειτουργούντων
ΦΟ.Δ.Σ.Α. σε κάθε µία από τις δύο ως άνω Περιφέρειες,
καθώς και των εγκαταστάσεων υγειονοµικής ταφής απο-
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βλήτων, µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων συµπερι-
λαµβανοµένων των βιοαποβλήτων και λοιπών εγκατα-
στάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των
Δήµων µελών τους, ενώ υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε
όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των λειτουργού-
ντων ΦΟ.Δ.Σ.Α., συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν συµ-
βάσεων έργου. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις και ο εξο-
πλισµός που εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής και µε-
ταφοράς των στερεών αποβλήτων, τα οποία παραµέ-
νουν: α) στον οικείο δήµο, συµπεριλαµβανοµένου του
Δήµου Ιθάκης, και β) στην ΕΔΑΚΙ Α.Ε. για την περίπτωση
των Δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. 
Οι εκκρεµείς δίκες σχετικά µε πάσης φύσεως διαφο-

ρές που πηγάζουν από εργασίες διαχείρισης στερεών α-
ποβλήτων συνεχίζονται από τον Ειδικό Περιφερειακό
Διαβαθµιδικό ΦΟ.Δ.Σ.Α., χωρίς να διακόπτονται και χω-
ρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης
για καθεµία από αυτές. 
Οι εκκρεµείς δίκες σχετικά µε πάσης φύσεως διαφο-

ρές που πηγάζουν από εργασίες συλλογής και µεταφο-
ράς στερεών αποβλήτων συνεχίζονται από τον οικείο
δήµο, συµπεριλαµβανοµένου του Δήµου Ιθάκης, ενώ
στην περίπτωση των Δήµων της Περιφερειακής Ενότη-
τας Κεφαλληνίας συνεχίζονται από την ΕΔΑΚΙ Α.Ε., χω-
ρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδι-
καστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές. 
Οφειλές που προέρχονται από εργασίες διαχείρισης

στερεών αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων των Δήµων
της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και του Δή-
µου Ιθάκης, αναλαµβάνονται αυτοδίκαια από τον Ειδικό
Περιφερειακό Διαβαθµιδικό ΦΟ.Δ.Σ.Α. και οι πάσης φύ-
σεως απαιτήσεις που προέρχονται από τις ανωτέρω ερ-
γασίες µεταβιβάζονται αυτοδίκαια στον Ειδικό Περιφε-
ρειακό Διαβαθµιδικό ΦΟ.Δ.Σ.Α..
Οφειλές που προέρχονται από εργασίες συλλογής και

µεταφοράς στερεών αποβλήτων εξακολουθούν και βα-
ρύνουν τον οικείο δήµο, συµπεριλαµβανοµένου του Δή-
µου Ιθάκης και την ΕΔΑΚΙ Α.Ε. στην περίπτωση των Δή-
µων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Οι πά-
σης φύσεως απαιτήσεις που προέρχονται από τις ανωτέ-
ρω εργασίες παραµένουν στον οικείο δήµο, συµπεριλαµ-
βανοµένου του Δήµου Ιθάκης και στην περίπτωση των
Δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας παρα-
µένουν στην ΕΔΑΚΙ Α.Ε..
Οφειλές που προέρχονται από εργασίες συλλογής και

µεταφοράς στερεών αποβλήτων και οι οποίες υλοποιή-
θηκαν για οποιονδήποτε λόγο από τους καταργούµε-
νους ΦΟ.Σ.Δ.Α. και βαρύνουν αυτούς, αναλαµβάνονται
αυτοδίκαια από τον οικείο δήµο.

8. Το µόνιµο προσωπικό των λειτουργούντων
ΦΟ.Δ.Σ.Α., καθώς και εκείνο µε σχέση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό
των δύο Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθµιδικών
ΦΟ.Δ.Σ.Α. µε την ίδια σχέση εργασίας. Το προσωπικό
της ΕΔΑΚΙ Α.Ε., µόνιµο και µε σχέση ιδιωτικού δικαίου α-
ορίστου χρόνου, που απασχολείται σε εργασίες συλλο-
γής και µεταφοράς, παραµένει στην ΕΔΑΚΙ Α.Ε.. Το προ-
σωπικό της ΕΔΑΚΙ Α.Ε. µόνιµο και µε σχέση ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, που απασχολείται σε εργασίες
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθίσταται αυτοδικαί-
ως προσωπικό του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθµιδι-
κού ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων µε την ίδια σχέση εργα-
σίας.

8Α. Το προσωπικό του καταργηµένου Συνδέσµου Δια-

χείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Ζακύνθου, µόνιµο
και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, που απασχολείται σε εργασίες συλλογής και µετα-
φοράς, το οποίο, πριν από την κατάργηση του νοµικού
προσώπου δυνάµει της υπ’ αριθµ. 122234/2020 διαπι-
στωτικής πράξης του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης (Β΄ 5776), µετακινήθηκε στον Δήµο Ζα-
κύνθου κατ’ εφαρµογή του άρθρου 15 του ν. 4257/2014
(Α΄ 93), µετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος της
µετακίνησης της παρ. 1 του ίδιου άρθρου καθίσταται αυ-
τοδικαίως προσωπικό του Δήµου Ζακύνθου µε την ίδια
σχέση εργασίας. Το προσωπικό του καταργούµενου Συν-
δέσµου, µόνιµο και µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου που απασχολείται σε εργασίες διαχείρισης στε-
ρεών αποβλήτων, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό
του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθµιδικού ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιο-
νίων Νήσων µε την ίδια σχέση εργασίας.

9. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης συστήνεται και συγκροτείται µέσα
σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του
παρόντος Επιτροπή Καταγραφής των πάσης φύσεως πε-
ριουσιακών στοιχείων των καταργούµενων νοµικών προ-
σώπων, αποτελούµενη από έναν (1) εκπρόσωπο της Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης, τον πρόεδρο του καταργού-
µενου ΦΟ.Δ.Σ.Α. και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Πε-
ριφέρειας, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Οι ανω-
τέρω φορείς ορίζουν τους εκπροσώπους τους στην Επι-
τροπή του παρόντος και κοινοποιούν τον ορισµό τους
στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης
εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος. Η Επιτροπή υποχρεούται να ο-
λοκληρώσει το έργο της καταγραφής µέσα σε προθε-
σµία δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία σύστασής της
και αποστέλλει τη σχετική έκθεση µέσα σε πέντε (5) η-
µέρες στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης, ο οποίος εκδίδει αµελλητί διαπιστωτική πράξη
κατάργησης των νοµικών προσώπων και περιέλευσης
της κινητής και ακίνητης περιουσίας, κατά περίπτωση,
στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθµιδικό ΦΟ.Δ.Σ.Α. και
στον οικείο δήµο και στην ΕΔΑΚΙ Α.Ε. για την περίπτωση
των Δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπω-
θεί στην έκθεση της Επιτροπής Καταγραφής βαρύνουν
τον οικείο Δήµο.
Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της διαπι-

στωτικής πράξης του Συντονιστή της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης συντάσσεται και υπογράφεται
πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής κινητής και ακίνη-
της περιουσίας. Για τις διαπιστωτικές πράξεις Συντονι-
στών Αποκεντρωµένων Διοικήσεων που έχουν ήδη εκ-
δοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η δεκαήµε-
ρη προθεσµία εκκινεί από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.
Η απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµέ-

νης Διοίκησης και το απόσπασµα της έκθεσης απογρα-
φής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά
κυριότητα, καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα
επί των ακινήτων, καταχωρούνται ατελώς στα οικεία βι-
βλία του υποθηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφεί-
ου.

10. Στις περιπτώσεις λύσης νοµικών προσώπων ιδιωτι-
κού δικαίου δεν ακολουθεί στάδιο εκκαθάρισης.

11. Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση των Ειδικών Περιφε-
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ρειακών Διαβαθµιδικών ΦΟ.Δ.Σ.Α .συγκαλείται εντός ε-
νός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε
πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία απο-
στέλλεται προς τους Δήµους εντός δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης της ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης
αποτελούν αποκλειστικά η ψήφιση του καταστατικού, ο
ορισµός του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου και η εκλογή
του Διοικητικού Συµβουλίου. Η νοµιµότητα της σύστα-
σης των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθµιδικών
ΦΟ.Δ.Σ.Α. διαπιστώνεται µε την έκδοση διαπιστωτικής
πράξης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες των οικείων Περιφε-
ρειακών Αυτοδιοικήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 186 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ενώ ως προς τη δηµοσιότητα της
πράξης εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των νόµων
2190/1920 και 4548/2018. Μέχρι τη δηµοσίευση της σχε-
τικής διαπιστωτικής πράξης από την αρµόδια Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ., οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. που είχαν συσταθεί είτε ως νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου είτε ως νοµικά πρόσωπα ι-
διωτικού δικαίου συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότη-
τες που ασκούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος.

12. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το παρόν
άρθρο, εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 236 έως 240
του παρόντος, καθώς και οι διατάξεις των νόµων
2190/1920 και 4548/2018.

13. Είναι δυνατή η µεταβολή της νοµικής µορφής του
Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθµιδικού ΦΟ.Δ.Σ.Α. σε Σύν-
δεσµο που θα λειτουργεί σύµφωνα µε τα άρθρα 229 έως
235 του παρόντος µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Στην περίπτωση µετατροπής του Ειδικού Περιφερεια-

κού Διαβαθµιδικού ΦΟ.Δ.Σ.Α. σε Σύνδεσµο, η διαπιστωτι-
κή πράξη της αυτοδίκαιης µεταφοράς του προσωπικού
εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο και δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε ανα-
δροµική ισχύ από τον χρόνο σύστασης του νοµικού προ-
σώπου µε τη νέα νοµική µορφή. Η πράξη κατάταξης σε
θέσεις εκδίδεται από το αρµόδιο προς διορισµό όργανο
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι
προβλεπόµενες θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταρ-
γούνται µόλις κενωθούν, µε οποιονδήποτε τρόπο.»

Άρθρο 34
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη νησιωτική
περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου - Προσθήκη άρθρου

226Β στον ν. 4555/2018

Μετά από το άρθρο 226Α του ν. 4555/2018 (Α΄ 133)
προστίθεται άρθρο 226Β ως εξής:

«Άρθρο 226Β
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη νησιωτική

περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου

Για την αποτελεσµατική διαχείριση των στερεών απο-
βλήτων στη νησιωτική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 

1. Εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, οι Δήµοι Ανατολικής και Δυτικής
Σάµου εντάσσονται υποχρεωτικά ως µέλη στον Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων µε την επωνυµία «Δια-
χείριση Απορριµµάτων Νοµού Χίου Α.Ε.» και τον διακρι-
τικό τίτλο «ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.», κατόπιν λήψης απόφασης
της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για αύξηση του

µετοχικού κεφαλαίου, προκειµένου οι Δήµοι Ανατολικής
και Δυτικής Σάµου να συµµετάσχουν στον ανωτέρω φο-
ρέα κατά το πληθυσµιακό τους ποσοστό, σύµφωνα µε
την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής. 
Εάν η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου παρέλ-

θει άπρακτη, οι Δήµοι Ανατολικής και Δυτικής Σάµου ε-
ντάσσονται αυτοδικαίως στην ανώνυµη εταιρεία
«ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.» κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Βορείου Αιγαί-
ου και η Αποκεντρωµένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου προ-
βαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για την ένταξη σε
αυτή των Δήµων Ανατολικής και Δυτικής Σάµου.
Από τη λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης

της ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. ή τη δηµοσίευση της απόφασης του
Συντονιστή του προηγουµένου εδαφίου, κατά περίπτω-
ση, η κυριότητα των έργων, των εγκαταστάσεων, των α-
κινήτων και του εν γένει εξοπλισµού διαχείρισης στερε-
ών αποβλήτων, εξαιρουµένων όσων εξυπηρετούν τις α-
νάγκες συλλογής και µεταφοράς των στερεών αποβλή-
των των Δήµων Ανατολικής και Δυτικής Σάµου, περιέρ-
χεται στη ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε..

2. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, που εκδίδεται εντός προθε-
σµίας δέκα (10) ηµερών από την ένταξη των Δήµων Ανα-
τολικής και Δυτικής Σάµου στη ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε, συστήνε-
ται και συγκροτείται Επιτροπή Καταγραφής για την κατα-
γραφή των περιελθόντων κατά κυριότητα ακινήτων, ε-
γκαταστάσεων και εξοπλισµών στη ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε., που
απαρτίζεται από έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, ως πρόεδρο, τον προϊστάµενο
της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών των Δήµων Α-
νατολικής και Δυτικής Σάµου και έναν (1) εκπρόσωπο
της ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. µε τους νόµιµους αναπληρωτές
τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
προέδρου. Η Επιτροπή Καταγραφής υποχρεούται να ο-
λοκληρώσει το έργο της καταγραφής εντός προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία συγκρότη-
σής της και να αποστείλει εντός της ίδιας προθεσµίας τη
σχετική έκθεση στον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Βορείου Αιγαίου. Ο Συντονιστής της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου εκδίδει, εντός δε-
καπέντε (15) ηµερών από την αποστολή της έκθεσης κα-
ταγραφής, διαπιστωτική πράξη των περιελθόντων ακινή-
των, εγκαταστάσεων και εξοπλισµών κατά κυριότητα
στη ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε., η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έ-
χουν αποτυπωθεί στην έκθεση της Επιτροπής Καταγρα-
φής βαρύνουν εις ολόκληρον τους Δήµους Ανατολικής
και Δυτικής Σάµου. 

3. Οι εκκρεµείς δίκες σχετικά µε τις πάσης φύσεως
διαφορές που πηγάζουν από εργασίες διαχείρισης στε-
ρεών αποβλήτων συνεχίζονται από τη ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.,
χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική δια-
δικαστική πράξη του Συντονιστή συνέχισης για καθεµία
από αυτές. Οι εκκρεµείς δίκες σχετικά µε τις πάσης φύ-
σεως διαφορές που πηγάζουν από εργασίες συλλογής
και µεταφοράς στερεών αποβλήτων συνεχίζονται από
τους Δήµους Ανατολικής και Δυτικής Σάµου, κατά περί-
πτωση.

4. α) Οφειλές που προέρχονται από εργασίες διαχείρι-
σης στερεών αποβλήτων αναλαµβάνονται αυτοδίκαια α-
πό τη ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. και οι πάσης φύσεως απαιτήσεις
που προέρχονται από τις ανωτέρω εργασίες µεταβιβάζο-
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νται αυτοδίκαια στη ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε..
β) Οφειλές που προέρχονται από εργασίες συλλογής

και µεταφοράς στερεών αποβλήτων εξακολουθούν και
βαρύνουν τους Δήµους Ανατολικής και Δυτικής Σάµου,
κατά περίπτωση, και οι πάσης φύσεως απαιτήσεις που
προέρχονται από τις ανωτέρω εργασίες παραµένουν
στους Δήµους αυτούς. 

5. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της α-
πόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Βορείου Αιγαίου συντάσσεται και υπογράφεται πρωτό-
κολλο παράδοσης - παραλαβής. Η απόφαση του Συντονι-
στή και απόσπασµα της έκθεσης απογραφής, που περι-
γράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, κα-
θώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινή-
των, καταχωρούνται ατελώς στα οικεία βιβλία του υπο-
θηκοφυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου. 

6. Το προσωπικό των Δήµων Ανατολικής και Δυτικής
Σάµου, που απασχολείται σε εργασίες συλλογής και µε-
ταφοράς, µόνιµο και µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, παραµένει στους οικείους δήµους. Το προ-
σωπικό των Δήµων Ανατολικής και Δυτικής Σάµου, που
απασχολείται σε εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλή-
των, µόνιµο και µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της
ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε. µε την ίδια σχέση εργασίας.

7. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Ανώνυµη εταιρεία Ο.Τ.Α.» και
διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. Α.Ε.», δεν αποτελεί
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, δεν δύναται να
ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 227 του παρόντος
και λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση µε σκοπό
οι Δήµοι Λήµνου και Αγίου Ευστρατίου να ενταχθούν
στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων µε την ε-
πωνυµία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α-
ΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυµη εταιρεία Ο.Τ.Α.» και τον διακριτικό
τίτλο «Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. Α.Ε.», µε την έκδοση σχετικής
διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή της Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου. Τα περιουσιακά στοι-
χεία της λυθείσας ανώνυµης εταιρείας διανέµονται αυ-
τούσια στους δήµους - µέλη της µε απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα.
β) Οι Δήµοι Λήµνου και Αγίου Ευστρατίου, εντός προ-

θεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, εντάσσονται υποχρεωτικά ως µέλη στον Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων «Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ. Α.Ε.»
κατόπιν λήψης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της
τελευταίας για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, προ-
κειµένου οι Δήµοι Λήµνου και Αγίου Ευστρατίου να συµ-
µετάσχουν στον φορέα κατά το πληθυσµιακό τους ποσο-
στό, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής.
Εάν η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου παρέλ-

θει άπρακτη, οι Δήµοι Λήµνου και Αγίου Ευστρατίου ε-
ντάσσονται αυτοδικαίως στην ανώνυµη εταιρεία «ΔΙΑ-
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυ-
µη εταιρεία Ο.Τ.Α.» κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Βορείου Αι-
γαίου και η τελευταία προβαίνει στις απαιτούµενες ενέρ-
γειες για την ένταξη σε αυτή των ανωτέρω δήµων.

8. Από τη λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευ-
σης της Διαδηµοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορ-
ριµµάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήµνου Ανώ-
νυµη εταιρεία Ο.Τ.Α. ή τη δηµοσίευση της απόφασης του
προηγουµένου εδαφίου κατά περίπτωση, η κυριότητα
των έργων, των εγκαταστάσεων, των ακινήτων και του
εν γένει εξοπλισµού διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ε-
ξαιρουµένων όσων εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής
και µεταφοράς των στερεών αποβλήτων των δήµων Λή-
µνου και Αγίου Ευστρατίου, περιέρχεται στη «ΔΙΑΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυ-
µη εταιρεία Ο.Τ.Α.» που έχει την ευθύνη λειτουργίας
τους.

9. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, που εκδίδεται εντός προθε-
σµίας δέκα (10) ηµερών από την ένταξη των Δήµων Λή-
µνου και Αγίου Ευστρατίου στη «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυµη εταιρεία
Ο.Τ.Α.», συστήνεται και συγκροτείται Επιτροπή Κατα-
γραφής για την καταγραφή των ακινήτων, εγκαταστάσε-
ων και εξοπλισµών που έχουν περιέλθει κατά κυριότητα
στην ως άνω εταιρεία, που απαρτίζεται από έναν (1) εκ-
πρόσωπο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ως
πρόεδρο, τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών των δήµων Λήµνου και Αγίου Ευστρατίου και
έναν (1) εκπρόσωπο της εταιρείας µε τους νόµιµους α-
ναπληρωτές τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει
η ψήφος του προέδρου. Η Επιτροπή Καταγραφής υπο-
χρεούται να ολοκληρώσει το έργο της καταγραφής ε-
ντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµερο-
µηνία συγκρότησής της και να αποστείλει, εντός της ί-
διας προθεσµίας, τη σχετική έκθεση στον Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την έκδοση
από αυτόν, εντός δέκαπέντε (15) ηµερών από την απο-
στολή της έκθεσης καταγραφής, διαπιστωτικής πράξης
των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµών που έ-
χουν περιέλθει κατά κυριότητα στη «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ Ε-
ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυµη εται-
ρεία Ο.Τ.Α.» Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έ-
χουν αποτυπωθεί στην έκθεση Επιτροπής Καταγραφής
βαρύνουν εις ολόκληρον τους Δήµους Λήµνου και Αγίου
Ευστρατίου, κατά περίπτωση. 

10. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από τη «ΔΙΑΔΗ-
ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυ-
µη εταιρεία Ο.Τ.Α.» χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κα-
θεµία από αυτές. 

11. Οφειλές της «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Ανώνυµη εταιρεία Ο.Τ.Α.» ανα-
λαµβάνονται από τη «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυµη εταιρεία Ο.Τ.Α.» στην ο-
ποία µεταβιβάζονται και οι πάσης φύσεως απαιτήσεις
της λυθείσας εταιρείας.

12. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της α-
πόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Βορείου Αιγαίου συντάσσεται και υπογράφεται πρωτό-
κολλο παράδοσης - παραλαβής. Η απόφαση του Συντονι-
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στή και απόσπασµα της έκθεσης απογραφής, που περι-
γράφει ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς
και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακινήτων,
καταχωρούνται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκο-
φυλακείου ή κτηµατολογικού γραφείου. 

13. Το µόνιµο προσωπικό της «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Ανώνυµη εται-
ρεία Ο.Τ.Α.», καθώς και εκείνο µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου καθίσταται αυτοδικαίως
προσωπικό της «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Ανώνυµη εταιρεία Ο.Τ.Α.» µε την ίδια
σχέση εργασίας.»

Άρθρο 35
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια
Κρήτης - Προσθήκη άρθρου 226Γ στον ν. 4555/2018

Μετά από το άρθρο 226Β του ν. 4555/2018 (Α΄ 133)
προστίθεται νέο άρθρο 226Γ ως εξής:

«Άρθρο 226Γ
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

στην περιφέρεια Κρήτης

Για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος:

1. Ως µοναδικοί φορείς οι οποίοι ασκούν αρµοδιότητες
διαχείρισης στερεών αποβλήτων ορίζονται: α) για την
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων η ανώνυµη εταιρεία µε
την επωνυµία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.Τ.Α.)», µε διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.),
έδρα τα Χανιά και δήµους-µέλη τους δήµους της Περι-
φερειακής Ενότητας Χανίων και β) για τις περιφερειακές
ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύµνης και Λασιθίου ο σύνδε-
σµος µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ», µε διακριτικό τίτλο
«Ε.Σ.Δ.Α.Κ.», έδρα το Ηράκλειο και δήµους - µέλη τους
δήµους των περιφερειακών ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύ-
µνης και Λασιθίου.

2. Η υπ’ αριθµ. 1391/18.6.2019 διαπιστωτική πράξη της
Συντονίστριας Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης
(Β΄2506) θεωρείται ως µη εκδοθείσα µόνο κατά το µέρος
που προβλέπει τη συγχώνευση του «ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» στον «ΕΝΙΑΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
(Ε.Σ.Δ.Α.Κ).» 

3. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΦΟ.Δ.Σ.Α.
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» δεν
αποτελεί φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της
νησιωτικής περιφέρειας Κρήτης και συνεχίζει να λει-
τουργεί ως κοινή ανώνυµη εταιρεία Ο.Τ.Α., κατά παρέκ-
κλιση των περιορισµών του άρθρου 107 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), µη συνυπολογιζόµενη στις ανώνυµες εταιρείες
που έχουν συστήσει οι συµµετέχοντες σε αυτήν δήµοι,
και δεν δύναται να ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου
227 του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση και έως τις 31.12.2028
µεταξύ των σκοπών της ανώνυµης εταιρείας δύναται να
περιληφθούν η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας
και η λειτουργία των εγκαταστάσεων που βρίσκονται ε-
ντός των διοικητικών ορίων του Δήµου Χερσονήσου και

προβλέπονται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Α-
πορριµµάτων της Περιφέρειας Κρήτης. Η ανώνυµη εται-
ρεία δύναται να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε
τον οικείο ΦΟ.Δ.Σ.Α.. Η ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται,
εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος,
να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση µε σκοπό τη λήψη από-
φασης για την προσαρµογή του καταστατικού της στις
διατάξεις της παρούσας. Μέχρι το τέλος του µηνός
Μαΐου κάθε ηµερολογιακού έτους η ως άνω ανώνυµη ε-
ταιρεία αποστέλλει στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. σχέδιο προϋπολογι-
σµού του επόµενου έτους, προκειµένου να ληφθεί υπό-
ψη για τη διαµόρφωση από αυτόν του ετήσιου κόστους
διαχείρισης του άρθρου 237 του παρόντος. Ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ.
αποδίδει στην ανώνυµη εταιρεία το µέρος της ετήσιας
εισφοράς που της αναλογεί εντός δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών από την είσπραξη της ετήσιας εισφοράς του άρθρου
239 του παρόντος. Η παρούσα ισχύει το πρώτον για την
ετήσια εισφορά του έτους 2022. Ειδικά για τον καθορι-
σµό της ετήσιας εισφοράς του έτους 2022 η υποχρέωση
υποβολής των προϋπολογιστικών δεδοµένων στον
Ε.Σ.Δ.Α. γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, δια-
δικασίες σύναψης σύµβασης και συµβάσεις του
«ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυµη Εταιρεία
Ο.Τ.Α.» εξακολουθούν να διενεργούνται και εκτελούνται
από την ανώνυµη εταιρεία της παρ. 3.»

Άρθρο 36
Αρµοδιότητες ΦΟ.Δ.Σ.Α. - Τροποποίηση 

άρθρου 227 ν. 4555/2018

Στο άρθρο 227 του ν. 4555/2018 (Α΄133) επέρχονται οι
εξής αλλαγές: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) στην παρ. 2
επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση, µετά από τις λέξεις
«της εν λόγω περιφέρειας» διαγράφονται οι λέξεις «,
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ν. 4042/2012» και προστί-
θενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, γ) προστίθενται παρ. 3
και 4 και το άρθρο 227 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 227
Αρµοδιότητες ΦΟ.Δ.Σ.Α.

1. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟ.Δ.Σ.Α.) είναι αποκλειστικά αρµόδιοι για:
α. την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επε-

ξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων και σταθµών µε-
ταφόρτωσης, σύµφωνα µε το οικείο Περιφερειακό Σχέ-
διο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), πλην αυτών που
υλοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, σύµφωνα µε
το άρθρο 228. Είναι δυνατόν να µην γίνονται αποδεκτά
απόβλητα, εξαιρουµένων των αστικών, τα οποία λόγω
της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και ποσότη-
τάς τους δεν καθιστούν, µε τις υπάρχουσες δυνατότη-
τες, εφικτή την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών,
β. την υγειονοµική ταφή της περ. δ΄ και τη λειτουργία

χώρων της περ. ε΄ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ-
ΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/29.9.2021 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β΄ 4514) για
τα αστικά απόβλητα, µε δυνατότητα αποδοχής και λοι-
πών στερεών µη επικινδύνων, καθώς και επικινδύνων α-
ποβλήτων,
γ. τη µηχανική - βιολογική επεξεργασία σύµµεικτων α-
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στικών αποβλήτων, της παρ. 5 του άρθρου 1 της υπ’ α-
ριθµ. 56366/4351/4.12.2014 κοινής απόφασης των Υ-
πουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 3339),
δ. την παρακολούθηση και εξειδίκευση της υλοποίη-

σης των στόχων και των δράσεων του Π.Ε.Σ.Δ.Α.,
στ. την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης

και τον προσδιορισµό της τιµολογιακής πολιτικής προς
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, σε ετήσια βάση σύµφωνα µε την
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/8.4.2019 κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β΄ 1277),
ε. τη συλλογή των στοιχείων που επιβάλλεται σε ε-

φαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 2150/2002 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρί-
ου 2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων (L 332) και
την αποστολή αυτών στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής
Γραµµατείας Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  
στ. από 1.1.2023, τη διενέργεια ανάλυσης της σύστα-

σης των αστικών στερεών αποβλήτων ανά τριετία και
την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στην τυποποιη-
µένη ηλεκτρονική φόρµα που τηρεί η Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Αν λειτουργεί µόνο ένας ΦΟ.Δ.Σ.Α. του άρθρου 225
εντός των ορίων µίας περιφέρειας, αυτός έχει την αρµο-
διότητα της εκπόνησης και υλοποίησης του Π.Ε.Σ.Δ.Α.
της εν λόγω περιφέρειας. Αν λειτουργούν άνω του ενός
ΦΟ.Δ.Σ.Α. εντός των ορίων µίας περιφέρειας, αυτοί έ-
χουν από κοινού την αρµοδιότητα της υλοποίησης του
Π.Ε.Σ.Δ.Α., ενώ την εκπόνηση του Π.Ε.Σ.Δ.Α. αναλαµβά-
νει ένας εξ αυτών, κατόπιν προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ των εν λόγω ΦΟ.Δ.Σ.Α., η οποία υποχρεωτικώς
συνάπτεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη
η ανωτέρω προθεσµία, ο αρµόδιος ΦΟ.Δ.Σ.Α. επιλέγεται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Συντονισµού Δια-
χείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

3.Τις ακόλουθες αρµοδιότητες δύνανται να τις ασκούν
αυτοτελώς, τόσο οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. όσο και οι Ο.Τ.Α.:
α. Υλοποίηση µέτρων και έργων που προωθούν την ιε-

ράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης α-
ποβλήτων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4819/2021
(Α΄ 129) και των προβλέψεων του Π.Ε.Σ.Δ.Α.,
β. εκπόνηση προγραµµάτων πρόληψης-µείωσης παρα-

γωγής αποβλήτων,
γ. προετοιµασία των έργων και εκπόνηση των απαραί-

τητων µελετών, καθώς και υλοποίηση δράσεων για την
επεξεργασία αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους
σύµφωνα µε το Π.Ε.Σ.Δ.Α. και υποβολή αιτήσεων σε επι-
χειρησιακά προγράµµατα για χρηµατοδότηση ως τελικός
δικαιούχος,
δ. προώθηση δράσεων και υλοποίηση έργων που συµ-

βάλλουν στην κυκλική οικονοµία,
ε. καταχώριση των σχετικών στοιχείων στην τυποποιη-

µένη ηλεκτρονική φόρµα που τηρεί η Γενική Γραµµατεία
Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στ. επίτευξη των ποσοτικών στόχων προετοιµασίας

για την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση κατ’ εφαρ-
µογή του άρθρου 25 του ν. 4819/2021 και τις προβλέψεις

του οικείου Π.Ε.Σ.Δ.Α., σε συνεργασία µε τους οικείους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.

4. Οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. δύνανται να προβαίνουν:
α. στη διαχείριση ιλύος αστικού τύπου,
β. στην κατασκευή και λειτουργία πράσινων σηµείων, 
γ. στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθµών Μεταφόρ-

τωσης Αποβλήτων ανεξαρτήτως της κατάταξής
τους στις κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209),
δ. στην υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Δηµιουργι-

κής Επαναχρησιµοποίησης Υλικών (Κ.Δ.Ε.Υ.) του άρ-
θρου 18 του ν. 4819/2021, ανεξαρτήτως δυναµικότητας,
ε. στην υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Διαλογής

Ανακυκλώσιµων Υλικών.
στ. την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των

Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού στον σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη
δηµιουργία δράσεων και έργων,
ζ. την παροχή στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού συνδροµής για

την εξάλειψη του φαινοµένου της ανεξέλεγκτης διάθε-
σης και την αποκατάσταση των υφιστάµενων Χώρων Α-
νεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).»

Άρθρο 37
Αρµοδιότητες Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση 

άρθρου 228  ν. 4555/2018

Στο άρθρο 228 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) επέρχονται
οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1: αα) επέρχονται νοµοτε-
χνικές βελτιώσεις, αβ) στην περ. α΄ διαγράφονται οι λέ-
ξεις «της παρ. γ΄ του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής α-
πόφασης οικ. 51373/4684/2015 (Β΄ 2706)», αγ) στην
περ. δ΄ διαγράφονται οι λέξεις «, σε εφαρµογή των δια-
τάξεων του ν. 2939/2001», αδ) στην περ. ε΄ η λέξη «µε-
γάλους» αντικαθίσταται από τη λέξη «λοιπούς» και µετά
από τις λέξεις «και κήπων,» προστίθενται οι λέξεις «κατ’
εφαρµογή του άρθρου 50 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129),»,
αε) στην περ. η΄ οι λέξεις «και η ευαισθητοποίηση» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «, ευαισθητοποίηση και επι-
βράβευση», αστ) στην περ. ιβ΄ η λέξη «καταχώρηση» α-
ντικαθίσταται από τη λέξη «καταχώριση», οι λέξεις «σε
πληροφοριακό σύστηµα µε την ονοµασία «Ολοκληρωµέ-
νο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Αποβλήτων»
που αναπτύσσεται στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού
και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερι-
κών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) στην ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 53 του ν. 4819/2021» και δια-
γράφεται το δεύτερο εδάφιο, αζ) µετά από την περ. ιβ΄
προστίθενται περ. ιγ΄ και ιδ΄, β) η παρ. 2 αντικαθίσταται
και το άρθρο 228 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 228
Αρµοδιότητες των δήµων επί Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων

1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού έχουν τις εξής αρµοδιότητες: 
α. την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Δια-

χείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) στα διοικητικά όρια του
οικείου δήµου που αποτελεί τη βάση των συµβάσεων
που συνάπτει ο δήµος µε Συστήµατα Εναλλακτικής Δια-
χείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το
Τ.Σ.Δ.Α. πρέπει να είναι σύµφωνο µε το οικείο Περιφε-
ρειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.),
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β. την εκπόνηση προγραµµάτων πρόληψης - µείωσης
παραγωγής αποβλήτων και προετοιµασίας για επανα-
χρησιµοποίηση,
γ. την οργάνωση και την εφαρµογή της διαλογής στην

πηγή των αστικών αποβλήτων στα διοικητικά όριά τους
σύµφωνα µε τα οικεία Τ.Σ.Δ.Α. και ΠΕ.Σ.Δ.Α.,
δ. την οργάνωση και εφαρµογή χωριστής συλλογής

για τέσσερα (4) τουλάχιστον διακριτά ρεύµατα ανακυ-
κλώσιµων αποβλήτων υλικών, ήτοι γυαλί, χαρτί, πλαστι-
κά και µέταλλα από αστικά απόβλητα, οι ίδιοι ή σε συ-
νεργασία µε Συστήµατα Εναλλακτικής Διαχείρισης,
ε. την οργάνωση και εφαρµογή χωριστής συλλογής

βιοαποβλήτων που προέρχονται ιδίως από χώρους ε-
στίασης, νοικοκυριά, λοιπούς παραγωγούς και πράσινα
απόβλητα πάρκων και κήπων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου
50 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129),
στ. τη συλλογή και µεταφορά των υπολειπόµενων

σύµµεικτων αστικών αποβλήτων και των προδιαλεγµέ-
νων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υ-
ποδοµές ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και µε
την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α.,
ζ. την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αστι-

κών στερεών αποβλήτων και την αποκατάσταση των υ-
φισταµένων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλή-
των, 
η. την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και επιβράβευση

των δηµοτών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν
στα διοικητικά τους όρια,
θ. τον σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων

πρόληψης - µείωσης αποβλήτων και γενικότερα µέτρων
για την προώθηση της ιεράρχησης εργασιών και δράσε-
ων διαχείρισης αποβλήτων που στοχεύουν στην ελαχι-
στοποίηση της τελικής διάθεσης των αστικών στερεών
αποβλήτων,
ι. µε την επιφύλαξη του άρθρου 3, την προετοιµασία

έργων και δράσεων του Τ.Σ.Δ.Α. για την επεξεργασία
των αστικών στερεών αποβλήτων, που παράγονται στα
διοικητικά τους όρια, και την υποβολή τους για χρηµατο-
δότηση από επιχειρησιακά προγράµµατα ή ευρωπαϊκά
προγράµµατα µε την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου,
ια. την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων

που συµβάλλουν στην κυκλική οικονοµία,
ιβ. την καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλή-

των (ΗΜΑ) στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 53 του ν. 4819/2021 πάσης φύσεως στοιχείων
που απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας υ-
λοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των Π.Ε.Σ.Δ.Α., 
ιγ. σε συνεργασία µε τον οικείο ΦΟ.Δ.Σ.Α., την επίτευ-

ξη των ποσοτικών στόχων προετοιµασίας για την επανα-
χρησιµοποίηση και ανακύκλωση, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στα οικεία Τ.Σ.Δ.Α. και ΠΕ.Σ.Δ.Α.,
ιδ. στην υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Δηµιουργι-

κής Επαναχρησιµοποίησης Υλικών (Κ.Δ.Ε.Υ.) του άρ-
θρου 18 του ν. 4819/2021, σε δήµους µε πληθυσµό άνω
των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων.

2. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, µε την επιφύλαξη του οικείου
ΠΕ.Σ.Δ.Α. και σύµφωνα µε το οικείο Τ.Σ.Δ.Α., µπορεί να
προβαίνουν: 
α. στην κατασκευή και λειτουργία γωνιών ανακύκλω-

σης,
β. στην κατασκευή και λειτουργία πράσινων σηµείων,
γ. στην υλοποίηση και λειτουργία Κ.Δ.Ε.Υ. του άρθρου

18 του ν. 4819/2021, σε δήµους µε πληθυσµό κάτω των
είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, 
δ. στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθµών Μεταφόρ-

τωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) µέχρι Β΄ κατηγορίας του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), πλην των δήµων µε πληθυσµό ά-
νω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων, οι
οποίοι δύνανται να υλοποιούν και να λειτουργούν Σ.Μ.Α.
Α΄ κατηγορίας του ν. 4014/2011.»

Άρθρο 38
Εισφορές Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού υπέρ ΦΟ.Δ.Σ.Α.
και διαδικασίες είσπραξης - Τροποποίηση 

άρθρου 239 ν. 4555/2018

Στο άρθρο 239 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) επέρχονται
οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 µετά α-
πό τις λέξεις «ή του τέλους» προστίθενται οι λέξεις «ή
οιουδήποτε ποσού πάσης φύσεως συµµετοχής µετοχι-
κού κεφαλαίου», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 µετά
τις λέξεις «τον ΦΟ.Δ.Σ.Α.» προστίθενται οι λέξεις «ή οι-
ουδήποτε ποσού πάσης φύσεως συµµετοχής προς τον
οικείο ΦΟ.Δ.Σ.Α.,» και το άρθρο 239 διαµορφώνεται ως
εξής: 

«Άρθρο 239
Εισφορές Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού υπέρ ΦΟ.Δ.Σ.Α. 

και διαδικασίες είσπραξης

1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού που συµµετέχουν στο
ΦΟ.Δ.Σ.Α. εισφέρουν στο ετήσιο κόστος διαχείρισης
σύµφωνα µε τον κανονισµό τιµολόγησης των ΦΟ.Δ.Σ.Α.,
που διαµορφώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 39 του
ν. 4819/2021. Η απόφαση καθορισµού του ετήσιου κό-
στους διαχείρισης και της εισφοράς ή του τέλους των
Ο.Τ.Α., κοινοποιείται στα δηµοτικά συµβούλια µέχρι το
τέλος του µηνός Αυγούστου κάθε έτους, ώστε να συ-
µπεριληφθεί στους προϋπολογισµούς των Ο.Τ.Α..

2. Η ετήσια εισφορά των δήµων και κοινοτήτων, κατα-
βάλλεται σε τέσσερις (4) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις
και η πληρωµή κάθε τριµηνιαίας δόσης γίνεται µέσα στο
πρώτο δεκαήµερο του αντίστοιχου τριµήνου.

3. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους ή οποι-
ουδήποτε ποσού πάσης φύσεως συµµετοχής µετοχικού
κεφαλαίου, των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού προς τον οικείο
ΦΟ.Δ.Σ.Α., παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε.
ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από τα
έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας
και φωτισµού του οικείου δήµου και αποδίδεται στον δι-
καιούχο ΦΟ.Δ.Σ.Α. µε τη διαδικασία του άρθρου 43 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138), ύστερα από σχετική απόφαση του
οικείου δηµοτικού συµβουλίου περί παρακράτησης και α-
πόδοσης του ποσού αυτού από τους ανωτέρω φορείς. Σε
διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήµος οφείλει να απο-
δίδει ο ίδιος το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους
στον οικείο ΦΟ.Δ.Σ.Α..

4. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήµο
τριµηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους
των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟ.Δ.Σ.Α.
ή οποιουδήποτε ποσού πάσης φύσεως συµµετοχής προς
τον οικείο ΦΟ.Δ.Σ.Α., πέραν του ενός (1) µηνός, το οφει-
λόµενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανω-
τέρω φορείς, ύστερα από αίτηµα του οικείου ΦΟ.Δ.Σ.Α.,
που υποβάλλεται σε αυτούς µε απόφαση της εκτελεστι-
κής επιτροπής ή του διοικητικού συµβουλίου όταν πρό-
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κειται για Α.Ε., που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψη-
φία του συνόλου των µελών τους και αποδίδεται σε αυ-
τόν. Στην περίπτωση αυτή, αν το οφειλόµενο ποσό του
οικείου δήµου είναι µεγαλύτερο των αντίστοιχων εσό-
δων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότη-
τας και φωτισµού, τότε το αίτηµα του οικείου ΦΟ.Δ.Σ.Α.
υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλό-
µενο ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς αυτοτε-
λείς πόρους του υπόχρεου δήµου και αποδίδεται σε αυ-
τόν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

5. Αν οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. συνάπτουν συµβάσεις σύµπραξης
σύµφωνα µε την παρ. γ1 του άρθρου 17 του ν. 3389/2005
(Α΄ 232), ασκούν την αρµοδιότητα της παρ. 1α του άρ-
θρου 17 του ν. 4071/2012, ώστε οι ετήσιες εισφορές των
δήµων να ορίζονται σε ύψος που εξασφαλίζει την εκπλή-
ρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων του ΦΟ.Δ.Σ.Α. από
τη σύµβαση σύµπραξης και να υπολογίζονται κατ’ ελάχι-
στο µε τιµή ανά τόνο αποβλήτων ίση προς την αντίστοι-
χη τιµή της σύµβασης σύµπραξης. Για όλη τη διάρκεια
της σύµβασης σύµπραξης, κατά παρέκκλιση όσων ορίζο-
νται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. γνω-
στοποιεί εγγράφως τον προηγούµενο µήνα πριν από την
έναρξη κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου της σύµβασης
σύµπραξης προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή
και άλλα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί µε νόµο ή
σύµβαση ή είσπραξη των ανταποδοτικών τελών για λο-
γαριασµό των δήµων το ποσό της ετήσιας εισφοράς κά-
θε δήµου προς το ΦΟ.Δ.Σ.Α. που προορίζεται για την ε-
ξυπηρέτηση των οικονοµικών υποχρεώσεων της σύµβα-
σης σύµπραξης. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να το
αποδίδουν απευθείας στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. κατά προτεραιότη-
τα, πριν από την απόδοση στον οικείο δήµο οποιουδήπο-
τε ποσού έναντι εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών.
Για το ποσό της ετήσιας εισφοράς, που δεν αφορά την ε-
ξυπηρέτηση των οικονοµικών υποχρεώσεων της σύµβα-
σης σύµπραξης, ισχύουν όσα ορίζονται στην παρ. 3 του
παρόντος άρθρου. Τα ποσά του προηγούµενου εδαφίου
κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό του ΦΟ.Δ.Σ.Α., ο ο-
ποίος εξυπηρετεί αποκλειστικά τις οικονοµικές υποχρε-
ώσεις του ΦΟ.Δ.Σ.Α. από τη σύµβαση σύµπραξης. Οι
ΦΟ.Δ.Σ.Α. επιτρέπεται να συστήνουν υπέρ των δανει-
στών της εταιρείας ειδικού σκοπού της σύµβασης σύ-
µπραξης εξασφάλιση επί του λογαριασµού του προηγού-
µενου εδαφίου και να εκχωρούν τα έσοδα που προέρχο-
νται από τις εισφορές των µελών τους ή τα τέλη παρο-
χής των υπηρεσιών τους, για την ασφάλεια των συµβά-
σεων αυτών. Το παρόν εφαρµόζεται και στους ΦΟ.Δ.Σ.Α.
που συνάπτουν ή έχουν συνάψει προγραµµατικές συµ-
βάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για έρ-
γα διαχείρισης αποβλήτων που υλοποιούνται µέσω συµ-
βάσεων σύµπραξης του ν. 3389/2005.» 

Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις περί ΦΟ.Δ.Σ.Α. - 
Τροποποίηση άρθρου 245 ν. 4555/2018

1. Στο άρθρο 245 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) επέρχο-
νται οι εξής αλλαγές: α) καταργούνται οι παρ. 1 έως 9
και η παρ. 13, β) η παρ. 11 αντικαθίσταται, γ) προστίθε-
νται παρ. 11Α και παρ. 14, 15 και 16 και το άρθρο 245
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 245
Μεταβατικές διατάξεις

1. [Καταργείται]  
2. [Καταργείται]  
3. [Καταργείται]  
4. [Καταργείται]    
5. [Καταργείται]  
6. [Καταργείται]  
7. [Καταργείται]  
8. [Καταργείται]  
9. [Καταργείται]  
10. Η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση των συµβά-

σεων σύµφωνα µε τον ν. 3389/2005, που έχουν εκκινή-
σει µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται.

11. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η κυριότητα
των ακινήτων, των έργων, των εγκαταστάσεων και του ε-
ξοπλισµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, των ο-
ποίων η χρηµατοδότηση προήλθε από δηµόσιους και ε-
νωσιακούς πόρους, καθώς και όσων ακινήτων παραχω-
ρήθηκαν από το κράτος σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, και των ο-
ποίων η αρµοδιότητα λειτουργίας ανήκε σε σύνδεσµο ή
ανώνυµη εταιρεία ή σε δήµο ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)., περιέρχεται στον
ΦΟ.Δ.Σ.Α. που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους ή εξυ-
πηρετούν τον σκοπό του, χωρίς την επιβολή οποιουδή-
ποτε ανταλλάγµατος, φόρου, τέλους, εισφοράς, αµοι-
βής ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισµού αρµοδιότητας Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, που εξυπηρε-
τούν τις ανάγκες συλλογής και µεταφοράς των στερεών
αποβλήτων. 
Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω-

µένης Διοίκησης, που εκδίδεται εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συ-
στήνεται και συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Καταγρα-
φής για την καταγραφή των περιελθόντων κατά κυριότη-
τα ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµών στον οι-
κείο ΦΟ.Δ.Σ.Α., η οποία απαρτίζεται από έναν (1) εκπρό-
σωπο της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ως πρόε-
δρο, τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υ-
πηρεσιών του οικείου Δήµου και έναν (1) εκπρόσωπο του
οικείου ΦΟ.Δ.Σ.Α. µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
Η Επιτροπή υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο της
καταγραφής εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών
από την ηµεροµηνία συγκρότησής της και να αποστείλει
εντός της ίδιας προθεσµίας τη σχετική έκθεση στον Συ-
ντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ο Συ-
ντονιστής εκδίδει, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
αποστολή της έκθεσης καταγραφής, διαπιστωτική πράξη
των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµών, που έ-
χουν περιέλθει κατά κυριότητα στον ΦΟ.Δ.Σ.Α., η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι α-
ποφάσεις που αφορούν ακίνητα, µεταγράφονται ατελώς
στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή στο οικείο
Κτηµατολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί. 
Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της από-

φασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης, συντάσσεται και υπογράφεται πρωτόκολλο πα-
ράδοσης - παραλαβής. 
Η µη τήρηση των προθεσµιών συνιστά για το αιρετό

όργανο πειθαρχικό αδίκηµα, κατά την έννοια των άρ-
θρων 125 έως 130. Η µη άσκηση της πειθαρχικής δίωξης
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κατά του υπαιτίου από τον οικείο Επόπτη Ο.Τ.Α. εντός ε-
νός (1) µηνός από την παρέλευση των προθεσµιών του
παρόντος συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα του οικείου Επό-
πτη Ο.Τ.Α..

11Α. Εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, τα ακίνητα, τα έργα, οι εγκατα-
στάσεις και ο εξοπλισµός διαχείρισης των στερεών απο-
βλήτων, των οποίων η χρηµατοδότηση προήλθε από ίδι-
ους πόρους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και των οποίων η αρ-
µοδιότητα λειτουργίας ανήκε σε σύνδεσµο ή ανώνυµη ε-
ταιρεία ή σε δήµο ή σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ., παραχωρούνται
κατά χρήση, άνευ ανταλλάγµατος, στον ΦΟ.Δ.Σ.Α. που
έχει την ευθύνη λειτουργίας τους ή εξυπηρετούν τον
σκοπό του για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη χρονική διάρ-
κεια λειτουργίας του ΦΟ.Δ.Σ.Α., σύµφωνα µε τη συστατι-
κή του πράξη ή τις τροποποιήσεις αυτής.
Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω-

µένης Διοίκησης, που εκδίδεται εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συ-
στήνεται και συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Καταγρα-
φής για την καταγραφή των ακινήτων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισµών που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, η
οποία απαρτίζεται από έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ως πρόεδρο, τον προϊστά-
µενο της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικεί-
ου δήµου και έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου ΦΟ.Δ.Σ.Α.
µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Οι ανωτέρω φο-
ρείς ορίζουν τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή της
παρούσας και κοινοποιούν τον ορισµό τους στον Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. Η Επιτροπή υποχρεούται να ολο-
κληρώσει το έργο της καταγραφής εντός προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία συγκρότη-
σής της και να αποστείλει, εντός της ίδιας προθεσµίας,
τη σχετική έκθεση στον Συντονιστή της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης. Ο Συντονιστής εκδίδει, εντός δε-
καπέντε (15) ηµερών από την αποστολή των έκθεσης κα-
ταγραφής, διαπιστωτική πράξη των ακινήτων, εγκατα-
στάσεων και εξοπλισµών που έχουν παραχωρηθεί κατά
χρήση στον ΦΟ.Δ.Σ.Α., η οποία δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως. 
Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της από-

φασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης συντάσσεται και υπογράφεται πρωτόκολλο πα-
ράδοσης - παραλαβής. 
Η µη τήρηση των προθεσµιών του παρόντος συνιστά

για τον υπαίτιο που είναι αιρετό όργανο πειθαρχικό αδί-
κηµα, κατά την έννοια των άρθρων 125 έως 130. Η µη ά-
σκηση της πειθαρχικής δίωξης κατά του υπαιτίου από
τον οικείο Επόπτη Ο.Τ.Α. εντός ενός (1) µηνός από την
παρέλευση των τασσόµενων µε το παρόν προθεσµιών
συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α..

12. Σε περίπτωση που στο µετοχικό κεφάλαιο
ΦΟ.Δ.Σ.Α. µε τη νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας συµ-
µετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, οι
µετοχές αυτές περιέρχονται υποχρεωτικά στους Δή-
µους που είναι µέλη του οικείου ΦΟ.Δ.Σ.Α., χωρίς την ε-
πιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγµατος, τέλους ή φόρου.

13. [Καταργείται]  
14. Σε περιφέρειες όπου κατά την έναρξη ισχύος του

παρόντος υφίστανται και λειτουργούν άνω του ενός
ΦΟ.Δ.Σ.Α. είτε µε τη µορφή συνδέσµου είτε µε τη µορφή
ανώνυµης εταιρείας αυτοί συνεχίζουν τη λειτουργία

τους, µη επιτρεποµένης της συστάσεως επιπλέον
ΦΟ.Δ.Σ.Α. οποιασδήποτε νοµικής µορφής. 

15. Σύνδεσµοι ή ανώνυµες εταιρείες  των Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού που ασκούσαν αποκλειστικές αρµοδιότητες
ΦΟ.Δ.Σ.Α. για τους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Συντονι-
στή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την έ-
νταξή τους σε ΦΟ.Δ.Σ.Α. που πληροί τις προϋποθέσεις
και αποτελεί το µοναδικό όργανο διαχείρισης των απο-
βλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του οικείου Π.Ε.Σ.Δ.Α., συγχωνεύονται υπο-
χρεωτικά σε αυτόν. Η συγχώνευση και η περιέλευση της
κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων διαπιστώ-
νονται µε πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ύστερα από καταγραφή των περιου-
σιακών τους στοιχείων.
Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω-

µένης Διοίκησης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος συ-
στήνεται Επιτροπή Καταγραφής, µε σκοπό την καταγρα-
φή της περιουσίας των φορέων. Η Επιτροπή αποτελείται
από έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, ως πρόεδρο, τον πρόεδρο του συγχωνευόµε-
νου ΦΟ.Δ.Σ.Α. και  έναν (1) εκπρόσωπο του ΦΟ.Δ.Σ.Α.
στον οποίο περιέρχεται η περιουσία, µε τους νόµιµους α-
ναπληρωτές τους.
Η Επιτροπή Καταγραφής ολοκληρώνει το έργο κατα-

γραφής µέσα σε έναν (1) µήνα από την ηµεροµηνία συ-
γκρότησής της και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ο-
λοκλήρωση της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκ-
θεση στο ΦΟ.Δ.Σ.Α., στον οποίο συγχωνεύονται οι φο-
ρείς και στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αµελλητί διαπιστωτική πρά-
ξη συγχώνευσης και περιέλευσης της κινητής και ακίνη-
της περιουσίας τους. Αν η Επιτροπή Καταγραφής αδυνα-
τεί να ολοκληρώσει το έργο της λόγω παρακώλυσης,
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από µέλος της Επιτροπής ή ο-
ποιονδήποτε εµπλεκόµενο φορέα, ο Συντονιστής της οι-
κείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εντός προθεσµίας πέ-
ντε (5) ηµερών από τη διαπίστωση της αδυναµίας ολο-
κλήρωσης της διαδικασίας, εκδίδει απόφαση µε την ο-
ποία ορίζει ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι υποχρεούνται
να διενεργήσουν την καταγραφή των πάσης φύσεως πε-
ριουσιακών στοιχείων των φορέων που συγχωνεύονται
και να ολοκληρώσουν το έργο τους µέσα σε προθεσµία
δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία ορισµού τους. Με την
ίδια απόφαση ορίζεται το ύψος της αµοιβής των ορκω-
τών ελεγκτών, η οποία βαρύνει τον υπαίτιο φορέα. Η έκ-
θεση των ορκωτών ελεγκτών διαβιβάζεται µε ευθύνη
των ιδίων στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αµελλητί διαπιστωτική πρά-
ξη συγχώνευσης και περιέλευσης των περιουσιακών
στοιχείων των φορέων, καθώς και στον ΦΟ.Δ.Σ.Α. στον
οποίο αυτοί συγχωνεύονται.
Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκ-

θεση της Επιτροπής Καταγραφής ή των ορκωτών ελε-
γκτών κατά περίπτωση, βαρύνουν τον οικείο δήµο.
Από τη δηµοσίευση της διαπιστωτικής πράξης του Συ-

ντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκηση περί
συγχώνευσης και περιέλευσης των περιουσιακών στοι-
χείων των φορέων, ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. στον οποίο συγχωνεύο-
νται οι ανωτέρω φορείς θεωρείται καθολικός διάδοχος
σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και υπει-
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σέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυ-
τών. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα, µεταγράφο-
νται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή
κτηµατολογικού γραφείου.
Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α.,

χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική δια-
δικαστική πράξη συνέχισης για καθεµία από αυτές.
Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της από-

φασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης συντάσσεται και υπογράφεται πρωτόκολλο πα-
ράδοσης- παραλαβής. Για διαπιστωτικές πράξεις Συντο-
νιστών Αποκεντρωµένων Διοικήσεων που έχουν εκδοθεί
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η δεκαήµερη
προθεσµία εκκινεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Αν οι εκπρόσωποι των φορέων παρακωλύουν καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο τη σύνταξη και υπογραφή του πρωτοκόλ-
λου παράδοσης - παραλαβής, λογίζεται ότι παραδόθη-
καν και παραλήφθηκαν τα περιγραφόµενα στην έκθεση
της Επιτροπής Καταγραφής ή των ορκωτών ελεγκτών,
κατά περίπτωση.
Οι ανωτέρω φορείς µέχρι τη συγχώνευσή τους συνεχί-

ζουν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρµοδιότητές
τους. Επιπροσθέτως, λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα
και µεριµνούν για την οµαλή µετάβαση των λειτουργιών
τους στον ΦΟ.Δ.Σ.Α. στον οποίο συγχωνεύονται.

16. Εκδοθείσες διαπιστωτικές πράξεις που αφορούν
στην άσκηση αρµοδιοτήτων ΦΟ.Δ.Σ.Α. του άρθρου 227
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 226, θεωρούνται ως µη εκδο-
θείσες.»

2. Η έναρξη ισχύος της παρ. 15 του άρθρου 245 του
ν. 4555/2018 ειδικά για τη «ΔΕΠΟΔΑΛ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε.» εκκινεί έξι
(6) µήνες µετά από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 40
Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου 

σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
και Δηµόσιες Εταιρίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης -
Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 200 Κώδικα Δήµων

και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 200 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) αντικαθίστανται και
το άρθρο 200 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 200
Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων

σε Δήµους και Κοινότητες

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ε-
σωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε φύσεως που ανή-
κουν στο ελληνικό Δηµόσιο και σε δηµόσια νοµικά πρό-
σωπα επιτρέπεται να παραχωρηθούν ή να διατεθούν δω-
ρεάν στους δήµους και να παραχωρηθούν µόνον κατά
χρήση και άνευ ανταλλάγµατος στους Φορείς Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) που λειτουργούν
µε τη µορφή Συνδέσµου, ύστερα από απόφαση του αρ-
µοδίου οργάνου που διοικεί τους φορείς, οι οποίοι προ-
βαίνουν στην ανωτέρω παραχώρηση ή δωρεάν διάθεση
των περιουσιακών τους στοιχείων. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώ-

ρηση ή τη διάθεση, καθώς και οι συνέπειες που επιφέρει
η µη τήρησή τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κα-
τά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, περιουσιακά στοι-
χεία οποιασδήποτε φύσεως που ανήκουν στο ελληνικό
Δηµόσιο και σε δηµόσια νοµικά πρόσωπα επιτρέπεται να
παραχωρηθούν µόνο κατά χρήση και άνευ ανταλλάγµα-
τος στις Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης και στους ΦΟ.Δ.Σ.Α. που λειτουργούν µε τη µορ-
φή επιχείρησης Ο.Τ.Α., ύστερα από απόφαση του συλλο-
γικού οργάνου που διοικεί τους φορείς, οι οποίοι προβαί-
νουν στην ανωτέρω παραχώρηση των περιουσιακών
τους στοιχείων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ό-
ροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση, καθώς και οι
συνέπειες που επιφέρει η µη τήρησή τους.»

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ 
ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 41
Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου επί θεµάτων

εκτός ηµερησίας διάταξης -  Τροποποίηση
παρ. 7 άρθρου 67 ν. 3852/2010 

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 67 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) µετά από τις λέξεις «ή του δηµάρ-
χου» διαγράφονται οι λέξεις «ή συµβούλου επικεφαλής
δηµοτικής παράταξης» και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην
ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επι-
τροπή, καθώς και η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Οι σύµβουλοι επικεφαλής δηµοτικής
παράταξης έχουν το δικαίωµα δύο (2) µέρες προ της δη-
µοσίευσης της πρόσκλησης της παρ.4 να προτείνουν τη
συµπλήρωση της ηµερήσιας διάταξης µε επείγοντα θέ-
µατα, τα οποία ο πρόεδρος δύναται να εντάξει στα προς
συζήτηση θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Αν ο πρόε-
δρος δεν εγκρίνει την ένταξη των θεµάτων αυτών, το δη-
µοτικό συµβούλιο µε απόφασή του, που λαµβάνεται από
την πλειοψηφία των παρόντων µελών του µετά από το
πέρας της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάτα-
ξης µπορεί είτε να λάβει απόφαση συζήτησης και λήψης
απόφασης επί των θεµάτων αυτών είτε να αναβάλει τη
συζήτηση αυτών για ειδική συνεδρίαση, η οποία διεξάγε-
ται εντός των δεκαπέντε (15) επόµενων ηµερών από την
ολοκλήρωση της τακτικής του συνεδρίασης. Το δηµοτικό
συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετι-
κή πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δηµάρχου και
χωρίς συζήτηση, µε την πλειοψηφία των παρόντων µε-
λών του, ότι ένα θέµα το οποίο δεν είναι γραµµένο στην
ηµερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον να το συζητήσει και
να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συ-
ζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά
προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο εκφράζουν
τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύµ-
φωνα µε τη σειρά εκλογής.»
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Άρθρο 42
Εξαιρέσεις επιχορήγησης ανώνυµων εταιρειών Ο.Τ.Α. -

Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 265 ν. 3463/2006

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 265 του Κώ-
δικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) τρο-
ποποιείται µε την προσθήκη δυνατότητας επιχορήγησης
από Ο.Τ.Α. των ανωνύµων εταιριών Ο.Τ.Α. της παρ. 3
του άρθρου 252 και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Οι ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου δεν επιχορηγούνται άµεσα ή έµ-
µεσα από Ο.Τ.Α.. Κατ’ εξαίρεση, είναι επιτρεπτή η επιχο-
ρήγηση α) από Ο.Τ.Α. νησιωτικών περιοχών ανώνυµης ε-
ταιρείας ή ναυτικής εταιρείας του ν. 959/1979, που αυτοί
έχουν συστήσει ή συµµετέχουν κατά πλειοψηφία στο ε-
ταιρικό τους κεφάλαιο για τη διεξαγωγή θαλάσσιων συ-
γκοινωνιών και µεταφορών, β) από Ο.Τ.Α. των ανωνύµων
εταιριών Ο.Τ.Α. της παρ. 3 του άρθρου 252 του παρό-
ντος, στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν κατά πλει-
οψηφία Ο.Τ.Α. κατά την 30ή.4.2022 και οι οποίες έχουν
σκοπό τη λειτουργία και εκµετάλλευση χιονοδροµικών
κέντρων και γ) στις περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται
ειδική νοµοθετική ρύθµιση.»

Άρθρο 43
Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας

(Τ.Α.Π.) - Αντικατάσταση παρ. 20 άρθρου 24 
ν. 2130/1993

Η παρ. 20 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«20. Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται σε ποσο-
στό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον για την εκτέ-
λεση έργων, την καταβολή αποζηµιώσεων ρυµοτοµούµε-
νων ή απαλλοτριωµένων ακινήτων και την αγορά ακινή-
των, εφόσον οι δαπάνες αυτές έχουν προβλεφθεί στο
τεχνικό πρόγραµµα και τον ετήσιο προϋπολογισµό.
Το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται για την κάλυψη άλ-

λων αναγκών, το οποίο δύναται να προσαυξηθεί εφόσον
οι ανάγκες του πρώτου εδαφίου καλυφθούν µε µικρότε-
ρο ποσοστό ή δεν υφίστανται εντός εκάστου οικονοµι-
κού έτους.»

Άρθρο 44
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισµό 

επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου - 
Ισχύς άρθρου 66 ν. 4830/2021

Το άρθρο 66 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) καταλαµβάνει
και τις δηλώσεις για τον καθορισµό της επιφάνειας ή της
χρήσης ακινήτου µε ορθά στοιχεία που υποβλήθηκαν κα-
τά το χρονικό διάστηµα από την 1η.1.2022 έως και τις
23.3.2022, δηλαδή την προηγούµενη της ηµεροµηνίας
δηµοσίευσης του ν. 4915/2022 (Α΄63). Χρηµατικά ποσά
που κατέβαλαν οι πολίτες, πέραν των οφειλόµενων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 66 του ν. 4830/2021 και 18 του
ν. 4915/2022, επιστρέφονται κατόπιν αίτησής τους.

Άρθρο 45
Ρυθµίσεις για την αναδοχή οφειλών από Ο.Τ.Α. - 
Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 109 ν. 3852/2010

Στην παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) αντικαθίστανται οι
περ. β΄ και γ΄ σχετικά µε την αναδοχή οφειλών από
τους Ο.Τ.Α., β) προστίθενται περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ και η
παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής: 

«9.α. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή
Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον
οικείο δήµο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυ-
τού, το προσωπικό της µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, ανεξαρτήτως
τρόπου πρόσληψης, µεταφέρεται στον αντίστοιχο φο-
ρέα µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου. Το προσωπικό µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που µεταφέ-
ρεται στον νέο φορέα, κατατάσσεται σε προσωποπαγείς
θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, µε α-
πόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, λαµβα-
νοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη µισθολογι-
κή και βαθµολογική του κατάταξη. Η ρύθµιση του εδαφί-
ου αυτού εφαρµόζεται και για το προσωπικό κοινωφε-
λών εταιρειών και Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν λυθεί, εφόσον α-
πασχολούταν πραγµατικά, στις 30.5.2011.
β. Βεβαιωµένες οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσε-

ων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αµιγών επιχειρήσεων του
π.δ. 410/1995 (Α΄ 231), που έχουν λυθεί ή λύονται στη
Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταµεία, τους φο-
ρείς κοινωνικής ασφάλισης και προς τρίτους, συµπερι-
λαµβανοµένων των δεδουλευµένων αποδοχών του µε-
ταφερόµενου προσωπικού τους, µπορούν να καταβάλλο-
νται από τον οικείο Ο.Τ.Α., µετά από αιτιολογηµένη από-
φαση του δηµοτικού συµβουλίου ή του κατά περίπτωση
αρµοδίου οργάνου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλει-
οψηφία του συνόλου των µελών του. 
Στην περίπτωση αυτή, απαλείφονται κατά ποσοστό ε-

βδοµήντα τοις εκατό (70%) κάθε µορφής πρόσθετοι φό-
ροι, τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής, πρόστιµα εκπρόθε-
σµης καταβολής, πρόστιµα ανακριβούς δήλωσης ή µη υ-
ποβολής δήλωσης και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης κατα-
βολής, εξαιρουµένων των αυτοτελώς βεβαιωµένων φο-
ρολογικών και διοικητικών προστίµων, από οφειλές τους
προς το Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους φο-
ρείς κοινωνικής ασφάλισης. Ο Ο.Τ.Α. αναλαµβάνει την
κύρια οφειλή και το υπολειπόµενο ποσοστό του τριάντα
τοις εκατό (30%) των φόρων, τόκων, προστίµων και προ-
σαυξήσεων του προηγούµενου εδαφίου.
Ειδικότερα, οφειλές στη φορολογική διοίκηση, σε α-

σφαλιστικό ταµείο και σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης
σε βάρος των επιχειρήσεων, που αναφέρονται στην πα-
ρούσα διαγράφονται µε πράξεις της βεβαιούσας αρχής.
Στη συνέχεια βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α.,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µε βάση χρηµατικό κατάλογο
που συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας
οφειλής και του υπολειπόµενου µη απαλειφθέντος πο-
σοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των φόρων, τόκων,
προστίµων και προσαυξήσεων, όπως αυτά προκύπτουν
από εκδοθείσες πράξεις επιβολής προστίµων ή αποφά-
σεων καταλογισµού ή φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσ-
διορισµού φόρου προστιθέµενης αξίας ή οποιονδήποτε
νόµιµο τίτλο, καθώς και από τον φόρο εισοδήµατος ή πα-
ρακρατούµενους φόρους, έστω και αν τα ανωτέρω έ-
χουν καταστεί απρόσβλητα λόγω τελεσίδικης απόρρι-
ψης των προσφυγών που ασκήθηκαν εναντίον τους ή ά-
πρακτης παρόδου της προθεσµίας της προσφυγής.
γ. Οι ρυθµίσεις της περ. β΄ εφαρµόζονται αναλόγως
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και για οφειλές των:
γα. κάθε είδους εταιρειών, των οποίων οι εταίροι ή µέ-

τοχοι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και λοι-
ποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την έννοια της
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), 
γβ. κάθε είδους εταιρειών µε κερδοσκοπικό ή µη χαρα-

κτήρα, στις οποίες οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και οι λοι-
ποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την έννοια της
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020 κατέχουν ποσοστό
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού ή
µετοχικού τους κεφαλαίου πλέον ενός ακόµη εταιρικού
µεριδίου ή µετοχής και µόνο κατά το ποσοστό συµµετο-
χής των Ο.Τ.Α. και των λοιπών φορέων της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης.
Αν εταίρος ή µέτοχος είναι περιφέρεια ή τέως νοµαρ-

χιακή αυτοδιοίκηση, στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
της οποίας έχει υπεισέλθει η περιφέρεια, η αναδοχή και
η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν, γίνεται έ-
πειτα από αιτιολογηµένη απόφαση του περιφερειακού
συµβουλίου ή του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου, η
οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνό-
λου των µελών του. Αν εταίρος ή µέτοχος είναι αγροτι-
κός συνεταιρισµός, o οποίος κατέχει έως το πέντε τοις
εκατό (5%) του εταιρικού ή µετοχικού κεφαλαίου της ε-
πιχείρησης και υπάρχει αδυναµία εκ µέρους του να ανα-
λάβει τις αναλογούσες σε αυτόν οφειλές, δύναται ο
Ο.Τ.Α. που κατέχει την πλειοψηφία των εταιρικών µερι-
δίων ή µετοχών της λυθείσας επιχείρησης, µε αιτιολογη-
µένη απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού
συµβουλίου ή του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου, η
οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνό-
λου των µελών του, να βεβαιώσει την ως άνω αδυναµία
και να αναλάβει το σύνολο των οφειλών που αναλογούν
στον συνεταιρισµό. Το ύψος των οφειλών που µπορεί να
αναλάβει έκαστος Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού ή άλλος φορέ-
ας τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την έννοια της παρ. 1
του άρθρου 8 του ν. 4674/2020 προκύπτει από τον λόγο
συµµετοχής του στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο.
Σε αυτή την περίπτωση, το ύψος των πρόσθετων φό-

ρων, τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, προστίµων εκπρό-
θεσµης καταβολής και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης κα-
ταβολής που διαγράφονται κατά ποσοστό εβδοµήντα
τοις εκατό (70%) είναι ανάλογο του ποσοστού της κύ-
ριας οφειλής που αναδέχεται ο Ο.Τ.Α. ή λοιπός φορέας
τοπικής αυτοδιοίκησης.
δ. Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του δη-

µοτικού ή του περιφερειακού συµβουλίου ή του κατά πε-
ρίπτωση αρµοδίου οργάνου περί αναδοχής οφειλών ε-
πέρχεται αυτοδικαίως στερητική αναδοχή από τον
Ο.Τ.Α. των κατά την ηµεροµηνία αυτή βεβαιωµένων ο-
φειλών της επιχείρησης προς το Δηµόσιο και προς τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς και τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, κατά το ποσό που αναλαµβάνεται. Ο Ο.Τ.Α.
καθίσταται πλέον ο µοναδικός υπόχρεος για την καταβο-
λή των οφειλών που αναδέχεται και η επιχείρηση απαλ-
λάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τους. Τα συνυ-
πόχρεα µε την επιχείρηση πρόσωπα απαλλάσσονται από
κάθε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για την καταβολή
των οφειλών αυτών. Τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου
ή περιφερειακού συµβουλίου ή του κατά περίπτωση αρ-
µοδίου οργάνου δεν διώκονται ποινικά για την αναδοχή
του χρέους. 
Εµπράγµατες ασφάλειες και αναγκαστικά µέτρα εί-

σπραξης που έχουν ληφθεί σε βάρος της επιχείρησης
και των συνυπόχρεων µε αυτήν προσώπων για τις οφει-
λές αυτές, εξαλείφονται ή αίρονται, στις περιπτώσεις
που ο Ο.Τ.Α. αναλαµβάνει το σύνολο των ανωτέρω οφει-
λών. Ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δηµόσιο από τα µέ-
τρα του προηγούµενου εδαφίου δεν επιστρέφονται.
Προληπτικά ή διασφαλιστικά µέτρα που έχουν επι-
βληθεί σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170), ή και µε προϊσχύουσες του νόµου
αυτού διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις
που ο Ο.Τ.Α. αναλαµβάνει το σύνολο των οικείων οφει-
λών των ανωτέρω µέτρων. Η έκδοση απόφασης του δη-
µοτικού συµβουλίου ή περιφερειακού συµβουλίου ή του
κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου περί αναδοχής οφει-
λών διακόπτει τον χρόνο παραγραφής τους. 
Ποσά που έχουν ήδη κατασχέσει το Ελληνικό Δηµό-

σιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και οι φορείς κοινωνικής α-
σφάλισης από τα συνυπεύθυνα µε την επιχείρηση πρό-
σωπα και συµπεριλαµβάνονται στην απόφαση περί ανα-
δοχής οφειλών, µπορούν να καταβάλλονται σε αυτά από
τον οικείο Ο.Τ.Α. µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου ή περιφερειακού συµβουλίου ή
του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου, η οποία λαµβά-
νεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού
των µελών του. 
ε. Η εξόφληση της κύριας οφειλής και του υπολειπό-

µενου ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των φόρων,
τόκων, προστίµων και προσαυξήσεων που αναφέρονται
στο δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ που αναλαµβάνει ο δή-
µος δύναται να πραγµατοποιείται µε συµψηφισµό σε πο-
σοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσό-
δων του από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ), σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου
79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 265) ή από ίδιους πόρους,
επιτρεπόµενης και της σύναψης δανείου, χωρίς την τή-
ρηση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 264 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).  
στ. Οι περ. β΄ έως και ε΄ εφαρµόζονται αναλόγως και

για αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων ή περιφερειακών
συµβουλίων ή των κατά περίπτωση αρµοδίων οργάνων
περί αναδοχής οφειλών, που έχουν ληφθεί πριν από τη
δηµοσίευση του παρόντος και οι οφειλές αυτές δεν έ-
χουν αποπληρωθεί.  
Στην περίπτωση αυτή, ήδη καταβληθέντα ή εισπραχθέ-

ντα µε οποιονδήποτε τρόπο ποσά από το Ελληνικό Δη-
µόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τους φορείς κοινωνι-
κής ασφάλισης για τις οφειλές της επιχείρησης από την
ίδια, από τα συνυπεύθυνα µε αυτήν πρόσωπα, ή από τον
οικείο Ο.Τ.Α., δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται,
αλλά συνυπολογίζονται κατά τη διαγραφή και επαναβε-
βαίωση των οφειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ. β΄.
ζ. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές των υπό

εκκαθάριση νοµικών προσώπων δεν διώκονται ποινικώς,
δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν ο-
ποιαδήποτε αστική ή άλλη ατοµική ευθύνη για χρέη των
φορέων αυτών προς το Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά τα-
µεία και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτή-
τως του χρόνου βεβαίωσής τους.
η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-

κονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύ-
ναται να καθορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και
διαδικασίες για την εφαρµογή της παρούσας.»
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Άρθρο 46
Συµµετοχή συµπράξεων φορέων και επιχειρήσεων
σε προγραµµατικές συµβάσεις - Τροποποίηση περ. β΄

παρ. 1 άρθρου 100 ν. 3852/2010

Στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο
και η περ. β΄ διαµορφώνεται ι ως εξής:

«β. Στις προγραµµατικές συµβάσεις επιτρέπεται και η
συµµετοχή επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης (Κ.Ε.Κ.) µε οποιαδήποτε νοµική µορφή και αν λει-
τουργούν, των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, επι-
µελητηρίων, επιστηµονικών φορέων δηµοσίου δικαίου,
Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συ-
νεταιρισµών, ενώσεων συνεταιρισµών και εργοδοτικών
και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Επιπλέον, επιτρέπε-
ται η συµµετοχή συστάδων σύµπραξης φορέων και επι-
χειρήσεων (clusters), που λειτουργούν ως αστικές µη
κερδοσκοπικές εταιρείες σε περιφερειακό επίπεδο και
στις οποίες συµµετέχουν ως µέλη τουλάχιστον τέσσερις
(4) από τους φορείς της περ. α΄. Με απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής µπορεί να επιτρέπεται και η συµµετο-
χή τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων.»

Άρθρο 47
Χρονικό διάστηµα µεταβίβασης διοικητικών αδειών -

Τροποποίηση υποπερ. α΄ περ. 10 υποπαρ. ΣΤ2
παρ. ΣΤ΄ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

Στην υποπερ. α) της περ. 10 της υποπαρ. ΣΤ2 της παρ.
ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) οι λέ-
ξεις «και για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «και για χρονικό διάστηµα δεκα-
τριών (13) ετών» και η περ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:

«10. α) Υφιστάµενες διοικητικές άδειες διατηρούνται
σε ισχύ. Περαιτέρω µεταβίβαση αυτών επιτρέπεται µό-
νον άπαξ και για χρονικό διάστηµα δεκατριών (13) ετών:
αα) στον ή στη σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή

αβ) στα ενήλικα τέκνα του, εφόσον ανήκουν στην κατη-
γορία των ατόµων µε αναπηρία, µε ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω.
β) Εκµίσθωση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης σε τρί-

τους, επιτρέπεται για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών. 
γ) Από 1-1-2014, οι δικαιούχοι της περ. α΄ υπόκεινται

σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο
χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20 -10-
1958 βασιλικού διατάγµατος (Α΄ 171). Για τη χρήση κοι-
νόχρηστου χώρου, πέραν του τέλους της παρούσας, ε-
φαρµόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ι-
σχύος του νόµου αυτού.
δ) Τον δικαιούχο µπορεί να αναπληρώνει ο σύζυγος ή

η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων
αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
ε) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µισθώµατα

και τέλη από εκµετάλλευση περιπτέρων, καθώς και κυλι-
κείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγά-
ζονται υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., των οποίων οι δικαιούχοι
έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στους οικείους Ο.Τ.Α.,

µέχρι τη λήξη της µίσθωσης.
στ) Μισθώµατα από εκµετάλλευση κυλικείων, καφενεί-

ων και κουρείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του Ελληνι-
κού Δηµοσίου και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων οι δι-
καιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στο Ελληνικό
Δηµόσιο ή στο αντίστοιχο Ν.Π.Δ.Δ., µέχρι τη λήξη της
µίσθωσης. Ειδικότερα, µισθώµατα από εκµετάλλευση
κυλικείων εντός κτιρίων ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στα
οποία στεγάζονται δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες,
των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλο-
νται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., µέχρι τη λήξη της µίσθωσης.
ζ) Σε υφιστάµενες, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος

άδειες κατά ιδανικά µερίδια, εφόσον παύσει να υφίστα-
ται δικαιούχος µεριδίου, κατόπιν αιτήσεως των λοιπών,
παραχωρείται σε αυτούς το ανωτέρω αποµένον µερί-
διο.»

Άρθρο 48
Καθιέρωση Ηµέρας Θρακικού Ελληνισµού

1. Ορίζεται η 6η Απριλίου ως Ηµέρα Θρακικού Ελληνι-
σµού.

2. Ο χαρακτήρας, το περιεχόµενο, ο φορέας και ο τρό-
πος οργάνωσης των εκδηλώσεων µνήµης καθορίζεται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υ-
πουργού Εσωτερικών, κατόπιν διαβούλευσης µε τις αντι-
προσωπευτικότερες οργανώσεις θρακικών σωµατείων. 

Άρθρο 49
Συµπλήρωση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. σε ληξιαρχικές
πράξεις γέννησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22

ν. 344/1976

Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 344/1976 (Α΄ 143), περί των στοιχείων που περιέχει η
ληξιαρχική πράξη γέννησης, προστίθεται δεύτερο εδά-
φιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Η ληξιαρχική πράξις γεννήσεως, πλην των εν άρ-
θρω 9 στοιχείων, περιέχει:
α. Το όνοµα και επώνυµον, το επάγγελµα και την κα-

τοικίαν του δηλούντος.
β. Τον τόπον, την ώραν, την ηµέραν, τον µήνα και το έ-

τος του τοκετού.
γ. το φύλο του νεογνού και τη σειρά γέννησής του.
δ. Το όνοµα, το επώνυµο, τη δηµοτικότητα, τον Αριθµό

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον Αριθµό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και, εφόσον υφίστα-
ται, τον Φορέα Ασφάλισης του νεογνού. Αν δεν είναι δυ-
νατόν να καταχωριστούν κατά τη σύνταξη της ληξιαρχι-
κής πράξης γέννησης ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) και ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.), οι ασκούντες τη γονική µέριµνα του τέκνου,
ύστερα από αίτησή τους, προσθέτουν τους αριθµούς
στην πράξη που έχει συνταχθεί από τον Ληξίαρχο.
ε. Το όνοµα, το επώνυµο, την ιθαγένεια, το θρήσκευ-

µα, το επάγγελµα, την κατοικία και τα στοιχεία εγγρα-
φής στο δηµοτολόγιο των γονέων. Περιέχει, επίσης, τον
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθµό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης και, εφόσον υφίσταται, το Φορέα
Ασφάλισης αυτών.
στ. Το γένος της µητρός.»
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Άρθρο 50
Συµπλήρωση Α.Φ.Μ. στα στοιχεία δηµοτολογίου - 

Τροποποίηση άρθρου 2 π.δ. 497/1991

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 497/1991
(Α΄ 180) προστίθεται πριν από τον αριθµό µητρώου κοι-
νωνικής ασφάλισης ο αριθµός φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.) και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Στοιχεία Δηµοτολογίου

Στο δηµοτολόγιο αναγράφονται ο αριθµός της οικογε-
νειακής µερίδας, ο αύξων αριθµός εγγραφής κάθε µέ-
λους στην οικογενειακή µερίδα, η χρονολογία εγγρα-
φής, το επώνυµο, το κύριο όνοµα, το όνοµα του πατέρα,
το όνοµα της µητέρας, η χρονολογία και ο τόπος γέννη-
σης, η κατοικία, το θρήσκευµα, ο τρόπος και η χρονολο-
γία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας
του δηµότη, το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα µητρώα
αρρένων, η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυ-
τής, ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.), ο αριθ-
µός µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και κάθε
άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλ-
λων του δηµοτολογίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται

οι αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές του πληροφοριακού
συστήµατος του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107),
ο τύπος και το περιεχόµενο των εκδιδόµενων πιστοποιη-
τικών και βεβαιώσεων, καθώς και ο χρόνος έναρξης ε-
φαρµογής της παρούσας ρύθµισης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Άρθρο 51 
Εκκίνηση ηµεροµηνίας κατάρτισης συµβάσεων  - 

Τροποποίηση άρθρου δεύτερου ν. 4528/2018

Στο άρθρο δεύτερο του ν. 4528/2018 (Α΄ 50) επέρχο-
νται οι εξής αλλαγές: α) καταργείται η παρ. 1 περί της
εκκίνησης ηµεροµηνίας κατάρτισης συµβάσεων εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου β) στην παρ. 3
διαγράφεται η αναφορά στην παρ. 1 και το άρθρο δεύτε-
ρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο δεύτερο
Εκκίνηση ηµεροµηνίας κατάρτισης συµβάσεων

1. [Καταργείται]
2. Το χρονικό διάστηµα των συµβάσεων έργου ή µί-

σθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, που συνάφθηκαν
σύµφωνα µε τα άρθρα 97 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) ή 167
του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), όπως έχει εκάστοτε τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, δεν προσµετράται στο ανώτατο χρο-
νικό διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, κατά την
έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004.

3. Η ισχύς της παρ. 2 αρχίζει από την 1.11.2016 για ό-

λες τις συµβάσεις που έχουν καταρτιστεί και εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της.»

Άρθρο 52
Κινητικότητα υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Υπηρεσιών Δόµησης Ο.Τ.Α. - Συνυπηρέτηση 

πολυτέκνων υπαλλήλων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου
4 και παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4440/2016 

1. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224) µετά από τις λέξεις «για την» προ-
στίθενται οι λέξεις «απόσπαση ή» και η παρ. 4 διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«4. Για τη διενέργεια µετάταξης ή απόσπασης το πο-
σοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης
του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων για τη
διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά τον χρόνο έκδοσης
της απόφασης, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλά-
χιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου
των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο
ποσοστό δεν συµπεριλαµβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι
απουσιάζουν µε µακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως, άνευ α-
ποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασµέ-
νοι σε άλλον φορέα. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος
να µην είναι ο µοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλά-
δο τόσο κατά τη λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσε-
ων όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης από-
σπασης ή µετάταξης. Ειδικά για τη µετάταξη υπαλλήλου
από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού απαιτείται επιπλέον η γνώµη του
αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου. Ειδικά για την από-
σπαση ή µετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών
των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των Υπηρεσιών Δόµη-
σης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού απαιτείται η σύµφωνη γνώµη
του αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου. Ειδικά για υπη-
ρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν µέρει σε νησιωτικές
περιοχές ή ορεινές ή παραµεθόριες περιοχές, καθώς και
για τις υπηρεσίες που έχουν αποκεντρωµένες ή περιφε-
ρειακές υπηρεσίες σε άλλη περιφερειακή ενότητα από
την έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας, η κάλυψη του προ-
βλεπόµενου ποσοστού υπολογίζεται βάσει του πρώτου
εδάφιου και επιπλέον βάσει της οικείας απόφασης κατα-
νοµής θέσεων, εφόσον υπάρχει, ή της τοποθέτησης των
υπαλλήλων στην έδρα της υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο
υπάλληλος, ο οποίος µετέχει στην κινητικότητα, για την
κατηγορία και κλάδο του οποίου πραγµατοποιείται ο υ-
πολογισµός. Για τον υπολογισµό του ποσοστού κάλυψης
εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον χρόνο έκδοσης
της απόφασης απόσπασης ή µετάταξης, σε περίπτωση
που συγκρίνονται περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου
κλάδου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προς µετακίνηση στο
πλαίσιο του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εφόσον δεν
πληρούται η προϋπόθεση αυτή για το σύνολο των συ-
γκρινόµενων υπαλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση
της συνδροµής της προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι ε-
κείνοι που έχουν διανύσει εν τοις πράγµασι τον περισ-
σότερο χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης
και, σε περίπτωση που έχουν διανύσει τον ίδιο χρόνο υ-
πηρεσίας, η σχετική βεβαίωση συνδροµής της προϋπό-
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θεσης αυτής χορηγείται µόνο για όσους υπαλλήλους κα-
τόπιν εκτίµησης των υπηρεσιακών αναγκών, µπορούν να
µετακινηθούν κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του
αρµόδιου προς διορισµού οργάνου του φορέα προέλευ-
σης».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 προστί-
θεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«2. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, µετά το πέρας των οποίων α-
παιτείται η επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κι-
νητικότητας του αιτήµατος του υπαλλήλου για εκ νέου
απόσπαση έως δύο (2) έτη, στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία
της ίδιας περιοχής, συνεκτιµώντας τις υπηρεσιακές ανά-
γκες. Ειδικά για τους πολυτέκνους υπαλλήλους, εφόσον
κατά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών έχουν τουλάχι-
στον τέσσερα (4) προστατευόµενα τέκνα, η απόσπαση
υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να παραταθεί
για δύο (2) έτη ακόµα, κατόπιν επανεξέτασης του σχετι-
κού αιτήµατος του υπαλλήλου από την Κεντρική Επιτρο-
πή Κινητικότητας.»

Άρθρο 53
Δοµηµένη συνέντευξη για οποιοδήποτε επίπεδο

θέσης ευθύνης - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 3
άρθρου 85 ν. 3528/2007 

Το έκτο εδάφιο της υποπερ. δβ) της περ. δ) της παρ. 3
του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
[ν. 3528/2007, (Α΄ 26)] τροποποιείται ως προς την παρα-
ποµπή στο άρθρο 86 περί διαδικασίας επιλογής προϊστα-
µένων και συγκεκριµένα ως προς την περίπτωση που υ-
ποψήφιος λαµβάνει τελική µοριοδότηση στη δοµηµένη
συνέντευξη για οποιοδήποτε επίπεδο θέσεως ευθύνης
µικρότερη του πεντακόσια (500) και η περ. δ) διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«δ) Δοµηµένη συνέντευξη:
Η δοµηµένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρµόδια

Συµβούλια του άρθρου 86 του παρόντος, µε πρόβλεψη
της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτοµα µε ανα-
πηρία (ενδεικτικά, διερµηνέων νοηµατικής), εφόσον αυ-
τό απαιτείται.
Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι το αρµόδιο

Συµβούλιο να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότη-
τα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφί-
ου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης,
για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνο-
νται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υ-
παλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό
σηµείωµά του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. δ΄
των παρ. 7 και 8 του άρθρου 86 του παρόντος.
Η δοµηµένη συνέντευξη περιλαµβάνει δύο (2) θεµατι-

κές ενότητες ως εξής:
δα. Δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το

αντικείµενο του φορέα και τις αρµοδιότητες των οργα-
νωτικών µονάδων των σχετικών µε την προκηρυσσόµενη
θέση, σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες και προσόντα του
υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του
και τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου.
δβ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοι-

κητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογή-
σει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προ-

γραµµατίζει, να συντονίζει, να αναλαµβάνει πρωτοβου-
λίες, να λαµβάνει αποτελεσµατικές αποφάσεις και να
διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επι-

κοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρό-
νου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό συνθήκες
πίεσης, η ικανότητα συντονισµού οµάδων εργασίας και η
δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ’ ανώ-

τατο όριο µε πεντακόσια (500) µόρια. Το σύνολο των µο-
ρίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε µέ-
λος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) µόρια.
Η τελική µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψη-

φίου προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών των µε-
λών του αρµόδιου Συµβουλίου. Σε περίπτωση που υπο-
ψήφιος λαµβάνει τελική µοριοδότηση στη συνέντευξη
µικρότερη του πεντακόσια (500) κατά τα ως άνω οριζό-
µενα, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανε-
ξαρτήτως από τον συνολικό αριθµό µορίων που συγκε-
ντρώνει σύµφωνα µε την παρ. 4 και δεν συµπεριλαµβά-
νεται στον οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης
που καταρτίζεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 86.
Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ου-

σιαστικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
του Συµβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υ-
ποψηφίων, και η µοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψή-
φιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε µέλος ως προς κά-
θε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-

σης υποστηρίζει επιστηµονικά τη διαδικασία των δοµη-
µένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούµενη τε-
χνογνωσία στα µέλη των Συµβουλίων που διεξάγουν τις
συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δοµηµένης
συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

Άρθρο 54
Συµµετοχή σε διαδικασία επιλογής για θέση ευθύνης -

Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 86   ν. 3528/2007 

Η παρ. 14 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δη-
µοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007, (A΄ 26)] τροποποιείται ως
προς το δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για
την επιλογή σε θέση ευθύνης και η παρ. 14 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«14. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται προϊ-
στάµενος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νό-
µου, δεν έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότη-
τας και περαιτέρω συµµετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας επιλογής για άλλη προκηρυσσόµενη θέ-
ση ίδιου ή κατώτερου επιπέδου της ίδιας ή άλλης προκή-
ρυξης, εφόσον από τη τοποθέτησή του δεν έχει διανύσει
τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόµενης θητείας του.»

Άρθρο 55
Δοµηµένη συνέντευξη για οποιοδήποτε επίπεδο θέσης

ευθύνης - Τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 3
άρθρου 88 ν. 3584/2007 

Στην υποπερ. δβ) της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 88
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υ-
παλλήλων [ν. 3584/2007, (Α΄ 143)] επέρχονται εξής αλ-
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λαγές: α) στο πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «sit-
uational interview», β) το έκτο εδάφιο τροποποιείται ως
προς την παραποµπή στο άρθρο 89 περί διαδικασίας επι-
λογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων και συγκεκρι-
µένα ως προς την περίπτωση που υποψήφιος λαµβάνει
τελική µοριοδότηση στη δοµηµένη συνέντευξη για οποι-
οδήποτε επίπεδο θέσεως ευθύνης µικρότερη του πεντα-
κόσια (500) και η περ. δ) διαµορφώνεται ως εξής:

«δ) Δοµηµένη συνέντευξη:
Η δοµηµένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρµόδια

συµβούλια του άρθρου 89 µε πρόβλεψη αναγκαίας «ζω-
ντανής βοήθειας» για άτοµα µε αναπηρία, όπως διερµη-
νέων νοηµατικής, εφόσον αυτό απαιτείται. Σκοπός της
δοµηµένης συνέντευξης είναι το αρµόδιο Συµβούλιο να
διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα, την ικανό-
τητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την ά-
σκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την ο-
ποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαµβάνονται υπόψη
τα στοιχεία του προσωπικού µητρώου του υπαλλήλου, η
αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό του σηµείωµα,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. δ΄ των παρ. 4 και 5
του άρθρου 89. Η δοµηµένη συνέντευξη περιλαµβάνει
δύο θεµατικές ενότητες ως εξής:
δα) δοµηµένη συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε το

αντικείµενο του φορέα και τις αρµοδιότητες των οργα-
νωτικών µονάδων των σχετικών µε την προκηρυσσόµενη
θέση, σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες και τα προσόντα
του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό
του και τα στοιχεία του προσωπικού του µητρώου,
δβ) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοι-

κητικού ενδιαφέροντος, που έχει ως σκοπό να αξιολογή-
σει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προ-
γραµµατίζει, να συντονίζει και να αναλαµβάνει πρωτο-
βουλίες, καθώς και να λαµβάνει αποτελεσµατικές απο-
φάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.
Για τη µοριοδότηση λαµβάνονται υπόψη επίσης οι επι-

κοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρό-
νου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες
πίεσης, η ικανότητα συντονισµού οµάδων εργασίας και η
δηµιουργικότητα του υποψηφίου.
Κάθε σκέλος της συνέντευξης µοριοδοτείται κατ’ ανώ-

τατο όριο µε πεντακόσια (500) µόρια. Το σύνολο των µο-
ρίων που µπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε µέ-
λος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) µόρια.

Η τελική µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψη-
φίου προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµών των µε-
λών του αρµόδιου Συµβουλίου. Σε περίπτωση που υπο-
ψήφιος λαµβάνει τελική µοριοδότηση στη συνέντευξη
µικρότερη του πεντακόσια (500) κατά τα ως άνω οριζό-
µενα, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανε-
ξαρτήτως από τον συνολικό αριθµό µορίων που συγκε-
ντρώνει σύµφωνα µε την παρ. 4 και δεν συµπεριλαµβά-
νεται στον οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης
που καταρτίζεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 89.
Το περιεχόµενο της συνέντευξης µε τα κρίσιµα και ου-

σιαστικά σηµεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
του Συµβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υ-
ποψηφίων, και η µοριοδότηση για τον υποψήφιο αιτιολο-
γείται συνοπτικά από κάθε µέλος ως προς κάθε ένα από
τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-

σης υποστηρίζει επιστηµονικά τη διαδικασία των δοµη-
µένων συνεντεύξεων, παρέχοντας την απαιτούµενη τε-
χνογνωσία στα µέλη των Συµβουλίων που διεξάγουν τις
συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δοµηµένης
συνέντευξης και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

Άρθρο 56
Συµµετοχή σε διαδικασία επιλογής σε θέση ευθύνης
Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 89 ν. 3584/2007 

Η παρ. 12 του άρθρου 89 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007
(Α΄ 143)] τροποποιείται ως προς το δικαίωµα υποβολής
αίτησης υποψηφιότητας για την επιλογή σε θέση ευθύ-
νης και η παρ. 12 διαµορφώνεται ως εξής: 

«12. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται
Προϊστάµενος, σύµφωνα µε τον παρόντα, δεν έχει δικαί-
ωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και περαιτέρω
συµµετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επι-
λογής για άλλη προκηρυσσόµενη θέση ίδιου ή κατώτε-
ρου επιπέδου της ίδιας ή άλλης προκήρυξης, εφόσον α-
πό την τοποθέτησή του δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα
(2/3) της προβλεπόµενης θητείας του.» 

Άρθρο 57
Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συµβούλων, ειδικών

συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών
των δήµων - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 163

ν. 3584/2007

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 163 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή-
λων [(ν. 3584/2007 (Α΄ 143)] τροποποιείται µε την προ-
σθήκη της δυνατότητας των ειδικών συµβούλων, ειδικών
και επιστηµονικών συνεργατών να συντάσσουν αναθέ-
σεις, συµβάσεις και εντάλµατα για τις Οικονοµικές Υπη-
ρεσίες και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:

«7. Το έργο των Ειδικών Συµβούλων, των Ειδικών Συ-
νεργατών και των Επιστηµονικών Συνεργατών δεν είναι
ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά ανα-
στέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελ-
µατία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατός τους εί-
ναι ασυµβίβαστη µε την άσκηση των καθηκόντων του Ει-
δικού Συµβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επι-
στηµονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να εισάγονται εξαι-
ρέσεις από τα ασυµβίβαστα της παρούσας, µε ανάλογη
εφαρµογή της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώ-
δικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Υπό
τη διεύθυνση του Προϊσταµένου της οικείας Υπηρεσίας
του Δήµου, οι Ειδικοί Σύµβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες
και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον
απαιτούµενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα,
µπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αµοιβή, µελέ-
τες και τεύχη διαγωνισµών για έργα, υπηρεσίες και προ-
µήθειες του Δήµου, καθώς και σχέδια αποφάσεων ανα-
θέσεων, συµβάσεων και ενταλµάτων για τις Οικονοµικές
Υπηρεσίες.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρθρο 58
Αρµοδιότητα καθορισµού χώρου προβολής 
διαφηµίσεων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 

ν. 2946/2001

Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001 (A΄ 224) ε-
πέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο οι λέ-
ξεις «Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης» και β) στο δεύτερο εδάφιο µετά από τη φράση «οι
χώροι καθορίζονται ύστερα από» διαγράφονται οι λέξεις
«γνώµη των δευτεροβάθµιων Ε.Π.Α.Ε. και» και η παρ. 4
διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Η αρµοδιότητα καθορισµού χώρων για την προβο-
λή διαφηµίσεων κατά µήκος των εθνικών οδών, εκτός
κατοικηµένων περιοχών, του σιδηροδροµικού δικτύου,
των αυτοκινητοδρόµων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας,
καθώς και σε χώρους των σταθµών εξυπηρέτησης αυτο-
κινήτων (Σ.Ε.Α.), ανήκει στον Συντονιστή της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης. Οι χώροι καθορίζονται ύστερα α-
πό γνώµη της Ανώνυµης Εταιρείας Εκµετάλλευσης και
Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόµων (Τ.Ε.Ο. Α.Ε.) ή του Ορ-
γανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) αντιστοίχως.
Η γνώµη του Τ.Ε.Ο.  Α.Ε. ζητείται για τον καθορισµό των
πιο πάνω χώρων σε τµήµατα εθνικών οδών που βρίσκο-
νται εκτός κατοικηµένων περιοχών και το επιτρεπόµενο
όριο ταχύτητας είναι ανώτερο των εβδοµήντα (70) χιλιο-
µέτρων την ώρα. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
εφαρµόζονται αναλόγως και για την έκδοση των αποφά-
σεων της παρούσας παραγράφου. Προκειµένου για εθνι-
κή οδό ή τµήµα της ή αυτοκινητόδροµο, τον οποίο εκµε-
ταλλεύεται φορέας άλλος πλην του Τ.Ε.Ο. Α.Ε., αντί της
ανωτέρω γνώµης του Τ.Ε.Ο. Α.Ε., ο καθορισµός γίνεται
ύστερα από γνώµη του φορέα εκµετάλλευσης της εθνι-
κής οδού ή του τµήµατός της ή του αυτοκινητοδρόµου.
Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2696/1999 διατηρού-
νται σε ισχύ.»

Άρθρο 59
Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σχετικών

µε την υπαίθρια διαφήµιση - Τροποποίηση παρ. 2 και 3
άρθρου 8 ν. 2946/2001

1. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 (A΄ 224) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση:
α) του δηµοτικού συµβουλίου του Δήµου, στα διοικητι-

κά όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση,
β) του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, αν

η παράβαση τελέστηκε κατά µήκος των εθνικών οδών,
των επαρχιακών οδών και εντός των ζωνών απαγόρευ-
σης που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 2696/1999, του σιδηροδροµικού δικτύ-
ου, των αυτοκινητοδρόµων, των οδών ταχείας κυκλοφο-
ρίας, καθώς και στους χώρους των σταθµών εξυπηρέτη-
σης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.),
γ) του οικείου περιφερειάρχη ή του οικείου χωρικού α-

ντιπεριφερειάρχη, για παραβάσεις που τελούνται στους
οδικούς άξονες, των οποίων την αρµοδιότητα συντήρη-
σης έχουν οι περιφέρειες. Ειδικότερα, τα όργανα της
περ. γ) επιβάλλουν πρόστιµο για παραβάσεις στις επιφά-

νειες τεχνικών έργων, στις διαχωριστικές νησίδες, στις
λωρίδες έκτακτης ανάγκης, στους χώρους προσωρινής
στάθµευσης, σε τοίχους αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγ-
γες, στο κατάστρωµα των οδών, σε στύλους και υπο-
σταθµούς εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, σε πινακί-
δες δηµόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σή-
µανσης και στους φωτεινούς σηµατοδότες οδικής κυ-
κλοφορίας αρµοδιότητάς τους. 
Το πρόστιµο εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις

του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και αποδίδεται
στον φορέα που το επέβαλε.» 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 τροποποιεί-
ται ως προς το ύψος του προστίµου και τη προϋπόθεση
προσδιορισµού του και διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Το ύψος του προστίµου ανέρχεται από χίλια πεντα-
κόσια (1.500) ευρώ µέχρι τριάντα (30.000) ευρώ και επι-
βάλλεται ανάλογα µε τον βαθµό διακινδύνευσης της α-
σφάλειας των χρηστών, σύµφωνα µε τον ΚΟΚ.»

Άρθρο 60
Αφαίρεση παράνοµων διαφηµιστικών πλαισίων
και διαφηµίσεων και παράνοµων επιγραφών -

Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5 και 6 άρθρου 9 ν. 2946/2001

1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 (A΄ 224) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η αφαίρεση των παράνοµων διαφηµιστικών πλαι-
σίων και διαφηµίσεων και των παράνοµων επιγραφών γί-
νεται, µε απόφαση του φορέα της παρ. 2 του άρθρου 8, ο
οποίος έχει την αρµοδιότητα επιβολής προστίµου.
Ειδικότερα: 
α) Πλαίσια και διαφηµίσεις που τοποθετούνται σε δη-

µοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους άνευ ή κατά παρέκ-
κλιση των αδειών της παρ. 1 του άρθρου 5 ή στα οποία
δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4,
καθώς και σε κολώνες φωτισµού ή στύλους κατά µήκος
δηµοτικών οδών, θεωρούνται ρύποι και αποµακρύνονται
εντός πέντε (5) ηµερών από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
ενηµέρωση του οικείου δήµου και µε ευθύνη αυτού, χω-
ρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης του πρώτου εδαφί-
ου. 
β) Αναλόγως, σε περίπτωση που τοποθετούνται πλαί-

σια και διαφηµίσεις σε χώρους αρµοδιότητας της περι-
φέρειας ή της αποκεντρωµένης διοίκησης, αυτά αποµα-
κρύνονται εντός πέντε (5) ηµερών, µε ευθύνη αυτών. 
γ) Εξαιρούνται από την εφαρµογή της παρούσας πα-

ραγράφου τα παραχωρηµένα εθνικά δίκτυα, για τα οποία
ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της σύµβασης παραχώ-
ρησης.
δ) Οι φορείς της παρ. 2 του άρθρου 8 υποχρεούνται να

διαθέτουν στην ιστοσελίδα τους ειδική φόρµα υποβολής
ηλεκτρονικής αναφοράς παράνοµων διαφηµιστικών πι-
νακίδων.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 τροποποιεί-
ται ως προς τη διαδικασία αφαίρεσης των παράνοµων υ-
παίθριων διαφηµίσεων ή επιγραφών ή πλαισίων και υπο-
στηριγµάτων των διαφηµίσεων και η παρ. 2 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«2. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, η περι-
φέρεια ή ο δήµος ή η αποκεντρωµένη διοίκηση, κατά πε-
ρίπτωση, υποχρεούνται να αφαιρέσουν είτε µε ίδια µέσα
είτε µέσω ανάθεσης σε εργολάβο, τις παράνοµες υπαί-
θριες διαφηµίσεις ή επιγραφές ή τα παράνοµα πλαίσια
και υποστηρίγµατα των διαφηµίσεων στους χώρους αρ-
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µοδιότητάς τους, στους οποίους συντελέστηκαν οι πα-
ραβάσεις και ασχέτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
αυτών. Η αφαίρεση κατά τα παραπάνω, πραγµατοποιεί-
ται ανεξάρτητα από την επιβολή προστίµου, χωρίς να
δηµιουργείται καµία ευθύνη των ανωτέρω οργάνων για
την τύχη των αφαιρούµενων διαφηµίσεων, κατασκευών
και υλικών ή επιγραφών.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 τροποποιεί-
ται ως προς το αρµόδιο όργανο για τον καταλογισµό των
δαπανών στους υπαίτιους και η παρ. 5 διαµορφώνεται ε-
ξής: 

«5. Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσε-
ως του χώρου και κάθε άλλη συναφής µε την αφαίρεση
δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων µε από-
φαση του περιφερειάρχη ή του δηµάρχου ή του Συντονι-
στή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και εισπράττεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ εκείνου που
πραγµατοποίησε τις δαπάνες.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του
ν. 2946/2001 οι λέξεις «στο Δήµο, την Κοινότητα ή την
Περιφέρεια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην περι-
φέρεια ή τον Δήµο» και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής: 

«6. Κατά της αποφάσεως της παρ. 1 επιτρέπεται προ-
σφυγή από τον καθ’ ου η απόφαση, µέσα σε δεκαπέντε
ηµέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον του αρµόδιου
κατά τόπο Διοικητικού Εφετείου, η οποία επιδίδεται µέ-
σα στην ίδια προθεσµία, µε επιµέλεια του προσφεύγοντα
στην περιφέρεια ή τον δήµο που εξέδωσε την προσβαλ-
λόµενη απόφαση, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαρά-
δεκτη. Η προθεσµία και η άσκηση της προσφυγής δεν α-
ναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ΄

Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το άρθρο 50 εφαρµόζεται και για τις διοικητικές
άδειες, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
που είχαν χορηγηθεί µετά από τη δηµοσίευση του
ν. 4257/2014 (Α΄ 93) για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ε-
τών και οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ. 

2. Η ρύθµιση της παρ. 1 του άρθρου 56 περί αποκλει-
σµού υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία επιλο-
γής σε περίπτωση που λάβει τελική µοριοδότηση στη συ-
νέντευξη µικρότερη του πεντακόσια (500) εφαρµόζεται
και επί των εκκρεµών διαδικασιών στις οποίες οι υποψή-
φιοι δεν έχουν κληθεί σε συνέντευξη µέχρι τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος.

Άρθρο 62
Καταργούµενες διατάξεις

1. Το άρθρο 123 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) περί λύσης
Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυµης εται-
ρείας Ο.Τ.Α. ή αµιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995
(Α΄ 231) καταργείται.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) πε-
ρί διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων σχετικών µε τον κα-
θορισµό των χωρών στους οποίους επιτρέπεται η υπαί-
θρια διαφήµιση καταργείται. 

3. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 περί παρά-

νοµων υπαίθριων διαφηµίσεων και επιγραφών καταργεί-
ται.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 63
Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης -
Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 3852/2010

Μετά από το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστί-
θεται νέο άρθρο 6Α ως εξής:

«Άρθρο 6Α
Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης

1. Σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση προΐσταται Γραµ-
µατέας που καταλαµβάνει θέση µετακλητού υπαλλήλου
µε βαθµό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων. Οι α-
πολαβές του Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
είναι ίσες µε τις απολαβές Ειδικού Γραµµατέα Υπουργεί-
ου, όπως προβλέπεται στην περ. β΄ της παρ. 5 του άρ-
θρου 9 και την υποπερ. αβ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

2. Οι Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
διορίζονται και παύονται µε απόφαση του Υπουργού Ε-
σωτερικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Για θέµατα που αναφέρονται στην υπηρε-
σιακή του κατάσταση υπάγονται στον Υπουργό Εσωτερι-
κών. Αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για
τον χειρισµό των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης είναι το Τµή-
µα Οργάνωσης Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Διεύ-
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων.

3. Στη θέση του Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης τοποθετούνται πρόσωπα τα οποία διαθέτουν κατ’
ελάχιστον: (α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµα-
τος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών της αλλοδα-
πής, (β) µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχι-
στον διάρκειας ή διδακτορικό τίτλο σπουδών και (γ) πο-
λύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερ-
µανικής ή της ιταλικής ή της ισπανικής γλώσσας σύµφω-
να µε το άρθρο 28 του π.δ 50/2001 (Α΄ 39). Επιτρέπεται
ο διορισµός στη θέση του Γραµµατέα της Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης και σε δηµοσίους υπαλλήλους δηµοσίου
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δηµοσί-
ους λειτουργούς, καθώς και σε δικηγόρους µε έµµισθη
εντολή του δηµοσίου τοµέα, εφόσον πληρούν τα κριτή-
ρια του πρώτου εδαφίου. Ο χρόνος υπηρεσίας που δια-
νύεται σε θέση Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγµατική δη-
µόσια υπηρεσία σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 98
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007,
(Α΄ 26)]. Σε περίπτωση αποχώρησης των ως άνω προσώ-
πων από τις θέσεις τους, επανέρχονται αυτοδίκαια στη
θέση που κατείχαν.

4. α. Τα άρθρα 68 έως 76 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)
που αφορούν στα κωλύµατα, τα ασυµβίβαστα και τις υ-
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ποχρεώσεις των Ειδικών Γραµµατέων της Κυβέρνησης,
εφαρµόζονται και για τους Γραµµατείς της Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης. 
β. Για τους Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοική-

σεων ισχύουν τα ίδια κωλύµατα εκλογιµότητας που ι-
σχύουν για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς των
Υπουργείων, σε όποια εκλογική περιφέρεια υπηρέτησαν
ή σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική αρ-
µοδιότητά τους µέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ (18)
µήνες της τετραετούς βουλευτικής περιόδου σύµφωνα
µε την περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγµα-
τος. Για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης ισχύουν
τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα της περ. ε΄ της παρ. 2 του
άρθρου 10 και της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 48 του
ν. 4804/2021 (Α΄ 90).

5. Ο Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης υπογρά-
φει «Συµβόλαιο Απόδοσης» µε τον Υπουργό Εσωτερι-
κών, το οποίο περιλαµβάνει τους στόχους και τις δρά-
σεις που αναλαµβάνει κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Το συµβόλαιο αναρτάται στις ιστοσελίδες της Προε-
δρίας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο Γραµµατέας Αποκεντρωµένης Διοίκησης αξιολογείται
σε ετήσια βάση για την επίδοσή του, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 43 του ν. 4622/2019 που αφορά στην αξιολόγηση
των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων. 

6. Η θητεία του Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης λήγει υποχρεωτικώς στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση παραίτησης, (β) εάν τεθεί σε διαθεσι-
µότητα ή αργία ή αναστολή άσκησης καθηκόντων ή εάν
του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή
ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών
για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα, µέχρι τη δια-
γραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007,
(γ) εάν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήµατα της
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007, (δ) ε-
άν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά δικαιώµατα και
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, (ε) εάν τεθεί υπό
στερητική δικαστική συµπαράσταση, πλήρη ή µερική, ή
υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση, πλήρη ή µερι-
κή, (στ) σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκό-
ντων του για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωµατικής ή
πνευµατικής, και (ζ) σε περιπτώσεις παραβίασης  των άρ-
θρων 70 έως 72 του ν. 4622/2019.» 

Άρθρο 64
Αρµοδιότητες Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης

- Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 3852/2010

1. Μετά από το άρθρο 6Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
προστίθεται νέο άρθρο 6Β ως εξής:

«Άρθρο 6Β
Αρµοδιότητες Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης

1. α. Ο Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εί-
ναι υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτι-
κής για θέµατα που αφορούν στην αποκεντρωµένη διοί-
κηση. 
Ειδικότερα:
αα) Εκπροσωπεί την αποκεντρωµένη διοίκηση και

προΐσταται όλων των υπηρεσιών και των υπαλλήλων
της,

αβ) κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη
δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της προς την
κατεύθυνση της υλοποίησης των σχεδιαζόµενων κυβερ-
νητικών πολιτικών, της εξυπηρέτησης ή περαιτέρω εξει-
δίκευσης των στρατηγικών τους στόχων και της διαχεί-
ρισης ενδεχόµενων κρίσεων ή κινδύνων, 
αγ) µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρε-

σιών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και προς τον σκο-
πό αυτό συνεργάζεται µε τον Συντονιστή Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης για κάθε θέµα αρµοδιότητας του τελευ-
ταίου. 
β. Ο Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε

απόφασή του, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του προ-
γράµµατος «Διαύγεια», δύναται να µεταβιβάζει αρµοδιό-
τητες και το δικαίωµα υπογραφής στους προϊσταµένους
των υπηρεσιακών µονάδων των οποίων προΐσταται. 
γ. Ο Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης είναι

πειθαρχικώς προϊστάµενος των υπαλλήλων της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης και µπορεί να επιβάλει την ποινή
του προστίµου έως και τις αποδοχές δύο (2) µηνών, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 109 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007 (Α΄ 26)].  
δ. Ο Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης α-

σκεί, επίσης, τις αρµοδιότητες αναφορικά µε τους χερ-
σαίους συνοριακούς σταθµούς.

2. Ο Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπο-
ρεί:

(α) να συστήνει, µε απόφασή του, επιτροπές ή οµάδες
εργασίας από δηµόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους,
καθώς και ιδιώτες εµπειρογνώµονες για τη µελέτη, συλ-
λογή και επεξεργασία στοιχείων ή την εκτέλεση έργου
συναφούς µε τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών των οποί-
ων προΐσταται. Με την ίδια απόφαση µπορεί να καθορί-
ζεται και ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας ή του
έργου. Η αµοιβή ή αποζηµίωση των επιτροπών ή οµάδων
αυτών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
ν. 4354/2015 (Α’ 176) περί αµοιβών συλλογικών οργά-
νων, 

(β) να αναθέτει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
σε ερευνητικά κέντρα ή επιστηµονικά ινστιτούτα τη διε-
νέργεια ερευνών και τη σύνταξη µελετών ή άλλων επι-
στηµονικών εργασιών, που σχετίζονται µε τον σκοπό και
τις αρµοδιότητες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. 

3. Κατά των πράξεων του Γραµµατέα της Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης που αφορούν στην άσκηση των αρµο-
διοτήτων του ασκείται η ειδική διοικητική προσφυγή του
άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄ 97) ενώπιον του καθ’ ύ-
λην αρµοδίου Υπουργού. Κατά των πράξεων του Γραµ-
µατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, που αφορούν
στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του ως προϊσταµένου
των υπηρεσιών και του προσωπικού της Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης, η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου
8 του ν. 3200/1955 ασκείται ενώπιον του Υπουργού Εσω-
τερικών. Για θέµατα προσωπικού, αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών για την εξέταση των εν λόγω
προσφυγών είναι το Τµήµα Προσωπικού Αποκεντρωµέ-
νων Διοικήσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λει-
τουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.

4. Η πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης ασκείται από:
α. τον Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
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β. τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
γ. τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης,
δ. τον προϊστάµενος Διεύθυνσης,
ε. το Α΄ Κοινό Πειθαρχικό Συµβούλιο για το Υπουργείο

Εσωτερικών, συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών
Γραµµατειών του, καθώς και τους φορείς που υπάγονται
σε αυτό, και τις επτά (7) Αποκεντρωµένες Διοικήσεις,
καθώς και τους φορείς  που υπάγονται σε αυτές, σύµφω-
να µε το άρθρο 146Β του ν. 3528/2007 και το άρθρο 1 της
υπ’ αριθµ. 13312/19.2.2021 (Β΄ 813) απόφασης του Υ-
πουργού Εσωτερικών περί της σύστασης των ενιαίων
πειθαρχικών συµβουλίων, 
στ. το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο για τους

Προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων και των Συ-
ντονιστών, του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007 και  σύµ-
φωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4795/2021
(Α΄ 62).

5. Αν ο Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
απουσιάζει ή κωλύεται ή για οποιονδήποτε λόγο λήξει η
θητεία του και µέχρι να οριστεί νέος από τον Υπουργό Ε-
σωτερικών, ασκεί τα καθήκοντά του ο Συντονιστής Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης ή ο ασκών καθήκοντα ή ο ανα-
πληρωτής Συντονιστής και ελλείψει αυτού, ο αρχαιότε-
ρος προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης, µε την επιφύλαξη των άρθρων 24 και
65 του ν. 4270/2014  (Α΄ 143) περί προϊσταµένων οικο-
νοµικών υπηρεσιών λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης και διατακτών, αντιστοίχως. Αν, στην περίπτωση
του πρώτου εδαφίου, λήξει η θητεία του Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο Υπουργός Εσωτερικών
ξεκινά άµεσα τη διαδικασία επιλογής νέου Γραµµατέα. 

6. Τον Γραµµατέα επικουρεί στο έργο του «Γραφείο
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης» για τη λειτουρ-
γία του οποίου εφαρµόζονται τα άρθρα 45 έως 48 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), που αφορούν στην οργάνωση και
στελέχωση των ιδιαίτερων γραφείων των Ειδικών Γραµ-
µατέων των Υπουργείων.» 

2. α. Μέχρι τον διορισµό των Γραµµατέων Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης, οι Συντονιστές Αποκεντρωµένων Διοι-
κήσεων συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότητες και τα
καθήκοντά τους, όπως αυτά ίσχυαν πριν την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.
β. Μετά από τον διορισµό των Γραµµατέων Αποκε-

ντρωµένης Διοίκησης, οι Συντονιστές των Αποκεντρω-
µένων Διοικήσεων ή οι ασκούντες καθήκοντα Συντονι-
στών Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ασκούν τις αρµοδιό-
τητες του άρθρου 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπη-
ρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., όπου στα άρθρα 128, 129 και
130 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αναφέρεται Επόπτης
Ο.Τ.Α., νοείται ο Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης.

4. Όπου στη νοµοθεσία αναφέρεται ο Συντονιστής Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης των άρθρων 28 και 28Α του
ν. 4325/2015, νοείται εφεξής ο Γραµµατέας της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που ο
Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης αναφέρεται ως
προϊστάµενος των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρε-
σιών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, όπως ορίζονται
στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019.  

Άρθρο 65
Επιλογή Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης - 

Αντικατάσταση άρθρου 28 ν. 4325/2015

1. Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 28
Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης

1. Σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση συστήνεται θέση
προϊσταµένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης». Η θέση που συστήνεται είναι
αντίστοιχη µε εκείνη προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης
Υπουργείου και οι αποδοχές του Συντονιστή Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης είναι αυτές που προβλέπονται για
τη θέση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου της παρ. 4 του
άρθρου 9 και της υποπερ. αδ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ο Συντονιστής Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης ασκεί τις αρµοδιότητες των
άρθρων 36, 37 και 38 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) κατ’ ανα-
λογία για τις υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσε-
ων µε την επιφύλαξη του παρόντος και του άρθρου 28Α.

2. Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης διορίζε-
ται και παύεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Για θέµατα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατά-
σταση υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών. Επίσης,
υπάγεται στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου του άρθρου
160 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
[ν. 3528/2007 (Α΄ 26)] περί Συµβούλιου Υπηρεσιακής Κα-
τάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων. Αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για τον χειρισµό
των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του Συντονιστή
είναι το Τµήµα Οργάνωσης Αποκεντρωµένων Διοικήσε-
ων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων.

3. Η θητεία των Συντονιστών είναι τριετής µε δυνατό-
τητα ανανέωσης για µια ακόµη τριετία. Η θητεία λήγει
πρόωρα σε περίπτωση παραίτησης, καθώς και αυτοδίκαι-
ης θέσης σε αργία κατά την παρ. 1 του άρθρου 103 του
ν. 3528/2007. Η θητεία µπορεί, επίσης, να λήξει, µε από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, σε περίπτωση µόνιµης
αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του Συντονιστή
για λόγους υγείας ή αναπηρίας ή εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά την παρ. 1
του άρθρου 104 του ν. 3528/2007. Ο χρόνος της θητείας
του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης λογίζεται
ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση
του υπαλλήλου για κάθε συνέπεια που αφορά στην υπη-
ρεσιακή του κατάσταση ή στα δικαιώµατα κοινωνικής α-
σφάλισης.

4. Εάν η θητεία του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο ή ο Συ-
ντονιστής απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Συ-
ντονιστή ασκεί ο αρχαιότερος προϊστάµενος Γενικής Δι-
εύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε την επιφύ-
λαξη των άρθρων 24 και 65 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Αν, στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, λήξει η θητεία
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του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο Υ-
πουργός Εσωτερικών ξεκινά άµεσα τη διαδικασία επιλο-
γής νέου Συντονιστή. 

5. Δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για τις θέσεις
των Συντονιστών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, έ-
χουν τακτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι σε φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), µε τα ακόλουθα ελάχιστα προσό-
ντα: (α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών
της αλλοδαπής, (β) πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της
γαλλικής ή της γερµανικής ή της ιταλικής ή της ισπανι-
κής γλώσσας σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001
(Α΄ 39), (γ) τουλάχιστον δωδεκαετή πραγµατική προϋ-
πηρεσία στον δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4270/2014, (δ)
τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε φορείς της Κεντρι-
κής Δηµόσιας Διοίκησης της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 10 του ν. 4270/2014 και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου των φορέων αυτών, σε θέση ευθύνης επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης ή πενταετή προϋπηρεσία σε θέση
ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης ή τετραετή προϋπηρεσία
και στα δύο αυτά επίπεδα εκ των οποίων ένα (1) έτος σε
θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και (ε)
να µην έχουν αποσπασθεί ή µετακληθεί κατά τα τελευ-
ταία πέντε (5) έτη στα γραφεία του άρθρου 45 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθώς και βουλευτών ή µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή γραφεία πολιτικών κοµ-
µάτων.

6. Η επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων γίνεται από πενταµελή Επιτροπή Επιλογής
Στελεχών του Δηµοσίου, η οποία συγκροτείται µε από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από α)
δύο (2) Αντιπροέδρους ή συµβούλους του Ανώτατου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) µε ισάριθ-
µους συµβούλους ως αναπληρωτές τους, β) έναν (1) Νο-
µικό Σύµβουλο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, γ) τον Πρόεδρο του
Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) µε τον αναπληρωτή του και δ) τον Γραµµα-
τέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Με απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται ο αναγκαίος α-
ριθµός γραµµατέων της Επιτροπής και ρυθµίζεται κάθε
θέµα διοικητικής και γραµµατειακής υποστήριξης.

7. Για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρω-
µένων Διοικήσεων λαµβάνονται υπόψη τρεις (3) οµάδες
κριτηρίων: 

(α) Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων 
Τα τυπικά προσόντα µοριοδοτούνται ως εξής: (αα) δι-

δακτορικός τίτλος σπουδών: τριακόσια πενήντα (350)
µόρια, (αβ) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης: τριακόσια (300) µόρια,
(αγ) µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχι-
στον διάρκειας: διακόσια πενήντα (250) µόρια, (αδ) δεύ-
τερος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχι-
στον διάρκειας: εκατό (100) µόρια, (αε) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής: διακόσια (200) µό-
ρια, (αστ) δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο
της αλλοδαπής: εκατόν πενήντα (150) µόρια, (αζ) άριστη
γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερµανικής ή
της ιταλικής ή της ισπανικής γλώσσας εξήντα (60) µόρια,
(αη) πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας εκ των
αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής, ιταλικής ή της ισπανι-
κής: τριάντα (30) µόρια και (αθ) άριστη γνώση δεύτερης

ξένης γλώσσας εκ των αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής,
ιταλικής ή ισπανικής: εξήντα (60) µόρια.  Το επίπεδο
γλωσσοµάθειας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 28
του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υπο-

ψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) µόρια.

(β) Μοριοδότηση προσόντων εµπειρίας
Τα προσόντα εµπειρίας µοριοδοτούνται µε δύο (2) µό-

ρια για κάθε µήνα πραγµατικής προϋπηρεσίας στον δη-
µόσιο τοµέα, εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις
ευθύνης, η οποία µοριοδοτείται ως εξής: (βα) δύο κόµµα
πέντε (2,5) µόρια για κάθε µήνα πραγµατικής προϋπηρε-
σίας σε θέση προϊσταµένου επιπέδου τµήµατος, (ββ)
τρία κόµµα πέντε (3,5) µόρια για κάθε µήνα πραγµατικής
προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου επιπέδου Διεύθυν-
σης ή Υποδιεύθυνσης, (βγ) έξι κόµµα πέντε (6,5) µόρια
για κάθε µήνα πραγµατικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊ-
σταµένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. Η παραπάνω
προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης πρέπει να έχει διανυθεί
σε φορείς της Κεντρικής Δηµόσιας Διοίκησης της περ.
στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4270/2014  και σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Για τη µοριοδότηση
εµπειρίας µικρότερης του µηνός, πολλαπλασιάζεται ο α-
ριθµός των ηµερών µε το ένα τριακοστό (1/30) των µο-
ρίων ανά µήνα, όπως αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Το σύνολο των µορίων που µπορεί να λάβει ένας υποψή-
φιος από τα προσόντα εµπειρίας δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τα χίλια (1.000) µόρια. 

(γ) Μοριοδότηση κατόπιν δοµηµένης συνέντευξης 
Σκοπός της δοµηµένης συνέντευξης είναι η Επιτροπή

να διαµορφώσει γνώµη για την προσωπικότητα και την
καταλληλότητα υποψηφίου για την άσκηση των καθηκό-
ντων της θέσης. Η συνέντευξη µοριοδοτείται, σύµφωνα
µε πίνακα που καταρτίζει το Α.Σ.Ε.Π.. Η συνέντευξη µο-
ριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο µε χίλια (1.000) µόρια. Η
προσωπικότητα λαµβάνει τριακόσια (300) µόρια, η κα-
ταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης πεντακόσια
(500) µόρια και η επικοινωνιακή ικανότητα διακόσια (200)
µόρια. Η σταθµισµένη µοριοδότηση κάθε οµάδας κριτη-
ρίων προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του συνολικού
αριθµού µορίων της περ. (α) µε συντελεστή εικοσιπέντε
τοις εκατό (25%), της περ. (β) µε συντελεστή τριανταπέ-
ντε τοις εκατό (35%) και της περ. (γ) µε συντελεστή σα-
ράντα τοις εκατό (40%) και εξάγεται µε προσέγγιση δύο
(2) δεκαδικών ψηφίων.

8. Για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρω-
µένων Διοικήσεων, εκδίδεται µετά από απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος από το Α.Σ.Ε.Π., η οποία δηµοσιεύεται στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ιστοσελίδα
opengov.gr, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και στην ιστο-
σελίδα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης τουλάχι-
στον δύο (2) µήνες πριν τη λήξη της θητείας των προη-
γούµενων. Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων άρ-
χεται από την ηµέρα της δηµοσίευσης της πρόσκλησης
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

9. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει υποψη-
φιότητα για µέχρι τρεις (3) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο. Η
αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄  75). Η αί-
τηση συνοδεύεται από: (α) αναλυτικό βιογραφικό σηµεί-
ωµα, (β) πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, στο ο-
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ποίο, µε µέριµνα της υπηρεσίας του αιτούντος, περιλαµ-
βάνεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εφαρµογή
και τον έλεγχο των προϋποθέσεων του παρόντος και (γ)
κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην πρόσκληση.
Για τον τύπο, τη δοµή και το περιεχόµενο των πιστοποιη-
τικών υπηρεσιακών µεταβολών που χορηγούνται µε σκο-
πό την υποβολή αίτησης σε διαδικασία επιλογής Συντο-
νιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης εφαρµόζεται η παρ. 8
του άρθρου 36 του ν. 4622/2019. Τα συνοδευτικά έγγρα-
φα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της αίτησης. Στην αί-
τηση περιλαµβάνεται πίνακας καταγραφής ελάχιστων
και αξιολογούµενων προσόντων, ο οποίος συµπληρώνε-
ται µε ευθύνη του αιτούντος.

10. Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται, ανά θέση, ως ε-
ξής: 

(α) Επιλογή των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα ε-
λάχιστα απαιτούµενα προσόντα.

(β) Μοριοδότηση των επιλέξιµων υποψηφίων µε βάση
τα κριτήρια των περ. (α) και (β) της παρ. 7. Σε περίπτωση
µεγάλου αριθµού αιτήσεων, η Επιτροπή δύναται να ελέγ-
χει τα δικαιολογητικά και την εν γένει ακρίβεια των δη-
λώσεων µόνο των υποψηφίων, που σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της αίτησής τους κατατάσσονται στους δώδεκα (12)
πρώτους υποψηφίους και στη συνέχεια να προχωρήσει
σε έλεγχο περαιτέρω υποψηφιοτήτων, εάν προκύψει τέ-
τοια ανάγκη κατά τον έλεγχο των δώδεκα (12) πρώτων
υποψηφιοτήτων. 

(γ) Σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Α.Σ.Ε.Π. προσωρινών πινάκων: 

(γα) των υποψηφίων που αποκλείονται λόγω έλλειψης
των ελάχιστων προσόντων και του αντίστοιχου λόγου ή
λόγων αποκλεισµού και (γβ) των υποψηφίων που επιλέ-
γονται και της αντίστοιχης βαθµολογίας τους, µε τα ονό-
µατα των αποκλειοµένων και των επιλέξιµων υποψη-
φίων. 

(δ) Οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστική προθεσµία πέντε
(5) ηµερών, προκειµένου να υποβάλουν ενστάσεις. 

(ε) Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή εντός
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών και στη συνέχεια α-
ναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αποκλειοµένων και επι-
λέξιµων υποψηφίων µε τη βαθµολογία τους. 

(στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη
τους επτά (7) πρώτους σε βαθµολογία υποψηφίους. Η
σχετική ειδοποίηση γίνεται µε αποστολή µηνύµατος
στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στο κινητό τηλέφωνο
που δηλώνει ο υποψήφιος µε την αίτησή του, ενώ η Επι-
τροπή µπορεί επιπρόσθετα να αποφασίσει τη χρήση και
άλλων µέσων. Η ειδοποίηση αποστέλλεται τρεις (3) του-
λάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα της συνέ-
ντευξης. Αίτηµα υποψηφίου για συνέντευξη σε άλλη η-
µέρα υποβάλλεται µόνο µία (1) φορά και µπορεί κατ’ ε-
ξαίρεση να γίνει δεκτό µε αιτιολογηµένη απόφαση της
Επιτροπής και µόνο εφόσον αφορά σε αποδεικνυόµενο
λόγο ανωτέρας βίας, όπως οι λόγοι υγείας.

(ζ) Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που καλού-
νται σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς
τους ή έχουν επιλεγεί Συντονιστές σε άλλη Αποκεντρω-
µένη Διοίκηση, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη επόµε-
νους υποψηφίους. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καλεί από τους υπο-

ψηφίους που αποκλείστηκαν όσους είναι αναγκαίοι για
να συµπληρωθεί ο αριθµός των επτά (7).

11. Ο υποψήφιος που κατατάσσεται πρώτος στη βαθ-
µολογία διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-

κών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

12. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια επί της διαδικασίας ε-
πιλογής που δεν ρυθµίζεται µε το παρόν  καθορίζεται
στην πρόσκληση του Α.Σ.Ε.Π.»

2. Οι ασκούντες καθήκοντα Συντονιστών κατά τη δη-
µοσίευση του παρόντος, επανέρχονται στις θέσεις ευθύ-
νης που κατείχαν, µετά από τον διορισµό των νέων Συ-
ντονιστών, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ί-
σχυαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

3.α. Για τις αποκεντρωµένες διοικήσεις στις οποίες
δεν έχει, µέχρι και τις 26.5.2022, ανανεωθεί η θητεία
των Συντονιστών, µετά από τον διορισµό των Γραµµατέ-
ων Αποκεντρωµένης Διοίκησης και µόνο για την πρώτη
εφαρµογή του παρόντος, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος από το Α.Σ.Ε.Π. για τη θέση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Οι Συντονιστές
Αποκεντρωµένης Διοίκησης που επιλέγονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία της παρ. 10 του άρθρου 28 του
ν. 4325/2015 (Α΄ 47), κατόπιν της πρόσκλησης εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος του πρώτου εδαφίου, διορίζονται µε
αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών για τριετή θητεία. 
β. Για τους υπηρετούντες Συντονιστές των οποίων η

θητεία δεν έχει λήξει, µε απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών εκκινεί νέα τριετής θητεία, εφόσον εκείνοι, ε-
ντός πέντε (5) ηµέρων από τον διορισµό των Γραµµατέ-
ων Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε έγγραφη δήλωσή
τους προς τον Υπουργό Εσωτερικών, αποδέχονται τα
καθήκοντα που πρόκειται να ασκήσουν σύµφωνα µε
το άρθρο 28Α του ν. 4325/2015 και τη διάρκεια της θητεί-
ας τους. Αν οι Συντονιστές του πρώτου εδαφίου δεν α-
ποδεχθούν τα καθήκοντά τους, λήγει η θητεία τους σύµ-
φωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 4325/2015 και εφαρµόζονται για την αναπλήρωσή
τους η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 και για την
επιλογή νέων Συντονιστών η περ. α΄ της παρούσας.

Άρθρο 66
Αρµοδιότητες Συντονιστή Αποκεντρωµένης 

Διοίκησης- Αντικατάσταση άρθρου 28Α ν. 4325/2015

Το άρθρο 28 Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 28 Α
Αρµοδιότητες Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης

1. Οι Συντονιστές Αποκεντρωµένης Διοίκησης µερι-
µνούν για την οµαλή και αποτελεσµατική διοικητική και
οικονοµική λειτουργία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
καθώς και τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, και την παρακολούθηση της ε-
φαρµογής του, σε συνεργασία µε τον Γραµµατέα της Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης. Για την εκπλήρωση της απο-
στολής τους, οι Συντονιστές προΐστανται όλων των ορι-
ζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται
στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019.
Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης είναι πειθαρ-
χικός προϊστάµενος για το προσωπικό των οργανικών
µονάδων που υπάγονται στην αρµοδιότητά του και δύνα-
ται να επιβάλλει την πειθαρχική ποινή του προστίµου, ύ-
ψους ίσου µε τις αποδοχές έως δύο (2) µηνών, σύµφωνα
µε το άρθρο 109 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων

38



Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007, (Α΄ 26)] και την παρ. 6 του άρ-
θρου 33 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62).

2. Οι Συντονιστές Αποκεντρωµένης Διοίκησης ορίζο-
νται διατάκτες του προϋπολογισµού της οικείας Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, εξαιρουµένων των δαπανών για
τις οποίες µε απόφαση του Γραµµατέα της Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης ορίζεται διατάκτης ο ίδιος. Οι σταθε-
ρές, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, δαπάνες της Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης δεν δύναται να είναι αντικεί-
µενο της απόφασης του Γραµµατέα της Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης του πρώτου εδαφίου. Η ανακατανοµή των
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού µεταξύ ειδι-
κών φορέων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και η εν γέ-
νει µεταβολή του µεγέθους του προϋπολογισµού της Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης παραµένουν στην αποκλει-
στική αρµοδιότητα του Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης. 

3. Οι Συντονιστές Αποκεντρωµένης Διοίκησης ασκούν,
ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες: 
α) εγκρίνουν τα περιγράµµατα θέσεων ευθύνης, 
β) εκδίδουν προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων ευθύ-

νης και από κοινού µε τον αρµόδιο για τα θέµατα ανθρω-
πίνου δυναµικού δηµόσιας διοίκησης, Γενικό Γραµµατέα,
εκδίδουν προκηρύξεις στις περιπτώσεις κάλυψης θέσε-
ων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, 
γ) συγκροτούν συλλογικά όργανα και επιτροπές σχετι-

κά µε την επιλογή προϊσταµένων διοίκησης και τη διαδι-
κασία κινητικότητας,  
δ) εκδίδουν ατοµικές διοικητικές πράξεις που αφο-

ρούν σε κάθε ζήτηµα µεταβολής της υπηρεσιακής κατά-
στασης των υπαλλήλων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, 
ε) εκδίδουν ατοµικές διοικητικές πράξεις που σχετίζο-

νται µε τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊ-
σταµένων οργανικών µονάδων της Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης, 
στ) εκδίδουν ατοµικές διοικητικές πράξεις που αφο-

ρούν στη βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή, 
ζ) συγκροτούν πειθαρχικά και υπηρεσιακά συµβούλια, 
η) χορηγούν άδειες στο πάσης φύσης προσωπικό της

Αποκεντρωµένης Διοίκησης, 
θ) εκδίδουν αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής ερ-

γασίας µε αµοιβή του προσωπικού της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης για την απασχόλησή του τις απογευµατινές,
νυκτερινές ώρες, τις αργίες και τις εξαιρέσιµες ηµέρες, 
ι) υπογράφουν τα έγγραφα που απευθύνονται στα δι-

καστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήµατα και µέ-
σα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων
των υπηρεσιών αρµοδιότητάς του, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των απόψεων της Διοίκησης σύµφωνα µε το άρθρο
23 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), για τις οργανικές µονάδες
που υπάγονται απευθείας σε αυτόν.

4. Κατά των πράξεων του Συντονιστή της Αποκεντρω-
µένης Διοίκησης, που αφορούν στην άσκηση των αρµο-
διοτήτων του ως προϊσταµένου των υπηρεσιών και του
προσωπικού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ασκείται ε-
νώπιον του Υπουργού Εσωτερικών η ειδική διοικητική
προσφυγή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄ 97). Για
θέµατα προσωπικού, αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών για την εξέταση των εν λόγω προσφυγών
είναι το Τµήµα Προσωπικού Αποκεντρωµένων Διοικήσε-
ων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκε-
ντρωµένων Διοικήσεων.

5. Οι Συντονιστές Αποκεντρωµένης Διοίκησης ανα-

λαµβάνουν καθήκοντα αποφαινόµενου οργάνου στο
πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέ-
λεσης δηµοσίων συµβάσεων της οικείας Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης, εξαιρουµένων των περιπτώσεων για τις
οποίες απόφαση του Γραµµατέα ορίζει αποφαινόµενο
όργανο τον ίδιο ή άλλο όργανο. Σε αυτό το πλαίσιο ανα-
τίθεται στους Συντονιστές η αρµοδιότητα της τελικής υ-
πογραφής στις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πρά-
ξεων: 
α) στη διακήρυξη διαγωνισµών και την πρόσκληση υ-

ποβολής προσφορών, 
β) στη συγκρότηση και στον ορισµό γνωµοδοτικών ορ-

γάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
δηµοσίων συµβάσεων, 
γ) στην επικύρωση των πρακτικών των γνωµοδοτικών

οργάνων,
δ) στην κατακύρωση, την ανάθεση, τη σύναψη και τρο-

ποποίηση συµβάσεων, 
ε) στη µαταίωση διαδικασίας, στην κήρυξη έκπτωτου

αναδόχου και στη µονοµερή λύση συµβάσεων, και 
στ) στις λοιπές πράξεις αρµοδιότητας αποφαινόµενου

οργάνου.
6. Η πειθαρχική εξουσία στον Συντονιστή Αποκεντρω-

µένης Διοίκησης ασκείται από:
α. τον Υπουργό Εσωτερικών,
β. το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, σύµφωνα

µε το άρθρο 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. και σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 33 του
ν. 4795/2021 (Α΄ 62).
Ο Υπουργός Εσωτερικών µπορεί να επιβάλει στον Συ-

ντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης την ποινή του προ-
στίµου έως τις αποδοχές ενός (1) µηνός. Το Δευτερο-
βάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλει οποι-
αδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του
Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που επιβάλ-
λουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή στον Συντονιστή Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης ασκείται προσφυγή ενώπιον
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για το

χειρισµό των θεµάτων πειθαρχικού ελέγχου του Συντο-
νιστή είναι το Τµήµα Οργάνωσης Αποκεντρωµένων Διοι-
κήσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Α-
ποκεντρωµένων Διοικήσεων.

7. Για κάθε Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
λειτουργεί «Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης», το οποίο τον επικουρεί στην άσκηση των καθη-
κόντων του, έχει την επιµέλεια της αλληλογραφίας του
και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων και
οργανώνει την επικοινωνία του µε τις υπηρεσίες και
τους πολίτες. Σε κάθε Γραφείο Συντονιστή της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης δύνανται να τοποθετούνται, µε α-
πόφασή του, ως και τέσσερις (4) υπάλληλοι µε σχέση
εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου της Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης στην οποία υπηρετεί ο Συντονι-
στής.

8. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των αρµόδιων για τον προϋπολογισµό και τη
δηµόσια διοίκηση Υπουργών δύνανται να ανατεθούν
πρόσθετες αρµοδιότητες τελικής υπογραφής στους Συ-
ντονιστές Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Με απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης δύνανται να
εκχωρηθούν αρµοδιότητες και δικαίωµα τελικής υπογρα-
φής σε διοικητικά όργανα που υπάγονται σε αυτόν.»
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Άρθρο 67
Συντονιστικό Συµβούλιο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων

- Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4368/2016

Στο  άρθρο 25 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) επέρχονται οι
εξής αλλαγές: α) στις παρ. 1 και 2 αντικαθίσταται η ανα-
φορά σε «Συντονιστές των Αποκεντρωµένων Διοικήσε-
ων» από τους «Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοι-
κήσεων», β) στην παρ. 1 βα) στο πρώτο εδάφιο µετά τις
λέξεις «Υπουργείο Εσωτερικών» προστίθενται οι λέξεις
«µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών», ββ) στο δεύ-
τερο και τρίτο εδάφιο προστίθεται η αναφορά στους Γε-
νικούς Γραµµατείς,  γ) στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται
η  δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεδρίασης του Συντο-
νιστικού Συµβουλίου και το άρθρο 25 διαµορφώνεται ως
εξής:

«Άρθρο 25
Συντονιστικό Συµβούλιο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, µε απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, Συντονιστικό Συµβούλιο
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων στο οποίο συµµετέχει ο Υ-
πουργός Εσωτερικών ως πρόεδρος και οι Γραµµατείς
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ως µέλη. Στο Συµβού-
λιο συµµετέχουν ο Γενικός Γραµµατέας Εσωτερικών και
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και ο αρµόδιος
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών. Στις
συνεδριάσεις του Συµβουλίου ανάλογα µε τα εξεταζόµε-
να θέµατα συµµετέχουν και οι καθ’ ύλην αρµόδιοι Υ-
πουργοί και Γενικοί Γραµµατείς των Υπουργείων. Το Συ-
ντονιστικό Συµβούλιο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων υ-
ποστηρίζεται γραµµατειακά από υπαλλήλους της Διεύ-
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων. Η Γραµµατεία του Συµβουλίου έχει την ευ-
θύνη σύνταξης της σχετικής πρόσκλησης, στην οποία θα
περιλαµβάνονται και τα προς συζήτηση θέµατα.

2. Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών και αποσκοπεί στο συντονισµό της δράσης των Α-
ποκεντρωµένων Διοικήσεων, στην επίλυση θεµάτων που
ανακύπτουν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων, οι ο-
ποίες έχουν απονεµηθεί από τα καθ’ ύλην αρµόδια Υ-
πουργεία στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση, στην αντιµε-
τώπιση σηµαντικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη
λειτουργία τους, καθώς και στη χάραξη οριζόντιων δρά-
σεων ανά τοµέα πολιτικής των Αποκεντρωµένων Διοική-
σεων. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου κοινοποιούνται στις
αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, προκειµένου να
προωθηθούν νοµοθετικές ρυθµίσεις ή να εκδοθούν διευ-
κρινιστικές εγκύκλιοι. Το Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά
τέσσερις (4) φορές τον χρόνο και κατά περίπτωση για ει-
δικά θέµατα σε έκτακτες συνεδριάσεις. Η θεµατολογία
κάθε συνεδρίασης ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερι-
κών, κατόπιν προτάσεων που υποβάλλουν οι καθ’ ύλην
αρµόδιοι Υπουργοί, οι Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων και η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουρ-
γίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Τα πρακτικά του Συµ-
βουλίου τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Οργάνω-
σης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Το
Συµβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει και µε τηλε-
διάσκεψη.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να
ορίζονται επιµέρους θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας
του Συµβουλίου, καθώς και να συστήνονται θεµατικές Ο-

µάδες Εργασίας, στις οποίες συµµετέχουν υπηρεσιακά
στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, άλλων Υπουργεί-
ων και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.»

Άρθρο 68
Αποσπάσεις - µετατάξεις υπαλλήλων ανεξαρτήτων 

αρχών κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 

1. Για την απόσπαση ή µετάταξη προσωπικού που ανή-
κει οργανικά στις ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες προβλέ-
πονται στο Σύνταγµα ή στον νόµο, που διενεργούνται
κατά παρέκκλιση των κύκλων κινητικότητας του Ενιαίου
Συστήµατος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), ε-
φόσον δεν προβλέπεται η σύµπραξη του αρµοδίου οργά-
νου του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, απαιτείται
εκτός από τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στις
κατά παρέκκλιση διατάξεις αυτές, η προηγούµενη σύµ-
φωνη γνώµη του αρµοδίου οργάνου του φορέα προέ-
λευσης του υπαλλήλου. 

2. H παρ. 1 καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς σε οποιο-
δήποτε στάδιο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
διαδικασίες απόσπασης ή µετάταξης προσωπικού των
ανεξαρτήτων αρχών κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1
που διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κύκλων κινητι-
κότητας του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας του
ν. 4440/2016. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.

Άρθρο 69
Παράταση διάρκειας Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»

Η διάρκεια του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» της παρ. 3
του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3274/2004
(Α΄ 195) παρατείνεται από τη λήξη της έως και την
31η.12.2022.

Άρθρο 70
Χρηµατικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωµατεία 
από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού - Τροποποίηση υποπερ. vi)

περ. Α΄ παρ. 1 άρθρου 202 ν. 3463/2006  

Στο τρίτο εδάφιο της υποπερ. vi) της περ. Α΄ της παρ.
1 του άρθρου 202 του Κώδικα δήµων και Κοινοτήτων
[ν. 3463/2006 (Α΄114)] αντικαθίστανται οι λέξεις
«30.6.2022» από τις λέξεις «31.3.2023» και η περ. Α΄
της παρ. 1 του άρθρου 202 διαµορφώνεται ως εξής:

«1Α. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου είναι δυ-
νατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων:

i. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανο-
µένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς
συλλόγους και αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δρα-
στηριότητες και που έχουν την έδρα τους εντός των δι-
οικητικών ορίων του Δήµου,

ii. σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας
δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική
δραστηριότητα,

iii. σε συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε πα-
νελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή
βοήθειας και υποστήριξης κάθε µορφής, σε παιδιά που
είναι, ιδίως, θύµατα εξάρτησης, κακοποίησης, παραµέλη-
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σης, οικονοµικής εκµετάλλευσης και παράνοµης διακίνη-
σης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση
για την επιχορήγηση αυτήν αποτελεί η κατάρτιση σχετι-
κού προγράµµατος δράσης του συλλόγου, για τον αντί-
στοιχο Δήµο και η έγκρισή του από τον Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης,

iv. σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ερ-
γαζοµένων στον οικείο Δήµο για την πραγµατοποίηση
κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
ν. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του Δήµου,

περιλαµβανοµένων και των σχολικών επιτροπών, επι-
προσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαµβάνουν,

vi. σε αθλητικά σωµατεία για την προαγωγή του οικεί-
ου αθλήµατος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων µετακί-
νησης αθλητών και αθλητικών οµάδων, που εδρεύουν
στην περιοχή τους και συµµετέχουν σε εθνικά πρωτα-
θλήµατα ολυµπιακών αθληµάτων. Από τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώ-
νυµες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 31.3.2023.

vii. σε φιλοζωικά σωµατεία ή φιλοζωικές οργανώσεις
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οι-
κείο δήµο και είναι εγγεγραµµένα στο Υποµητρώο Φιλο-
ζωικών Σωµατείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μη-
τρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που τηρείται στο Υ-
πουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόσθετη προϋπό-
θεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση
σχετικού προγράµµατος δράσης του σωµατείου ή της
οργάνωσης, για τον αντίστοιχο δήµο και η έγκρισή του
από την πενταµελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επι-
χειρησιακού προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώ-
ων συντροφιάς και πρόληψης δηµιουργίας νέων αδέ-
σποτων ζώων του οικείου δήµου. Με τις ίδιες προϋποθέ-
σεις τα ανωτέρω σωµατεία και οργανώσεις µπορούν να
λαµβάνουν επιχορήγηση και από την οικεία περιφέρεια,
εφόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της.»

Άρθρο 71
Ρυθµίσεις για τις ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. - 
Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 265 ν. 3463/2006

Στην παρ. 8 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α΄ 114)], αντικαθίστανται
οι αναφορές στον κ.ν. 2190/1920 από τον ν. 4548/2018
(Α΄ 104), προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 8 του
άρθρου 265 διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Οι ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, δια-
σπώνται ή λύονται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του
ν. 4548/2018 (Α΄ 104).

Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρι-
κές χρήσεις µετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζηµιο-
γόνες ή, αν για ισάριθµες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια
αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα
ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 16 του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251), γίνουν κατώτερα του πενήντα
τοις εκατό (50%) του µετοχικού κεφαλαίου.
Εάν η ζηµιογόνος χρήση, ή η µείωση των ιδίων κεφα-

λαίων κάτω του πενήντα τοις εκατό (50%) του µετοχικού
κεφαλαίου, αφορούν στις χρήσεις των οικονοµικών ετών
2020, 2021 και 2022, δεν λαµβάνονται υπόψη για την ε-
φαρµογή του δευτέρου εδαφίου.
Στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου

119 του ν. 4548/2018, τυχόν αύξηση του εταιρικού κεφα-
λαίου που καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. δεν µπορεί να
υπερβαίνει ποσοστό µεγαλύτερο του ενός δεύτερου
(1/2) αυτού.»

Άρθρο 72
Ρυθµίσεις σχετικές µε την οικονοµική λειτουργία 
των δήµων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 206

ν. 4555/2018

Στην παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133),
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τις περιπτώσεις
για τις οποίες δεν απαιτείται απόφαση δηµοτικού συµ-
βουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δη-
µόσιας σύµβασης, διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και η
παρ. 1 του άρθρου 206 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Δεν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλί-
ου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης έργου, µελέτης, προµήθειας και παροχής τε-
χνικής ή γενικής υπηρεσίας εφόσον έχουν εξασφαλισθεί
οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του οικείου
Ο.Τ.Α.. Για την προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισµών
µε την απονοµή βραβείων, καθώς και καλλιτεχνικών έρ-
γων απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µε
την οποία καθορίζονται και οι όροι του διαγωνισµού. Δεν
απαιτείται τέτοια απόφαση για τα καλλιτεχνικά έργα της
παρ. 7 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, εφόσον υπάρ-
χει στον προϋπολογισµό εξειδικευµένη πίστωση. Οι δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 και της παρ. 1 του άρ-
θρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84) δεν θίγονται.»

Άρθρο 73
Αναµόρφωση συστήµατος σύστασης και λειτουργίας

Υπηρεσιών Δόµησης - 
Τροποποίηση άρθρου 97Α ν. 3852/2010

1. Στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) επέρχονται
οι εξής αλλαγές: α) αντικαθίσταται η παρ. 1, β) προστίθε-
νται νέες παρ. 1α και 1β, γ) στην περ. β΄ της παρ. 2 προ-
στίθεται το προσωπικό του άρθρου 99 του ιδίου νόµου,
δ) προστίθεται περ. γ΄ στην παρ. 2, ε) στο τέλος της περ.
β΄ της παρ. 3 προστίθενται οι λέξεις «είτε από τις
Υ.ΔΟΜ. των δήµων που παρέχουν διοικητική υποστήριξη
έστω και σε άλλο δήµο», στ) στο τέλος της παρ. 4 προ-
στίθενται οι λέξεις «σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
214», ζ) καταργείται η παρ. 6, η) στην παρ. 8 οι λέξεις
«µε την έκδοση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µε τη
θέση σε ισχύ» και το άρθρο 97Α διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 97Α
Υπηρεσία Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.)

1. Έως την 31η.12.2022, εκτός από τις υπηρεσιακές
µονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε δήµο
δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί Υπηρεσία Δό-
µησης (Υ.ΔΟΜ.), υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 4. Από
την 1η.1.2023 παύει η δυνατότητα σύστασης νέων
Υ.ΔΟΜ..

1α. Αν σε δήµο δεν υφίσταται Υπηρεσία Δόµησης, ή υ-
φίσταται Υπηρεσία Δόµησης µε σηµαντικό φόρτο εργα-
σίας ή σηµαντική καθυστέρηση στην άσκηση των αρµο-
διοτήτων της, δύναται να πραγµατοποιείται χρέωση της
έκδοσης προέγκρισης οικοδοµικής άδειας ή της άσκη-
σης µέρους ή του συνόλου των αρµοδιοτήτων του άρ-
θρου 31 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) σε άλλη Υπηρεσία Δό-
µησης της ιδίας Περιφερειακής Ενότητας, µέσω του ηλε-
κτρονικού συστήµατος οικοδοµικών αδειών (e-adeies).
Κατ’ εξαίρεση, στους δήµους των Περιφερειών Αττικής,
Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, όπου δεν υφίσταται
Υπηρεσία Δόµησης, οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται α-
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πό την Κεντρική Υπηρεσία Δόµησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε
το άρθρο 139 του ν. 4759/2020 (Α΄  245), µετά την έναρ-
ξη λειτουργίας της. Για τη διαπίστωση του φόρτου εργα-
σίας ή της σηµαντικής καθυστέρησης στην άσκηση των
αρµοδιοτήτων και της δυνατότητας χρέωσης σε άλλη
Υ.ΔΟΜ. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Συ-
ντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία αναρτάται
στον διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «Διαύγεια».
Μετά από την έναρξη λειτουργίας της Κ.ΥΔΟΜ., για
τους δήµους των Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου
και Νοτίου Αιγαίου, η διαπιστωτική πράξη του τρίτου ε-
δαφίου εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα Χωρικού
Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

1β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, διατίθε-
ται στους δήµους των οποίων η Υ.ΔΟΜ. παρέχει διοικη-
τική υποστήριξη έστω και σε άλλο δήµο, ετησίως και για
ανώτατο χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, από τις πι-
στώσεις του άρθρου 259, ποσό για την κάλυψη της µι-
σθολογικής δαπάνης του προσωπικού που στελεχώνει
τις οργανικές θέσεις της περ. γ΄ της παρ. 2. 

2. α) Οι Υπηρεσίες Δόµησης που λειτουργούν σε επί-
πεδο Τµήµατος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν
(1) αγρονόµο τοπογράφο µηχανικό, έναν (1) αρχιτέκτο-
να µηχανικό, έναν (1) χωροτάκτη πολεοδόµο µηχανικό,
έναν (1) πολιτικό µηχανικό και έναν (1) µηχανολόγο ή η-
λεκτρολόγο µηχανικό. Ο χωροτάκτης - πολεοδόµος µη-
χανικός, αν δεν υπάρχει, αντικαθίσταται από αρχιτέκτο-
να ή τοπογράφο µηχανικό µε µεταπτυχιακό τίτλο ή ειδί-
κευση στην πολεοδοµία και ο αγρονόµος τοπογράφος α-
πό πολιτικό µηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υ-
πηρεσίες Δόµησης σε επίπεδο Διεύθυνσης ανέρχεται
στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγο-
ρίας προσωπικού και κλάδου/ ειδικότητας µηχανικών της
οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του δήµου, συµπεριλαµ-
βανόµενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγού-
µενου εδαφίου. 
β) Στην κατά την περ. α΄ στελέχωση, προσµετράται το

πάσης φύσεως απασχολούµενο προσωπικό, ανεξάρτητα
της σχέσης εργασίας του, συµπεριλαµβανοµένου του
προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020
(Α΄ 53) και του προσωπικού του άρθρου 99 του παρό-
ντος.
γ) Στις Υ.ΔΟΜ. που παρέχουν διοικητική υποστήριξη έ-

στω και σε άλλο δήµο, συστήνονται µε το παρόν επιπλέ-
ον εκατόν πενήντα (150) οργανικές θέσεις µονίµου προ-
σωπικού κλάδου και ειδικότητας Μηχανικών των κατηγο-
ριών Π.Ε. και Τ.Ε. που απαιτούνται για την κάλυψη της ε-
λάχιστης στελέχωσης, οι οποίες αποτυπώνονται στον
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας κατά την πρώτη τρο-
ποποίησή του. Οι συστηνόµενες εκ του παρόντος οργα-
νικές θέσεις δύνανται να καλύπτονται από τους πίνακες
επιλαχόντων της υπό στοιχεία 13Κ/2021 Προκήρυξης
του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, σύµ-
φωνα µε τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021
(Α΄ 6), κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υ-
πουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α΄280). Οι οργανικές
θέσεις του προηγούµενου εδαφίου δύναται να αφορούν
στη στελέχωση τόσο των Υ.ΔΟΜ. που πρόκειται να συ-
σταθούν έως την 31η.12.2022 όσο και στη στελέχωση
των Υ.ΔΟΜ. που θα λειτουργούν από την 1η.1.2023. Με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται η

διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος κατανοµής του α-
ριθµού του προσωπικού που προκύπτει από το προηγού-
µενο εδάφιο στις Υ.ΔΟΜ. της χώρας.

3. α) Το πρώτο δίµηνο κάθε έτους η οικεία Αποκεντρω-
µένη Διοίκηση διαπιστώνει µε απόφασή της την επάρ-
κεια της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόµενα στην
παρ. 2, η οποία, µετά τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στη Γενική Γραµµατεία
Ανθρώπινου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, µε ευθύνη

του οικείου δηµάρχου, οι αρµοδιότητες της Υ.ΔΟΜ. α-
σκούνται είτε µε συµβάσεις διαδηµοτικής και διαβαθµιδι-
κής συνεργασίας µε δήµους και περιφέρειες, κατά το άρ-
θρο 99 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), είτε από τις Υ.ΔΟΜ.
των δήµων που παρέχουν διοικητική υποστήριξη έστω
και σε άλλο δήµο. 

4. Η εφαρµογή των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέµατα ε-
φαρµογής της πολεοδοµικής και χωρο.τ.α.ξικής νοµοθε-
σίας από τις Υ.ΔΟΜ. είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 214 του ν. 3852/2010.

5. Οι Υ.ΔΟΜ. οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά ό-
λες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στην αρµόδια
για την πολεοδοµία/ χωρο.τ.α.ξία Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν η αρµόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
εντοπίζει ζητήµατα νοµιµότητας επί των πράξεων αυ-
τών, ενηµερώνει το οικείο Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θε-
µάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), κατά τη διαδι-
κασία των άρθρων 20 επ. του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

6. [Καταργείται.]
7. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) κα-

ταργείται.
8. Με τη θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγµατος

της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), το
παρόν άρθρο καταργείται.». 

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 δεν κωλύουν τη λειτουργία
των Υ.ΔΟΜ. σε όλους τους δήµους της χώρας από την
1η.6.2022 έως την 31η.12.2022, υπό τους όρους της
παρ. 4 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Εφό-
σον, έως την 30ή.9.2022, δεν έχουν τροποποιηθεί οι
Ο.Ε.Υ., οι Υ.ΔΟΜ. λειτουργούν µε την ελάχιστη στελέ-
χωση της παρ. 4 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 ή, ε-
φόσον δεν την πληρούν, λειτουργούν µε τους όρους της
παρ. 1 του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010. 

Άρθρο 74
Κατά χρόνο άσκηση αρµοδιοτήτων από τους δήµους
στο πλαίσιο υφιστάµενης διοικητικής υποστήριξης -

Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και κατάργηση παρ. 5
άρθρου 376 ν. 4700/2020

1. Στο άρθρο 376 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127): α) στις
παρ. 2, 3 και 4 η ηµεροµηνία «1η.6.2022» αντικαθίσταται
από την ηµεροµηνία «1η.1.2023», β) στις παρ. 2 και 3 η
ηµεροµηνία «31.5.2022» αντικαθίσταται από την ηµερο-
µηνία «31.12.2022», γ) στην παρ. 4 η ηµεροµηνία
«1η.7.2022» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«1η.2.2023», δ) καταργείται η παρ. 5 και οι παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 376 διαµορφώνονται ως εξής:

«2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των
αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαί-
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σιο των οριζοµένων στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου
95 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), για τις οποίες παρέχεται κα-
τά τη δηµοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη,
ορίζεται η 1η.1.2023. Μέχρι την 31.12.2022 συνεχίζουν
να εφαρµόζονται και οι ρυθµίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της
από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, ό-
πως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98),
συνεχίζει να ισχύει.

3. Εκκρεµείς δίκες κατά την 1η.1.2023, που αφορούν
υποθέσεις στο πλαίσιο της παροχής διοικητικής υποστή-
ριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπω-
ση από τον δήµο, στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου α-
φορά η προσβληθείσα πράξη. Ανεκτέλεστες δικαστικές
αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων, που εκδόθηκαν
στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης από 1.1.2011 έ-
ως 31.12.2022, εκτελούνται από τον δήµο στα διοικητικά
όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόµενη πράξη.

4. Εκκρεµείς υποθέσεις κατά την 1η.1.2023 στο πλαί-
σιο παροχής διοικητικής υποστήριξης συνεχίζονται από
τον κατά τόπον αρµόδιο δήµο. Για την παράδοση των
φακέλων των υποθέσεων αυτών συντάσσεται πρωτό-
κολλο παράδοσης και παραλαβής από τους ενδιαφερο-
µένους δήµους µε ρητή αναφορά του σταδίου εκκρεµό-
τητας της σχετικής υπόθεσης. Αντίγραφο του πρωτοκόλ-
λου υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση
έως 1η.2.2023. Φάκελοι αρχειοθετηµένων υποθέσεων,
που καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη
διοικητική υποστήριξη, παραµένουν στα αρχεία τους.

5. [Καταργείται.]».
2. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 31η.5.2022.

Άρθρο 75
Σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.
και Αναπτυξιακών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 100 ν. 3852/2010

Η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) τρο-
ποποιείται ως προς την προσθήκη των δηµοτικών επιχει-
ρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και η παρ. 6 του άρ-
θρου 100 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, οι Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού, οι σύνδεσµοι δήµων, τα δίκτυα δήµων, τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και οι δη-
µοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης µπο-
ρούν να συµβάλλονται µε τους Αναπτυξιακούς Οργανι-
σµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδι-
οικητικών αρµοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών
προς τους πολίτες.»

Άρθρο 76
Παραβάσεις καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος - Αντικατάσταση παρ. 7Β άρθρου 80
ν. 3463/2006

Η παρ. 7Β του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«7B. Ειδικώς για τις παραβάσεις της παρ. 7Α και από
την περιέλευση σε γνώση της αρµόδιας αρχής της τρί-

της παράβασης κατά την παρ. 7Α, αναστέλλεται η διαδι-
κασία της έκδοσης της βεβαίωσης του άρθρου 28 του ν.
4442/2016 (Α΄ 230) για χρονικό διάστηµα εξήντα (60) η-
µερών. Οποιοδήποτε αίτηµα κατατεθεί για τον ίδιο χώρο
θεωρείται ανυπόστατο για το διάστηµα αυτό. Αν πραγ-
µατοποιηθεί γνωστοποίηση στον ίδιο χώρο, από οποιον-
δήποτε ενδιαφερόµενο, παρά τη µη χορήγηση βεβαίω-
σης του άρθρου 28 του ν. 4442/2016, η γνωστοποίηση
θεωρείται ως µη πραγµατοποιηθείσα για το ίδιο χρονικό
διάστηµα που δεν εκδίδεται η βεβαίωση του άρθρου 28,
και οι αρµόδιες ελεγκτικές αρχές λαµβάνουν αµελλητί
κάθε πρόσφορο µέσο για την αποτροπή λειτουργίας κα-
ταστήµατος στον ίδιο χώρο έως το πέρας του διαστήµα-
τος του πρώτου εδαφίου. Εκκρεµή αιτήµατα που έχουν
κατατεθεί για βεβαίωση του άρθρου 28 του ν. 4442/2016,
καθώς και αιτήµατα που υποβάλλονται µέσα σε αυτό το
χρονικό διάστηµα δεν εξετάζονται από την αρµόδια για
τη βεβαίωση αρχή και τίθενται στο αρχείο, µε σχετική ε-
νηµέρωση του αιτούντος.» 

Άρθρο 77
Γραµµατειακή υποστήριξη επιτροπών διενέργειας

συνεντεύξεων - Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4765/2021

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 και το τελευταίο εδά-
φιο της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6)
τροποποιούνται µε την προσθήκη της εκπαιδευτικής κα-
τηγορίας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ως προς
τους υπαλλήλους των οικείων επιτροπών που ασκούν
χρέη Γραµµατέα και οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 27 δια-
µορφώνονται ως εξής:

«5. Η διενέργεια συνέντευξης για το Ειδικό Επιστηµο-
νικό Προσωπικό διεξάγεται από τριµελή ή πενταµελή ε-
πιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου
του Α.Σ.Ε.Π.. Στην τριµελή σύνθεση µετέχουν δύο (2)
µέλη, νυν ή/και πρώην, του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα
(1) ορίζεται Πρόεδρος, και ένα (1) οποιασδήποτε βαθµί-
δας µέλος Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσας ή Οµότιµος Καθηγη-
τής Α.Ε.Ι.. Στην πενταµελή σύνθεση µετέχουν τρία (3)
µέλη του Α.Σ.Ε.Π., νυν ή/και πρώην, από τα οποία το ένα
(1) ορίζεται Πρόεδρος, και δύο (2) οποιασδήποτε βαθµί-
δας µέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντες ή Οµότιµοι Καθηγη-
τές των Α.Ε.Ι., εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον του
συναφέστερου, κατά το δυνατόν, αντικειµένου. Στις συ-
νεδριάσεις µπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψή-
φου, και ένας (1) εκπρόσωπος του φορέα της παρ. 1 του
άρθρου 2 που φέρει την ιδιότητα του ειδικού επιστηµονι-
κού προσωπικού ή είναι ανώτερο στέλεχος της διοίκη-
σης του φορέα. Ένα (1) από τα µέλη της επιτροπής ορί-
ζεται εισηγητής µε απόφαση του Προέδρου της. Με ό-
µοια απόφαση ορίζονται µέχρι τρεις (3) βοηθοί του ειση-
γητή από υπαλλήλους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
του Α.Σ.Ε.Π., ή άλλων υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων
της παρ. 1 του άρθρου 2, κατόχους πτυχίου ή διπλώµα-
τος Α.Ε.Ι. Ο Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του, µε απόφαση του Προέδρου της, από υ-
παλλήλους κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. του Α.Σ.Ε.Π..

6. Στην περίπτωση επιλογής επιστηµονικού προσωπι-
κού για τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες
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αρχές, η επιτροπή αποτελείται από δύο (2) µέλη, νυν ή/
και πρώην, του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα (1) ορίζεται
Πρόεδρος, δύο (2) µέλη της οικείας ανεξάρτητης αρχής
και ένα (1) οποιασδήποτε βαθµίδας µέλος Δ.Ε.Π. ή αφυ-
πηρετήσας ή Οµότιµος Καθηγητής Α.Ε.Ι. του συναφέ-
στερου, κατά το δυνατόν, αντικειµένου. Ένα (1) από τα
µέλη της επιτροπής ορίζεται εισηγητής µε απόφαση του
Προέδρου της. Ο Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται µε
τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του Προέδρου της, α-
πό υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. του
Α.Σ.Ε.Π..».

Άρθρο 78
Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθµού και  διοικητικών συµβουλίων εποπτευόµε-

νων νοµικών τους προσώπων κατά το διάστηµα ισχύος 
των µέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού Covid-19

Κατά το διάστηµα ισχύος των µέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, η λήψη των αποφά-
σεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των διοικητικών συµβουλίων
των εποπτευόµενων νοµικών τους προσώπων µπορεί να
λαµβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέ-
ψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου
167 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), β) είτε µε τηλεδιάσκεψη µε
κάθε πρόσφορο µέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γ) εί-
τε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και µε τηλεδιάσκεψη.
Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογι-
κών οργάνων και των διοικητικών συµβουλίων της περ.
γ΄, οι συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα
ισχύοντα υγειονοµικά µέτρα. 

Άρθρο 79
Ενίσχυση ελέγχου φορέων κοινωνικής πρόνοιας

Στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213)
πριν  από το τελευταίο εδάφιο προστίθενται πέντε νέα ε-
δάφια ως εξής:

«Τουλάχιστον µία φορά το εξάµηνο, στους φορείς της
παρ. 1 του παρόντος και του άρθρου 3, διενεργείται πρό-
σθετη αυτοψία από κλιµάκιο δύο τουλάχιστον αρµοδίων
προς τούτο υπαλλήλων γειτονικής Περιφερειακής Ενό-
τητας, µεταξύ των οποίων και ο κοινωνικός σύµβουλος.
Η πρόσθετη αυτοψία σκοπό έχει να ελεγχθεί η ποιότητα
και επάρκεια των παρεχοµένων από τον φορέα υπηρε-
σιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα για τον έλεγχο και από
τις υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Το
κλιµάκιο που θα διενεργήσει αυτοψία σε φορείς γειτονι-
κής Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται µε απόφαση του
Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης φροντίζει µε τις σχε-
τικές αποφάσεις του να εναλλάσσονται µε τη µεγαλύτε-
ρη δυνατή συχνότητα οι υπηρεσίες που διενεργούν αυ-
τοψίες στους φορείς της παρ. 1 του παρόντος και του
άρθρου 3. Τα έξοδα της µετάβασης των ελεγκτών στις
γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες καλύπτονται από
την υπηρεσία.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 80
Ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, µέσω ειδικής ηλε-
κτρονικής εφαρµογής για κινητές συσκευές (mobile ap-
plication), προσβάσιµης µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-
λης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αποθηκεύ-
ει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρό-
ντος και αφορούν στο δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας
(δ.α.τ.) και στην άδεια οδήγησης οχήµατος, και να τα ε-
πιδεικνύει, για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, σε φο-
ρείς του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια της περ. α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), σε δικα-
στικές αρχές και σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα του ι-
διωτικού τοµέα, που νοµιµοποιούνται για τον έλεγχο
ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκη-
σης των κατά νόµο αρµοδιοτήτων τους ή της εκπλήρω-
σης των κατά νόµο υποχρεώσεών τους.

2. Για την είσοδο του φυσικού προσώπου στην εφαρ-
µογή απαιτείται προηγούµενη αυθεντικοποίησή του,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και
µε τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης. 

3. Στην ηλεκτρονική εφαρµογή αποθηκεύονται απο-
κλειστικά, σε ψηφιακή µορφή, τα εξής στοιχεία: α) ως
προς το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας: αα) ο αριθµός
ταυτότητας, αβ) το ονοµατεπώνυµο µε ελληνικούς και
λατινικούς χαρακτήρες, αγ) το πατρώνυµο µε ελληνι-
κούς και λατινικούς χαρακτήρες, αδ) το µητρώνυµο µε
ελληνικούς χαρακτήρες, αε) η ηµεροµηνία γέννησης,
αστ) ο τόπος γέννησης, αζ) η ηµεροµηνία και η αρχή έκ-
δοσης και αη) φωτογραφία του κατόχου και β) ως προς
την άδεια οδήγησης οχήµατος: βα) ο αριθµός της άδειας
οδήγησης, ββ) το ονοµατεπώνυµο µε ελληνικούς και λα-
τινικούς χαρακτήρες, βγ) η ηµεροµηνία γέννησης, βδ) ο
τόπος γέννησης, βε) η ηµεροµηνία και η αρχή έκδοσης
της άδειας οδήγησης, βστ) η ηµεροµηνία λήξης ισχύος
της άδειας οδήγησης, βζ) ο αριθµός φορολογικού µη-
τρώου (Α.Φ.Μ.), βη) ο κωδικός κατηγορίας οχήµατος, βθ)
η ηµεροµηνία έκδοσης κατηγορίας οχήµατος, βι) η ηµε-
ροµηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήµατος και βια)
η φωτογραφία του κατόχου. Τα ανωτέρω στοιχεία εµφα-
νίζονται σε µορφή εγγράφου του άρθρου 27 του
ν. 4727/2020, που φέρει µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό
επαλήθευσης και κωδικό QR. Η αποθήκευση των ανωτέ-
ρω στοιχείων δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε περισ-
σότερες από µία (1) κινητές συσκευές του φυσικού προ-
σώπου.

4. Η άντληση των στοιχείων της παρ. 3 πραγµατοποιεί-
ται από το Μητρώο Δελτίων Αστυνοµικών Ταυτοτήτων
της Ελληνικής Αστυνοµίας και το πληροφοριακό σύστη-
µα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για τις ά-
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δειες οδήγησης, µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότη-
τας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµά-
των Δηµόσιας Διοίκησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 47 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και 84 του ν. 4727/2020.

5. Τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή τα ε-
ξουσιοδοτηµένα πρόσωπα των φορέων ή των νοµικών
προσώπων της παρ. 1 επαληθεύουν, κατόπιν επίδειξης
του εγγράφου, τη γνησιότητα και την εγκυρότητα αυτού,
µέσω της σάρωσης του κωδικού QR, µε τη χρήση της υ-
πηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του
ν. 4727/2020. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτο-
ποίησης αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του φυσι-
κού προσώπου τετραψήφιος αριθµός ασφαλείας, τον ο-
ποίο και γνωστοποιεί στα πρόσωπα του πρώτου εδαφί-
ου.  

6. α. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται
ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L
119) (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµέ-
νων - Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρµογής. Οι φο-
ρείς του δηµόσιου τοµέα, οι δικαστικές αρχές και τα φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 ορίζονται ως αυτοτε-
λώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των ανωτέρω δεδοµένων
για τον σκοπό της άσκησης των κατά νόµο αρµοδιοτή-
των τους ή την εκπλήρωση των κατά νόµο υποχρεώσεών
τους, κατά περίπτωση.
β. Η ανώνυµη εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου µε την

επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργα-
σία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Η
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. αναλαµβάνει, για λογαριασµό του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον σχεδιασµό, την υλο-
ποίηση και τη συντήρηση της ειδικής ηλεκτρονικής ε-
φαρµογής, την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης
των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτι-
κών µέτρων ασφάλειας των λαµβανοµένων στοιχείων
και, ιδίως την προστασία των διακινούµενων δεδοµένων
από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιµη ή τυχαία α-
πειλή, ενεργώντας σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνικό
δίκαιο και, ιδίως, σύµφωνα µε τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

7. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκλη-
ση του εγγράφου της παρ. 3, για οποιονδήποτε λόγο, σε
ειδικό πεδίο της εφαρµογής ή σε ειδική υπηρεσία της Ε-
νιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-
ΕΨΠ). Σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή αντικατά-
στασης του φυσικού εγγράφου του δελτίου αστυνοµικής
ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης οχήµατος, το έγγρα-
φο του πρώτου εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως.

8. Το έγγραφο που περιέχει τα στοιχεία της περ. α΄
της παρ. 3, επέχει θέση ταξιδιωτικού εγγράφου µόνο για
µετακινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας. 

9. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την ισχύ των οικείων δια-
τάξεων που αφορούν στον έλεγχο της ταυτότητας ή
στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων µε χρήση
δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή άδειας οδήγησης σε
φυσική µορφή, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν πα-
ράλληλα.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη, Δι-
καιοσύνης, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών

καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη λει-
τουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής, τα πρό-
σθετα στοιχεία ταυτοποίησης τα οποία τηρούνται στην
εφαρµογή, οι απαιτούµενες διαλειτουργικότητες µε άλ-
λα πληροφοριακά συστήµατα και µητρώα του δηµόσιου
τοµέα και τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την α-
σφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, εξειδικεύεται η διαδικασία ανάκλησης και
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 81
Διόρθωση στοιχείων µητρώων δηµόσιου τοµέα

1. Δηµιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρµογή, προ-
σβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµό-
σιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), µε σκοπό τη διασφάλιση
της ορθότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών
στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε ε-
πιµέρους µητρώα φορέων του δηµόσιου τοµέα. Η εφαρ-
µογή αναπτύσσεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και ε-
ποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υ-
πουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Η είσοδος στην εφαρµογή πραγµατοποιείται µέσω
αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου, σύµφωνα µε
το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και µε τη χρήση
δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

3. Μετά την είσοδο στην εφαρµογή, το φυσικό πρόσω-
πο επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που τηρού-
νται: α) στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, β) στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) στο Εθνικό Μητρώο
Α.Μ.Κ.Α. - ΕΜΑΕΣ (Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-
λισης - Εθνικό Μητρώο Ασφαλισµένων Εργοδοτών και
Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. και δ) στο Μητρώο
Δελτίων Αστυνοµικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυ-
νοµίας (ΕΛ.ΑΣ.). Εφόσον υφίστανται ανακρίβειες στα α-
νωτέρω στοιχεία, όπως αυτά εµφανίζονται στην εφαρ-
µογή, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται τη διόρθω-
σή τους µε βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο
Πολιτών. Με βάση τη διόρθωση του δευτέρου εδαφίου ε-
νηµερώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται σε
λοιπά µητρώα του δηµόσιου τοµέα και στο Εθνικό Μη-
τρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του
ν. 4704/2020 (Α΄ 133), εφόσον, στην τελευταία περίπτω-
ση, υφίσταται σχετική καταχώριση.

4. Οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες για την διόρθωση
των στοιχείων κατά την παρ. 3 πραγµατοποιούνται µέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύµ-
φωνα µε το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και το
άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

5. Η διαδικασία διόρθωσης της παρ. 3, πλην των στοι-
χείων που τηρούνται στο Μητρώο Δελτίων Αστυνοµικών
Ταυτοτήτων της ΕΛ.ΑΣ., δύναται να πραγµατοποιείται
και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου, είτε µε φυσική
παρουσία είτε µέσω της ειδικής πλατφόρµας
«myKEPlive.gov.gr» του άρθρου 33 του ν. 4704/2020. Με
τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγµα-
τοποιείται και κάθε άλλη διόρθωση ή επικαιροποίηση
στοιχείων των ανωτέρω µητρώων που δεν καταλαµβάνε-
ται από τη διαδικασία της παρ. 3.
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6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Εσωτερικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζη-
τήµατα σχετικά µε τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονι-
κής εφαρµογής του παρόντος, εξειδικεύονται στοιχεία
που εµφανίζονται σε αυτήν, η διαδικασία διόρθωσης αυ-
τών και τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την επεξερ-
γασία τους και καθορίζονται οι αναγκαίες διαλειτουργι-
κότητες, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια από-
φαση καθορίζονται οι διαδικασίες διόρθωσης ή επικαιρο-
ποίησης που ακολουθούνται µέσω των Κ.Ε.Π., σύµφωνα
µε την παρ. 5.

Άρθρο 82
Ψηφιοποίηση διαδικασίας µεταβίβασης επιβατηγών
οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης και χορήγησης άδειας
κυκλοφορίας - Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 722/1977 

Στο άρθρο 2 του ν. 722/1977 (Α΄ 299), επέρχονται οι ε-
ξής αλλαγές: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) στην παρ. 2:
βα) στο δεύτερο εδάφιο επικαιροποιείται η διοικητική υ-
παγωγή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
και τροποποιείται η διαδικασία µεταβίβασης και έκδοσης
άδειας µε την αναφορά του µητρώου αδειών κυκλοφο-
ρίας οχηµάτων, ββ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γ)
προστίθενται παρ. 2α και 2β, δ) στην παρ. 3: δα) στο
πρώτο εδάφιο διαγράφεται η πρόβλεψη της βεβαίωσης
από τη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και διορθώνονται οι
αναφορές σε παραγράφους, δβ) στο δεύτερο εδάφιο
προστίθεται η αναφορά στην έκδοση της βεβαίωσης υ-
ποβολής αιτήµατος και διορθώνονται οι αναφορές σε
παραγράφους, δγ) διαγράφεται το τρίτο εδάφιο, ε) προ-
στίθεται παρ. 4, στ) στις παρ. 2 και 3 επέρχονται νοµοτε-
χνικές βελτιώσεις και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 2
Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

και επιβατηγών µοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσεως

1. Η άδεια κυκλοφορίας που χορηγείται στα επιβατηγά
οχήµατα του άρθρου 1, αποτελεί τίτλο κυριότητας. Η ά-
δεια αυτή χορηγείται µόνο εφόσον έχουν καταβληθεί ό-
λες οι οικονοµικές επιβαρύνσεις για την έκδοσή της και
έχει διενεργηθεί ο τεχνικός έλεγχος του υπό µεταβίβα-
ση οχήµατος, χωρίς τη διαπίστωση σοβαρών ή επικίνδυ-
νων ελλείψεων, εφόσον το όχηµα υποχρεούται να έχει
υποβληθεί σε αυτόν.  

2. Η µεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή αιτία,
των επιβατηγών οχηµάτων του παρόντος άρθρου συντε-
λείται µε έγγραφη συµφωνία των µερών, η οποία κατα-
χωρείται µε ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυ-
κλοφορίας του οχήµατος, που προβλέπεται από την παρ.
1. Ο αρµόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή της πε-
ριφέρειας, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της µετα-
βίβασης, κρατεί την άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος
που µεταβιβάστηκε και αµέσως, µέσω του µητρώου αδει-
ών κυκλοφορίας οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνο-
µα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοι-
κίας του, η οποία και παραδίδεται στον νέο αγοραστή.

Προς τον σκοπό υλοποίησης της παρούσας, ο πωλητής
προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµι-
κής υπηρεσίας περί µη οφειλής τελών κυκλοφορίας, κα-
θώς και ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου.

2α. Η αίτηση για τη µεταβίβαση της κυριότητας, από ε-
παχθή αιτία, των επιβατηγών οχηµάτων του παρόντος
δύναται επίσης να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή πε-
ριφέρειας της επιλογής του αγοραστή, µέσω ειδικής η-
λεκτρονικής εφαρµογής που είναι προσβάσιµη µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ). Με την αίτηση αυτή, εξουσιοδοτείται ο αρ-
µόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή της περιφέρει-
ας, προκειµένου να έχει πρόσβαση στα δεδοµένα που α-
φορούν στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσε-
ων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο
για τη µεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδει-
ας κυκλοφορίας του οχήµατος, καθώς και στα δεδοµένα
που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο του υπό µεταβίβαση
οχήµατος. Η άδεια κυκλοφορίας του υπό µεταβίβαση ο-
χήµατος παραδίδεται από τον αγοραστή ή από εξουσιο-
δοτηµένο εκπρόσωπό του στον αρµόδιο υπάλληλο της
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφε-
ρειακής ενότητας ή της περιφέρειας, ο οποίος την κρα-
τεί και αµέσως, µέσω του µητρώου αδειών κυκλοφορίας
οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνοµα του αγορα-
στή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας του, η ο-
ποία και παραδίδεται στον νέο αγοραστή ή σε εξουσιο-
δοτηµένο εκπρόσωπό του. Ηµεροµηνία έκδοσης της ά-
δειας κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή είναι η ηµερο-
µηνία έκδοσης της βεβαίωσης υποβολής αιτήµατος και
πλήρωσης των προϋποθέσεων µεταβίβασης της κυριότη-
τας του επιβατηγού οχήµατος, που προβλέπεται στην
παρ. 2β, εφόσον έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας
και ο κάτοχός του έχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
(Δ.Τ.Ε.). 

2β. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης
για µεταβίβαση της κυριότητας που προβλέπεται στην
παρ. 2α, χορηγείται στον αγοραστή, µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ),
βεβαίωση υποβολής αιτήµατος και πλήρωσης των προϋ-
ποθέσεων µεταβίβασης της κυριότητας του επιβατηγού
οχήµατος, µε την οποία δύναται ο αγοραστής να ασφα-
λίζει και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας
το υπό µεταβίβαση όχηµα για χρονικό διάστηµα τριάντα
(30) ηµερών. 

3. Για να υλοποιηθούν τα αναφερόµενα στις παρ. 2, 2α
και 2β, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υπο-
χρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατά-
ξεις τόσο για τη µεταβίβαση όσο και για την έκδοση της
νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος. Με την επιφύ-
λαξη της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972 (Α΄ 84),
ο πωλητής από τη χρονολογία που έλαβε χώρα η κατά
τις παρ. 2, 2α και 2β µεταβίβαση ή η έκδοση της βεβαίω-
σης υποβολής αιτήµατος και πλήρωσης των προϋποθέ-
σεων µεταβίβασης, δεν έχει την υποχρέωση να αποζη-
µιώσει οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλει τέλη κυκλο-
φορίας και τέλη και εισφορές που συµβεβαιώνονται, µε
εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει οφειλή του από
φόρο κληρονοµίας, δωρεάς, προίκας ή γονικής παροχής.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να
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καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διαδικα-
σίας µεταβίβασης της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των
επιβατηγών οχηµάτων του παρόντος άρθρου µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ).»

Άρθρο 83
Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσµάτων διαγνωστικών

εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς 

1. Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφά-
λισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. συστήνεται Ψηφιακό Αποθετήριο
Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσµάτων, στο ο-
ποίο αποθηκεύονται τα αποτελέσµατα των διαγνωστι-
κών εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται από
δηµόσιες ή ιδιωτικές µονάδες υγείας. Τα αποτελέσµατα
των ανωτέρω διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων
αποτελούν τµήµα του Ατοµικού Ηλεκτρονικού Φακέλου
Υγείας του φυσικού προσώπου σύµφωνα µε το άρθρο 84
του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και εφαρµόζεται ως προς αυτά
η παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 (Α΄184).

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να έχει πρόσβαση
στα αποτελέσµατα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετά-
σεων της παρ. 1 µέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής,
που είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-
λης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ).  

3. Η είσοδος στην εφαρµογή της παρ. 2 πραγµατοποι-
είται µέσω αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου,
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 και µε τη χρή-
ση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης. Ειδικά για
τα αποτελέσµατα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετά-
σεων ανήλικων φυσικών προσώπων, εισέρχονται στην ε-
φαρµογή της παρ. 2 οι φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς ή τα
φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιµέλειά τους, σύµ-
φωνα µε το πρώτο εδάφιο. 

4. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρµογή της
παρ. 2, εµφανίζεται στο φυσικό πρόσωπο λίστα µε τα πα-
ραπεµπτικά ιατρικών εξετάσεων στις οποίες έχει υπο-
βληθεί. Το φυσικό πρόσωπο επιλέγει από τη λίστα το πα-
ραπεµπτικό, για το οποίο θέλει να λάβει γνώση των απο-
τελεσµάτων, και αιτείται την έκδοση αντιγράφου των α-
ποτελεσµάτων. Το αντίγραφο περιλαµβάνει, ιδίως, τα ε-
ξής στοιχεία: α) τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-
λισης (Α.Μ.Κ.Α.), β) το όνοµα, γ) το επώνυµο, δ) την ηµε-
ροµηνία γέννησης, ε) τον Α.Μ.Κ.Α., το όνοµα, το επώνυ-
µο και την ειδικότητα του γνωµατεύοντος ιατρού, στ) τα
στοιχεία του εργαστηρίου, ζ) την ηµεροµηνία λήψης
δείγµατος, η) την ηµεροµηνία έκδοσης αποτελεσµάτων
και θ) την κατηγορία και τα λοιπά στοιχεία διαγνωστικών
εργαστηριακών εξετάσεων. 

5. Ως καταληκτική ηµεροµηνία αποθήκευσης των απο-
τελεσµάτων των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσε-
ων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 ορίζεται η
31η.10.2022.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητή-
µατα λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου Διαγνω-
στικών Εργαστηριακών Αποτελεσµάτων, καθορίζονται ο
χρόνος έναρξης και τα ειδικότερα ζητήµατα λειτουργίας
της εφαρµογής της παρ. 2, ο τρόπος αυθεντικοποίησης
των φυσικών προσώπων - χρηστών, τα τεχνικά και οργα-
νωτικά µέτρα ασφαλείας και οι αναγκαίες διαλειτουργι-
κότητες και εξειδικεύονται η διαδικασία έκδοσης και το
περιεχόµενο του αντιγράφου αποτελεσµάτων της παρ.

4, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια απόφαση δύ-
ναται να παρατείνεται η προθεσµία αποθήκευσης της
παρ. 5.

Άρθρο 84
Πλήρωση θέσεων Ειδικών Εµπειρογνωµόνων 

και προσωπικού διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
στη Μονάδα Εµπειρογνωµόνων Απασχόλησης, 

Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Υποθέσεων 

1. Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου
80 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160), περί της σύστασης θέσεων
Ειδικών Εµπειρογνωµόνων στη Μονάδα Εµπειρογνωµό-
νων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.), παρατείνεται έως
την 31η.1.2023. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Εµπει-
ρογνωµόνων, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρ. 4
του άρθρου 80 του ν. 4826/2021, εφαρµόζονται σε κάθε
περίπτωση το άρθρο 35 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248) και η
παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), για α-
ποσπάσεις και µετατάξεις που αφορούν τακτικούς υπαλ-
λήλους οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄
βαθµού, αντιστοίχως.

2. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρ-
θρου 80 του ν. 4826/2021, περί της σύστασης θέσεων για
τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Μ.Ε.Κ.Υ., παρα-
τείνεται έως την 31η.1.2023. Για την πλήρωση των θέσε-
ων διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, σύµφωνα µε
το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 80 του
ν. 4826/2021, εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση το άρ-
θρο 35 του ν. 4873/2021 και η παρ. 1 του άρθρου 177 του
ν. 4876/2021, για αποσπάσεις και µετατάξεις που αφο-
ρούν τακτικούς υπαλλήλους οργανισµών τοπικής αυτο-
διοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, αντιστοίχως.

Άρθρο 85
Έναρξη λειτουργίας Επιθεώρησης Εργασίας - 

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 102 και προσθήκη παρ. 6
στο άρθρο 125 του ν. 4808/2021

1. Η παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101),
περί της έναρξης λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργα-
σίας, τροποποιείται, ώστε για την έναρξη λειτουργίας
της Επιθεώρησης Εργασίας να εκδίδεται απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, η οποία είναι ανεξάρτητη από την
έκδοση του Οργανισµού της Επιθεώρησης Εργασίας, και
διαµορφώνεται ως εξής: 

«4. Για την έναρξη λειτουργίας της Επιθεώρησης Ερ-
γασίας εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.» 

2. Στο άρθρο 125 του ν. 4808/2021, περί των µεταβατι-
κών διατάξεων του νόµου αυτού, προστίθεται παρ. 6, ώ-
στε να προβλεφθεί η οργανωτική διάρθρωση της Επιθε-
ώρησης Εργασίας κατά την έναρξη λειτουργίας της, ως
εξής: 

«6. Από την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Επι-
θεώρησης Εργασίας, κατόπιν έκδοσης της απόφασης
της παρ. 4 του άρθρου 102, στην Επιθεώρηση Εργασίας
µεταφέρονται οι οργανικές µονάδες του καταργουµένου
Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, που προβλέπονται
στα άρθρα 41 έως 49 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168), καθώς
και οι θέσεις προσωπικού, που προβλέπονται στο άρθρο
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55 του π.δ. 134/2017, µε τη διάρθρωση και τις θέσεις
προϊσταµένων που έχουν κατά την ηµεροµηνία έκδοσης
της συγκεκριµένης απόφασης. Στις µονάδες αυτές, κα-
θώς και στις θέσεις των προϊσταµένων τους, τοποθετεί-
ται το προσωπικό που µεταφέρεται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 117, µε τις ίδιες θέσεις που κατείχαν κατά την ηµε-
ροµηνία έκδοσης της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου
102, και των µονάδων αυτών προΐσταται ως Γενικός Δι-
ευθυντής ο υπάλληλος της παρ. 13 του άρθρου 111 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Μέχρι την 31η.1.2023 οι αρµοδιό-
τητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
(Γ.Δ.Ο.Υ.) της Επιθεώρησης Εργασίας που προβλέπεται
στην παρ. 2 του άρθρου 120, η διοικητική υποστήριξη και
η δικαστική εκπροσώπηση της Επιθεώρησης Εργασίας α-
σκούνται από τις αρµόδιες οργανικές µονάδες του Υ-
πουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με α-
πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστηµα του
προηγούµενου εδαφίου.» 

Άρθρο 86
Νοµική υποστήριξη διοικήσεων Νοµικών Προσώπων 

Δηµοσίου Δικαίου και Ανεξάρτητων 
Διοικητικών Αρχών

1. Τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου και οι Ανε-
ξάρτητες Διοικητικές Αρχές υποχρεούνται να παρέχουν
νοµική υποστήριξη στα µέλη των διοικήσεών τους για
την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων
ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προ-
καταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης, αν έ-
χει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους για αδικήµατα
που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση
των καθηκόντων τους. Η νοµική υποστήριξη του προη-
γούµενου εδαφίου δεν παρέχεται, αν η ποινική δίωξη έ-
χει ασκηθεί µετά από καταγγελία δηµόσιας υπηρεσίας ή
Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. 

2. Νοµική υποστήριξη στα πρόσωπα της παρ. 1 παρέ-
χεται και για την υπεράσπισή τους ενώπιον των πολιτι-
κών δικαστηρίων, αν έχει ασκηθεί εναντίον τους αγωγή
τρίτου για αστική ευθύνη, η οποία αφορά αδικήµατα που
τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των
καθηκόντων τους. Η νοµική υποστήριξη του πρώτου εδα-
φίου δεν παρέχεται, αν για τις ίδιες πράξεις έχει ασκηθεί
ποινική δίωξη µετά από καταγγελία δηµόσιας υπηρεσίας
ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. 

3. Η παροχή νοµικής υποστήριξης, σύµφωνα µε το πα-
ρόν, αφορά είτε στη νοµική εκπροσώπηση των µελών
των Διοικήσεων από πληρεξούσιο δικηγόρο, που συµ-
βάλλεται για τον σκοπό αυτόν µε τον φορέα, ανά υπόθε-
ση, είτε στην κάλυψη των δαπανών εκπροσώπησής τους
διά ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής τους. 

4. Η υποχρέωση παροχής νοµικής υποστήριξης, σύµ-
φωνα µε το παρόν, υφίσταται και µετά από τη λήξη της
θητείας των προσώπων της παρ. 1, αν τα αδικήµατα που
τους αποδίδονται, φέρονται να τελέστηκαν κατά τη
διάρκεια της θητείας τους.

5. Οι δαπάνες νοµικής υποστήριξης, σύµφωνα µε το
παρόν, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του φορέα. Σε πε-
ρίπτωση πρόσληψης δικηγόρου από τον φορέα, οι δαπά-
νες του καταλογίζονται στα πρόσωπα της παρ. 1, αν αυ-
τοί καταδικασθούν τελεσίδικα για τα αποδιδόµενα σ’ αυ-
τούς αδικήµατα ή εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση αστικού
δικαστηρίου εις βάρος τους. Σε περίπτωση κάλυψης των

δαπανών εκπροσώπησης των προσώπων της παρ. 1, η
καταβολή της σχετικής δαπάνης γίνεται: α) για τις ποινι-
κές υποθέσεις, αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, µε την
οποία κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγο-
ριών, ή τελεσίδικο βούλευµα του Δικαστικού Συµβουλί-
ου, µε το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη ενα-
ντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο, και β) για τις
υποθέσεις αστικής ευθύνης, αν εκδοθεί τελεσίδικη από-
φαση µε την οποία απορρίπτεται η αγωγή ή καταργηθεί η
δίκη. Για την αναγνώριση και πληρωµή των δαπανών υ-
ποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητι-
κά. Το αιτούµενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τρι-
πλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης
ή παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους
πίνακες αµοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013,
Α΄ 208). Τυχόν υπέρβαση του ποσού αναφοράς του
προηγούµενου εδαφίου δύναται να εγκρίνεται µε από-
φαση του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού.

6. Το παρόν καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς υποθέ-
σεις.

Άρθρο 87
Ρυθµίσεις για τα Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία -

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 19 ν. 4692/2020

1. α) Η αρχική ή κατά παράταση θητεία των εκπαιδευ-
τικών που υπηρετούν σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή σε
Πειραµατικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος
2021-2022, η οποία λήγει την 31η.8.2022, παρατείνεται
έως και την 31η.8.2023. Οι εκπαιδευτικοί του πρώτου ε-
δαφίου, οι οποίοι δεν επιθυµούν την παράταση της θη-
τείας τους, επιστρέφουν στο σχολείο της οριστικής το-
ποθέτησής τους ή στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού
συµβουλίου της περιοχής µετάθεσης, στην οποία ανή-
κουν οργανικά.
β) Αποκλειστικά και µόνο όσον αφορά στο σχολικό έ-

τος 2021 - 2022, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε θη-
τεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και έχουν συµπληρώσει τουλάχι-
στον πέντε (5) έτη θητείας στην ίδια σχολική µονάδα ή
καλύπτουν λιγότερες από οκτώ (8) ώρες στα µαθήµατα
πρώτης ανάθεσης στη θέση θητείας τους, καλούνται από
τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών
Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) να υποβάλουν αίτηση, προκειµέ-
νου να τοποθετηθούν µε θητεία σε κενή θέση Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης (Π.Δ.Ε.). Αν για την ίδια σχολική µονάδα είναι υ-
ποψήφιοι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ικανοποιείται κα-
τά προτεραιότητα το αίτηµα του εκπαιδευτικού που έλα-
βε τη µεγαλύτερη µοριοδότηση κατά την αρχική τοποθέ-
τησή του µε θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και, αν η µοριοδό-
τηση συµπίπτει, προηγείται ο εκπαιδευτικός µε τη µεγα-
λύτερη διάρκεια θητείας. Η πρόσκληση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. α-
ναρτάται στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα της
οικείας Π.Δ.Ε. και µε αυτήν καθορίζεται κάθε ειδικότερο,
ουσιαστικό ή διαδικαστικό, θέµα σχετικά µε την εφαρµο-
γή των προηγούµενων εδαφίων.

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020
(Α΄ 111), περί του διδακτικού προσωπικού των Πρότυ-
πων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραµατικών Σχολείων
(ΠΕΙ.Σ.), µετά από το πρώτο εδάφιο προστίθενται νέα ε-
δάφια δεύτερο και τρίτο, ώστε να παρέχεται η δυνατότη-
τα και στους νεοδιοριζόµενους εκπαιδευτικούς µε πε-
νταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία σε σχολική µο-
νάδα, τηρουµένων των προϋποθέσεων που ορίζονται
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στις διατάξεις του ν. 4692/2020, να υποβάλουν αίτηση
για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ ή
ΠΕΙ.Σ. και για τοποθέτησή τους σ’ αυτήν κατά το δεύτε-
ρο έτος του διορισµού τους, και η παρ. 4 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«4. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται
εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης της οικείας
βαθµίδας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδα-
κτική υπηρεσία σε σχολική µονάδα. Οι νεοδιοριζόµενοι
εκπαιδευτικοί µε πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπη-
ρεσία σε σχολική µονάδα, τηρουµένων των διατάξεων
του παρόντος νόµου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για
πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
της περιοχής διορισµού τους, στην οποία και τοποθετού-
νται κατά το δεύτερο έτος διορισµού τους. Αν ο νεοδιο-
ριζόµενος δεν κριθεί κατάλληλος προς µονιµοποίηση
στο τέλος του δεύτερου έτους διορισµού του, η θητεία
του στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. διακόπτεται αυτοδίκαια. Σε περί-
πτωση προκήρυξης θέσης εκπαιδευτικού κοινής ειδικό-
τητας της µίας (1) βαθµίδας, γίνονται δεκτές και αιτήσεις
εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας της άλλης βαθµί-
δας, οι οποίες εξετάζονται, εάν δεν υποβληθούν υποψη-
φιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθµίδας της προκη-
ρυσσόµενης θέσης.» 

Άρθρο 88
Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου -
Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4875/2021 

Στο άρθρο 68 του ν. 4875/2021 (Α΄ 250) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η περ. α΄ της παρ.
3 ως προς την ιδιότητα του µέλους, β) στην παρ. 5 βα)
προστίθενται νέα δεύτερο, τρίτο εδάφια και ββ) το τε-
λευταίο εδάφιο τροποποιείται ως προς το περιεχόµενο
των συµβάσεων ανάθεσης µελετών και έργων,  και το
άρθρο διαµορφώνεται ως ακολούθως: 

1. Η οριοθετηµένη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, όπως
προσδιορίζεται στην υπ’ αριθµ. 146652/13.8.2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Οριστικο-
ποίηση προκαταρκτικής γραµµής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» (Δ΄  298), και ειδικό-
τερα από το σηµείο Α (µε συντεταγµένες Χ=202945, 5
Υ=4194509,5) µέχρι το σηµείο Β (µε συντεταγµένες
Χ=203412,0 Υ=4196503) µετά των εντός αυτής επικείµε-
νων κινητών πραγµάτων (ναυάγιο), ακινήτων, κατασκευ-
ών και εγκαταστάσεων, µε τα παραρτήµατα και τα συ-
στατικά τους, αποτελεί, ενόψει της εξέχουσας τουριστι-
κής σηµασίας της για τη χώρα, Πρότυπη Τουριστική Πε-
ριοχή Αξιοποίησης και Προστασίας.

2. Η διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων διοίκησης και
διαχείρισης της ως άνω οριοθετηµένης ζώνης, ανάθεσης
σύνταξης µελετών και έργων και υποβολής κάθε ανα-
γκαίας αίτησης για την έκδοση των αδειών διενέργειάς
τους, µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την
αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, τη
συντήρησή του, την ασφαλή διαµόρφωση των διόδων
πρόσβασης σε αυτό και την προστασία των επισκεπτών,
ανατίθεται σε Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίη-
σης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου, η οποία
συστήνεται στο Υπουργείο Τουρισµού.

3. Η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και
Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου συγκροτείται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Οικονοµικών

και Εσωτερικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, και αποτελείται από πέντε (5) µέλη, µε
τριετή θητεία, ως εξής:

α) Ένα (1) µέλος, και το αναπληρωµατικό του, που ο-
ρίζεται από τον Υπουργό Τουρισµού και ασκεί καθήκοντα
ως Πρόεδρος της,

β) ένα (1) µέλος, και το αναπληρωµατικό του, που υ-
ποδεικνύεται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

γ) ένα (1) µέλος, και το αναπληρωµατικό του, που υ-
ποδεικνύεται από τον Δήµο Ζακύνθου,

δ) ένα (1) µέλος, και το αναπληρωµατικό του,  που υ-
ποδεικνύεται από τους υφιστάµενους τοπικούς συλλό-
γους ξενοδόχων και

ε) ένα (1) µέλος, και το αναπληρωµατικό του, υποδει-
κνύεται από το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Ζακύνθου.
Ειδικά, για τη λήψη αποφάσεων σε θέµατα διαχείρισης

και διοίκησης της οριοθετηµένης ζώνης της παρ. 1, που
αφορούν στη διαµόρφωση, συντήρηση ή χρήση αιγιαλού
ή παραλίας, συµµετέχει, µε δικαίωµα ψήφου, στις συνε-
δριάσεις της Επιτροπής και ένας (1) εκπρόσωπος της
Κτηµατικής Υπηρεσίας, ο οποίος υποδεικνύεται από τον
Υπουργό Οικονοµικών.

4. Στο σύνολο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και κινη-
τών πραγµάτων που εντοπίζονται στην Πρότυπη Τουρι-
στική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας, διενεργού-
νται νοµίµως πράξεις διοίκησης, διαχείρισης, συντήρη-
σης και κατάλληλης διαµόρφωσης, σύµφωνα µε την παρ.
2, προς τον σκοπό της ασφάλειας των επισκεπτών, της
προσβασιµότητας της περιοχής και της βιωσιµότητας και
προστασίας του τουριστικού εκθέµατος εντός αυτής, µε
τήρηση όλων των ισχυόντων περιβαλλοντικών όρων και
πολεοδοµικών κανόνων.

5. Για τη διενέργεια όλων των έργων διοίκησης και
διαχείρισης της Πρότυπης Τουριστικής Περιοχής Αξιο-
ποίησης και Προστασίας που αφορούν ενδεδειγµένες ε-
νέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, αποφυγής κιν-
δύνου κατάρρευσης του ναυαγίου, συντήρησης, προστα-
σίας και ασφαλούς διαµόρφωσης των διόδων πρόσβα-
σης σε αυτό, η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποί-
ησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου δύναται,
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής
νοµοθεσίας, να λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κά-
θε έργο ανάθεσης µελετών ή εργασιών για τη συντήρη-
ση και αποφυγή του κινδύνου κατάρρευσης του ναυαγί-
ου, για τη διάνοιξη οδών, την κατάλληλη αντιστήριξη και
την ασφαλή διαµόρφωση των διόδων πρόσβασης σε αυ-
τό. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την 31η.10.2022 και
µε σκοπό τη διενέργεια των ενδεδειγµένων ενεργειών
προστασίας του Ναυαγίου του προηγούµενου εδαφίου,
η Επιτροπή προβαίνει σε αναθέσεις, σύµφωνα µε την
περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης της
εθνικής νοµοθεσίας, για έργα και µελέτες συντήρησης
της παρ. 5, καθώς και για υπηρεσίες φύλαξης και ασφα-
λούς πρόσβασης της οριοθετηµένης ζώνης και οδών
πρόσβασης σε αυτήν. Για την υποστήριξη των εργασιών
της Επιτροπής ιδίως κατά τη διενέργεια των αναθέσεων
έργων και µελετών παρέχεται σε αυτήν πλήρης υποστή-
ριξη από τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών, καθώς και από τη Διεύθυνση Χωρικού
Σχεδιασµού και Υποδοµών του Υπουργείου Τουρισµού.
Η χρηµατοδότηση των µελετών και των έργων που ανα-
τίθενται από την Επιτροπή, καλύπτεται από τον προϋπο-
λογισµό του Υπουργείου Τουρισµού µε ειδική χρηµατο-
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δότηση που του χορηγείται για τον σκοπό αυτόν από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι συµβάσεις ανάθεσης µελε-
τών και έργων για τους σκοπούς του παρόντος υπογρά-
φονται από τον Υπουργό Τουρισµού και προβλέπουν ό-
λους τους αναγκαίους όρους, καθώς και τις Επιτροπές
Παραλαβής των έργων και των µελετών.

6. Ως κατεπείγουσα ανάγκη που πληροί τους όρους
εφαρµογής της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την ανάθεση έργων και µελε-
τών συντήρησης της παρ. 5 νοείται η διακινδύνευση της
ασφάλειας και της υγείας των επισκεπτών του ναυαγίου,
η απειλή ουσιώδους καταστροφής ή υποβάθµισης του
γεωµορφολογικού περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα την
απώλεια βασικών χαρακτηριστικών του συγκεκριµένου
τουριστικού προορισµού και ο άµεσος κίνδυνος διάλυ-
σης ή σηµαντικής καταστροφής των σωζώµενων κινη-
τών πραγµάτων σε αυτό.

7. Κάθε αναγκαία άδεια για τη διενέργεια των ενδε-
δειγµένων επεµβάσεων συντήρησης, αντιστήριξης, διά-
νοιξης οδών και διαµόρφωσης ασφαλούς πρόσβασης
στην περιοχή χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθε-
της διάταξης, µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων
των Υπουργείων Τουρισµού, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργείου,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών α-
πό την υποβολή σε αυτά των αναγκαίων δικαιολογητι-
κών, άλλως µε κοινή απόφαση των συναρµοδίων κατά τα
ανωτέρω Υπουργών, κατόπιν εισήγησης των αρµοδίων
υπηρεσιών, µε πρόβλεψη όλων των αναγκαίων περιβαλ-
λοντικών και λοιπών όρων για την ορθή και ασφαλή διε-
νέργεια των εργασιών και επεµβάσεων. Για την έκδοση
της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου απαιτείται υ-
ποβολή σχετικής µελέτης στην κατά περίπτωση αρµόδια
Κτηµατική Υπηρεσία και κάθε συναρµόδιο φορέα και δια-
τύπωση γνώµης ως προς τους αναγκαίους όρους. Η
γνώµη παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκο-
σι (20) ηµερών, άλλως, σε περίπτωση άπρακτης παρέ-
λευσης της ως άνω προθεσµίας, τεκµαίρεται ως θετική
για την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφί-
ου.

Άρθρο 89
Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Μηχανισµό Διαχείρισης

Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων - Τροποποίηση
άρθρου 225 ν. 4782/2021

Το άρθρο 225 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) τροποποιείται:
α) µε την προσθήκη παρ. 4Α  και 5Α, β) την αντικατάστα-
ση της παρ. 5 και οι παρ. 4Α, 5, 5A του άρθρου 225 δια-
µορφώνονται ως εξής:

«4Α. Το Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας ορίζεται αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια
του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την ανάθεση
και την εκτέλεση των συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών, που περιλαµβάνονται στο Εθνικό Πρόγραµ-
µα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», είτε αφορούν στο ίδιο
το υπουργείο είτε σε εποπτευόµενους από αυτό είτε
σε τρίτους δηµόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται
στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143). Ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στη συνερ-
γασία του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας µε φορείς του πρώτου εδαφίου δύναται να
ρυθµίζονται σε µνηµόνιο συνεργασίας που συνάπτεται
µεταξύ του Υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας και του οικείου φορέα.»
«5. Με απόφαση του Υπουργού Κλιµατικής Κρίσης και

Πολιτικής Προστασίας συγκροτούνται γνωµοδοτικά όρ-
γανα για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των
συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων που ε-
ντάσσονται στα προγράµµατα του Εθνικού Μηχανισµού
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων και
διενεργούνται από το Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται το
άρθρο 221 του ν. 4412/2016. Στα γνωµοδοτικά όργανα
που συγκροτούνται κατά τις διαδικασίες ανάθεσης και ε-
κτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και
έργων του πρώτου εδαφίου, που προορίζονται για την
κάλυψη αναγκών τρίτων δηµόσιων φορέων, µετέχει ως
µέλος ένας (1) εκπρόσωπος του εν λόγω τρίτου φορέα.
Για τις διαδικασίες ανάθεσης των συµβάσεων προµηθει-
ών, υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται στα προ-
γράµµατα του Εθνικού Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσε-
ων και Αντιµετώπισης Κινδύνων και διενεργούνται από
το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσί-
ου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε.) για λογαριασµό του Υπουργεί-
ου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εφαρ-
µόζονται το άρθρο 130 του ν. 4799/2021 (Α΄ 78) και το
άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).»

«5Α. Το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιµατικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύναται να συγκροτεί
επιτροπές που είναι επιφορτισµένες µε τη σύνταξη τε-
χνικών προδιαγραφών ως προς έργα, προµήθειες ή υπη-
ρεσίες που εντάσσονται σε προγράµµατα του Εθνικού
Μηχανισµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης
Κινδύνων. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο α-
ριθµός και οι ιδιότητες των µελών, τα τακτικά και ανα-
πληρωµατικά µέλη και εξειδικεύεται κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Οι επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποι-
αδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Κλιµατικής Κρί-
σης και Πολιτικής Προστασίας ή σε άλλο φορέα του δη-
µοσίου τοµέα, υπό την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Εφόσον απαιτού-
νται ειδικές γνώσεις, ως σύµβουλος των επιτροπών του
πρώτου εδαφίου, δύναται να ορίζεται ένας εξωτερικός
επιστήµονας που διαθέτει τις απαιτούµενες ειδικές γνώ-
σεις. Οι αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών σύντα-
ξης τεχνικών προδιαγραφών, κοινοποιούνται στα µέλη
αυτών και τους φορείς, από τους οποίους αυτά προέρχο-
νται. Πρόσωπο που συµµετέχει στην επιτροπή σύνταξης
τεχνικών προδιαγραφών, δεν συµµετέχει στα γνωµοδο-
τικά όργανα διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης
που εντάσσεται στο ίδιο πρόγραµµα του Εθνικού Μηχα-
νισµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύ-
νων. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις διαδικασιών ανά-
θεσης συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων
που εντάσσονται στα προγράµµατα του Εθνικού Μηχανι-
σµού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων,
στα οποία αναθέτουσα αρχή είναι το Υπουργείο Κλιµατι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και οι οποίες προ-
ορίζονται για την κάλυψη αναγκών τρίτων φορέων του
δηµόσιου τοµέα, οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσο-
νται και εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία του τρί-
του φορέα. Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
διαβιβάζονται από τον τρίτο φορέα στο Υπουργείο Κλι-
µατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη διενέρ-
γεια των διαδικασιών ανάθεσης της σύµβασης.»
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Άρθρο 90
Παράταση ισχύος συµβάσεων για την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων

Παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους και για
ένα (1) έτος οι συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου, που έχουν συναφθεί από το Πανεπιστηµια-
κό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του
άρθρου 25 του ν. 4613/2019 (Α΄ 78) και δεν έχουν ανα-
σταλεί κατ’ εφαρµογή των παρ. 2 και 6 του άρθρου 206
του ν. 4820/2021 (Α΄ 130).

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 91
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Αθήνα,                                                                2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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