
   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ        ΔΣ22116062022 

ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. 
της 16ης Ιουνίου 2022 

 
Στο Αγρίνιο σήμερα, 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση, δια ζώσης και κατά τα προβλεπόμενα στις από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55) 
και 14 Μαρτίου 2020 (Α’ 64) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, τις, σε εφαρμογή αυτών, εγκυκλίους και τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ διά τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Κ.Ε.Δ.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Δημητρίου Παπαστεργίου, 
Δημάρχου Τρικκαίων και υπό την προεδρία του. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι Δήμαρχοι: Αναστασιάδης Φίλιππος Παγγαίου, 
Αποστολόπουλος Ηλίας Παπάγου-Χολαργού, Ερωτόκριτος Μιχαήλ Ηρωικής Νήσου 
Κάσου, Ιωακειμίδης Γεώργιος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κακαλή Μαρία Αγίου 
Ευστρατίου, Καλογιάννης Απόστολος Λαρισσαίων, Κάρναβος Δημήτριος Καλλιθέας, 
Κουκάς Κωνσταντίνος Μυκόνου, Κυρίζογλου Λάζαρος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 
Κωνσταντέλλος Γρηγόριος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Λυμπέρης Ιωάννης Ήλιδας, 
Μαλούτας Λάζαρος Κοζάνης, Παπαναστασίου Γιώργος Αγρινίου, Τσιρογιάννης 
Χρήστος Αρταίων, Υδραίου Μερώπη-Σπυριδούλα Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αλεξόπουλος Γρηγόρης Πατρέων, Δημαρχόπουλος 
Χαράλαμπος Ξάνθης, Καφαντάρης Δημήτριος Πύλου-Νέστορος, Μαυραγάνης Αλέξιος 
Βριλλησίων, Μουράτογλου Ιωάννης Έδεσσας, Μπαρμπάκος Ευάγγελος Καλλιθέας, 
Μπίρμπας Δημήτριος Αιγάλεω, Τεντόμας Χρήστος Αθηναίων, Τζιαχρήστας Δημήτριος 
Δομοκού, Τσιαντής Δημήτριος Λίμνης Πλαστήρα. 

Απόντες οι Δήμαρχοι: Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Κατερίνης, Μελετίου Νικόλαος 
Ασπροπύργου, Μπακογιάννης Κώστας Αθηναίων, Χρυσάφης Αλέξανδρος Σερρών και 
ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσιάμης Ιωάννης Ορχομενού. 

Στη συνεδρίαση, επίσης, παρευρίσκεται η κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής 
Υπηρεσίας ΚΕΔΕ. 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η 
παρακάτω απόφαση: 
........................................................................................................................................ 

Απόφαση 221η 

ΘΕΜΑ:  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου 
Εσωτερικών με τίτλο: «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 διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών». 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ άκουσε εισήγηση από τους κ.κ. Γ. 
Κωνσταντέλλο – Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ και Γ. 
Παπαναστασίου – πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης 
Απορριμμάτων της ΚΕΔΕ, σχετικά με το ανωτέρω σχέδιο νόμου και αφού έλαβε γνώση 
των εισηγητικών σημειωμάτων με τις Παρατηρήσεις – Προτάσεις των Επιτροπών, 

ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 
 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 
 

Εγκρίνει τις Παρατηρήσεις - Προτάσεις των Επιτροπών Θεσμών & Διαφάνειας 

και Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων της ΚΕΔΕ, σχετικά με το 

σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «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 διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», οι 

οποίες επισυνάπτονται. 

..………………………………………………………………………………………….……… 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
 

Δημήτριος Καφαντάρης 
Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος 

Ο Γενικός Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
 
 

Ιωάννης Καραγιάννης 
 



 

 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
   ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

«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 διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»  
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Με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται: 

 

• η απλοποίηση και ενίσχυση της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος 

ανάληψης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, σχετικά με τα 

αναφερόμενα στον Κανονισμό 2019/788 της ΕΕ, ο καθορισμός των 

διαδικασιών και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στις καθ’ ύλην αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 

• η επικαιροποίηση της εκλογικής νομοθεσίας, για τη διευκόλυνση άσκηση 

του εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής 

επικράτειας.   

• η ενίσχυση της διαφάνειας του ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων, 

των υποψηφίων.   

• ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). 

• Διατάξεις που αφορούν στη γενικότερη λειτουργία των Δήμων 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α’:  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Άρθρο 1 και 2 

Με τα άρθρα αυτά καθορίζεται το αντικείμενο και ο σκοπός  του νομοσχεδίου  

που είναι η θέσπιση συμπληρωματικών μέτρων εσωτερικού δικαίου για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών, η συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων της 

εκλογικής νομοθεσίας,  η συμπλήρωση διατάξεων του ν. 3023/2002 (Α 146), περί 

ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων, των υποψηφίων και των αιρετών και  

η τροποποίηση του ν. 4555/2018 (Α’ 133), ώστε οι ΦΟΣΔΑ και των λοιπών 

περιφερειών της Επικράτειας, να αποκτήσουν ένα ενιαίο και αποτελεσματικό 

πλαίσιο λειτουργίας καθώς και γενικότερες διατάξεις για τους Δήμους. 
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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 

Με το άρθρο 3 καθορίζεται το ελάχιστο όριο ηλικίας για την υποστήριξη μιας 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Ως ελάχιστο όριο ηλικίας για το δικαίωμα 

υπογραφής δήλωσης υποστήριξης, ορίζεται το 17ο έτος, έτσι ώστε να ταυτίζεται 

με το ηλικιακό όριο για το δικαίωμα του εκλέγειν στις βουλευτικές εκλογές και 

τις εκλογές των Ο.Τ.Α.  

 

Άρθρα 4 έως και 9 

Με τα άρθρα αυτά καθορίζεται η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών ως η Αρμόδια Αρχή 

για την εφαρμογή του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης δηλώσεων 

υποστήριξης της ομάδας διοργανωτών, προσαρμόζονται οι υποχρεώσεις των 

διοργανωτών της πρωτοβουλίας και της Αρμόδιας Αρχής στο ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, προβλέπονται οι 

παραβάσεις για τα μέλη, καθορίζονται οι κυρώσεις και τίθενται εξουσιοδοτικές 

διατάξεις για τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων. 

 

Άρθρα 10-18 

Με τα άρθρα 10 έως 18 τροποποιούνται και επικαιροποιούνται διατάξεις του 

Π.Δ.26/2012 για την εκλογική νομοθεσία. 
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ΜΕΡΟΣ Δ’:  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ – 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ. 15/2022 

Άρθρα 20-30 

Με τα άρθρα 20 έως 30 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον έλεγχο εσόδων και 

δαπανών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών, 

την τήρηση βιβλίων, τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και για τους τρόπους 

και περιορισμούς για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και συνασπισμών 

κομμάτων κλπ. 

 

ΜΕΡΟΣ Ε’: 

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4555/2018 

 

Στο Μέρος Ε’ του Νομοσχεδίου, ρυθμίζονται ζητήματα όπως η αποσαφήνιση 

ορισμών, η νοηματική συμπλήρωση του περιεχομένου των διατάξεων και ο 

εξορθολογισμός της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΦΟΔΣΑ), προκειμένου αυτοί να καταστούν ευέλικτοι και να εξασφαλιστεί η 

ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων του συνόλου των Δήμων εκάστης 

περιφέρειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιφερειακών 

Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι με τις ισχύουσες διατάξεις 

δεν εξασφαλίζεται η ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων του συνόλου 

των Δήμων εκάστης περιφέρειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 

ΠΕΣΔΑ με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία των διαδικασιών διαχείρισης 

αποβλήτων λόγω της δυνατότητας σύστασης πλειόνων του ενός ΦΟΣΔΑ ανά 

περιφέρεια. Με τις προτεινόμενες διατάξεις σκοπείται η λειτουργία ενός ΦΟΔΣΑ 

σε κάθε περιφέρεια. Καταργούνται τα ν.π.δ.δ. «ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ) οι οποίοι 

είχαν συσταθεί με αποκλειστικές αρμοδιότητες την εκπόνηση των ΠΕΣΔΑ και τη 

συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για τις στατιστικές των αποβλήτων, τα 

οποία ουδέποτε λειτούργησαν. Τις αρμοδιότητές τους αυτές αναλαμβάνουν οι 

ΦΟΔΣΑ και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Περαιτέρω αποσαφηνίζονται και επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ 
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Α΄ βαθμού και των ΦΟΔΣΑ διότι η διαφορετική προσέγγιση κατά την ερμηνεία 

των σχετικών άρθρων, συνεπεία της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων, 

προκαλούσε διαφωνίες μεταξύ των ανωτέρω οργάνων. Επίσης, με το 

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν καθοριζόταν σαφής και αυστηρή διαδικασία 

αναφορικά με τη μεταβίβαση κυριότητας των αναγκαίων για τη λειτουργία των 

ΦΟΔΣΑ εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τους ΟΤΑ Α΄ 

βαθμού, παράλειψη την οποία καλύπτουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις. 

 

 

Άρθρο 32 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων στο σύνολο της Επικράτειας – Κατάργηση 

«Φορέων Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» 

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

Οι ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, έχουν κοινωφελή και μη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος. 

 

 

Άρθρο 34 

Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου 

Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων – Τροποποίηση άρθρου 226Α ν. 4555/2018 

Κάθε Δήμος δικαιούται να συμμετέχει μόνο με έναν υποψήφιο στις εκλογές για 

την ανάδειξη του Δ.Σ. του Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ. Η εκλογή δύο εκπροσώπων 

από την ίδια Περιφερειακή Ενότητα στο Δ.Σ. είναι επιτρεπτή μόνο στην 

περίπτωση που οι υποψήφιοι σύμβουλοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των 

θέσεων του Δ.Σ. 

Κατά τη διαδικασία εκλογής του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ, η εκπροσώπηση όλων των 

περιφερειακών ενοτήτων διασφαλίζεται με την ανάδειξη ως τακτικού μέλους 

του Δ.Σ., του πρώτου επιλαχόντος εκπροσώπου δήμου-μέλους προερχόμενου 

από περιφερειακή ενότητα που δεν εκπροσωπείται στο εκλεγέν Δ.Σ., αντί του 

τελευταίου εκλεγέντος μέλους του Δ.Σ. που προέρχεται από περιφερειακή 

ενότητα η οποία εκπροσωπείται από δύο τουλάχιστον μέλη. 
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Άρθρο 36 

Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Κρήτης – Προσθήκη 

άρθρου 226 Γ στον ν. 4555/2018  

Για τους φορείς της Κρήτης θα ήταν ίσως λογικό όπως γίνεται και σε όλες τις 

άλλες οργανωτικές και διοικητικές λειτουργίες στη Κρήτη να υπάρχει ένας 

φορέας για την Δυτική Κρήτη, δηλαδή στο ΔΕΔΙΣΑ εκτός της Π.Ε. Χανίων να 

υπαγόταν και η διαχείριση των ΑΣΑ της Π.Ε Ρεθύμνου. Και ένα φορέα για την 

Ανατολική Κρήτη (τον ΕΣΔΑΚ) με τη διαχείριση των Π.Ε Ηρακλείου και Λασιθίου. 

Με το τρόπο αυτό ίσως επιτυγχάνονταν κατά κάποιο τρόπο πιο ισοβαρής 

κατανομή του όγκου διαχείρισης των ΑΣΑ και ενδεχομένως να ενισχύονταν 

περισσότερο η βιωσιμότητα της ΔΕΔΙΣΑ. Εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι που το 

επιβάλλουν και δεν αναφέρονται και ταυτόχρονα έχει τη σύμφωνη γνώμη της 

ΠΕΔ Κρήτης. 

Να απαλειφθεί η πρόβλεψη της παρ. 3 περί μεταβατικής περιόδου λειτουργίας 

του ΦοΔΣΑ Β. πεδιάδας μέχρι την 31.12.2028. 

Να προστεθεί παράγραφος 5: 

«5. Μετά την πάροδο της μεταβατικής περιόδου της παρ. 3 του άρθρου αυτού, 

το  προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που 

υπηρετεί στο ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων 

που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, καθίσταται, αυτοδικαίως, από το χρόνο 

δημοσίευσης της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

περί συγχώνευσης, με την ίδια σχέση εργασίας, προσωπικό του ΕΣΔΑΚ και 

κατατάσσεται σε αντίστοιχες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του ΕΣΔΑΚ, οι 

οποίες καταργούνται κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου. Η πράξη κατάταξης 

του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του 

ανωτέρω προσωπικού αναγνωρίζεται για όλες τις συνέπειες. Το ανωτέρω 

προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό 

καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την κατάταξη του στον ΕΣΔΑΚ. Συμβάσεις 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που βρίσκονται σε ισχύ, 

συνεχίζονται από τον ΕΣΔΑΚ μέχρι τη λήξη τους.». 
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Άρθρο 37 

Αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ - Τροποποίηση άρθρου 227 ν. 4555/2018 

Προτείνεται αυτή η αρμοδιότητα να δίνεται ως επιλογή στους ΦΟΔΣΑ μόνον 

κατόπιν απόφασης του Δήμου. 

Στο Άρθρο 37 βάσει του οποίου διαμορφώνεται η νέα διατύπωση του Άρθρου 

227 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) αναφέρεται στη παρ.1, εδάφιο δ’ ότι οι ΦΟΔΣΑ 

είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των 

ΟΤΑ Α’ βαθμού στον σχεδιασμό την υλοποίηση και τη δημιουργία δράσεων και 

έργων. Γιατί θα πρέπει να είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για μια κατηγορία η 

διατύπωση της οποίας χαρακτηρίζεται από μια γενικότητα και μπορεί να 

περιλαμβάνει οποιοδήποτε σχετικό έργο και δράση του Δήμου;; Θα μπορούσε 

να υπάρχει η διατύπωση ότι στον ΦΟΔΣΑ μπορεί να ανατίθεται από τους ΟΤΑ Α’ 

βαθμού η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη ελλείψει προσωπικού ή της 

κατάλληλης τεχνογνωσίας και σχετικά π.χ. με δράσεις και έργα του Τοπικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων. 

Στην παρ. 1 εδ (η) αναφέρεται η παροχή συνδρομής από τους ΦΟΔΣΑ για την 

εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης και την αποκατάσταση 

των υφισταμένων ΧΑΔΑ. Επειδή η συγκεκριμένη διατύπωση είναι ασαφής και 

αόριστη ως προς την έννοια της παροχής συνδρομής και δεδομένου ότι η ως άνω 

αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού άρθρο 228- άρθρο 38 

του σχεδίου νόμου παρ 1 εδ.( )ζ και δεδομένου ότι στο άρθρο 82 παρ 2 του νόμου 

4685/2020 προστέθηκε η δυνατότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του ΟΤΑ Α΄βαθμού και του οικείου ΦΟΔΣΑ για την αποκατάσταση των 

ΧΑΔΑ προτείνεται η συμπλήρωση της διάταξης για την παροχή συνδρομής  

εφόσον υποβληθεί έγγραφο αίτημα από τον ΟΤΑ Α΄ Βαθμού προς τον οικείο 

ΦΟΔΣΑ.(άρθρο 82 παρ 2 του νόμου 4685/2020). 

Στην παρ. 3 η συναρμοδιότητα με τους ΟΤΑ μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση 

αρμοδιοτήτων. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ρυθμίζεται ρητά ότι ο έλεγχος συμβατότητας με 

το ΠΕΣΔΑ είναι αρμοδιότητα του ΦΟΔΣΑ. Ειδικά στο εδ.(ε) πρέπει να εξαλειφθεί 

το σημείο «την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ». 

Να συμπεριληφθεί στις αρμοδιότητες  εδ. (ια) «την ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και επιβράβευση των δήμων δημοτών και των επιχειρήσεων 

που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια». 
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Άρθρο 38 

Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση άρθρου 228 ν. 4555/2018 

Στο άρθρο 38 αναφέρεται ότι οι ΟΤΑ Α’ βαθμού με την επιφύλαξη του οικείου 

ΠΕΣΔΑ και σύμφωνα με το οικείο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 

μπορεί να προβαίνουν μεταξύ των άλλων και στην υλοποίηση και λειτουργία 

ΚΔΕΥ (Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών) του άρθρου 18 του 

ν.4819/201 σε δήμους με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων. 

Προτείνουμε να μπορούν να προβαίνουν στην δημιουργία και λειτουργία ΚΔΕΥ 

και οι Δήμοι με μεγαλύτερο πληθυσμό των 20.000 κατοίκων, εφόσον κάτι τέτοιο 

είναι αναγκαίο και βιώσιμο. 

Και εδώ θα πρέπει να είναι επιλογή του ΟΤΑ Α’ βαθμού, π.χ. για λόγους έλλειψης 

πόρων ή  τεχνογνωσίας ή προσωπικού, να συνεργάζεται για τη δημιουργία 

εγκαταστάσεων ΚΔΕΥ και τη λειτουργία τους με τον οικείο ΦΟΔΣΑ. 

Προτείνουμε να μπορούν όλοι οι Δήμοι της Χώρας να προβαίνουν σε υλοποίηση 

και λειτουργία Σ.Μ.Α. ανεξαρτήτως της Κατηγορίας (Α’ ή Β’) του ν. 4014/2011 (Α’ 

209);; Θεωρούμε ότι το όριο των 100.000 κατοίκων δεν αποτελεί δόκιμο στοιχείο 

και ότι η υλοποίηση και λειτουργία Σ.Μ.Α. θα πρέπει να αποτελεί οριζόντια 

δυνατότητα για όλους τους Δήμους. 

Στην παρ. 2 του ήδη ισχύοντος άρθρου 228, προβλεπόταν επίσης η αρμοδιότητα 

των ΟΤΑ «…β. στην υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) μέχρι και Β` κατηγορίας της 4ης ομάδας 

«Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 37674/2016 απόφασης 

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των 

προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ» 

Η αφαίρεση αυτής και μόνο της αρμοδιότητας από τους ΟΤΑ, σε σχέση με τη 

διατύπωση του άρθρου 228 όπως ισχύει σήμερα, δεν έχει κανένα απολύτως 

λογικό έρεισμα και κανένα νόημα. Δεν πρόκειται να διευκολύνει, αλλά 

αντιθέτως θα δυσχεράνει τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων, ειδικά σε 

απομακρυσμένους ή νησιωτικούς ΟΤΑ. 

Εξακολουθεί να μην τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 236 παρ. 6 εδ. γ΄ του 

ν. 4555/2018. Πρόταση: 

«γ) η υποχρεωτική συμμετοχή στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ, ενός τουλάχιστον μέλους από 

κάθε περιφερειακή ενότητα της οικείας Περιφέρειας. Κατά τη διαδικασία 

εκλογής του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ, η εκπροσώπηση όλων των περιφερειακών 
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ενοτήτων διασφαλίζεται με την ανάδειξη ως τακτικού μέλους του Δ.Σ., του 

πρώτου επιλαχόντος εκπροσώπου δήμου-μέλους προερχόμενου από 

περιφερειακή ενότητα που δεν εκπροσωπείται στο εκλεγέν Δ.Σ., αντί του 

τελευταίου εκλεγέντος μέλους του Δ.Σ. που προέρχεται από περιφερειακή 

ενότητα η οποία εκπροσωπείται από δύο τουλάχιστον μέλη.»  

 Εξακολουθεί να μην τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 236 παρ.6 εδ. δ΄’ 

του ν. 4555/2018. Πρόταση: 

«δ) η αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεωτικά για τη 

λήψη απόφασης για τα παρακάτω ζητήματα: αα) ο καθορισμός τιμολογιακής 

πολιτικής προς τους δήμους - μέλη του ΦΟΔΣΑ, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 

του ν. 2939/2001, ββ) η ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και παρακολούθησης 

της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 

4042/2012, αν είναι ο μοναδικός ΦΟΔΣΑ της οικείας περιφέρειας, γγ) η έγκριση 

του τεχνικού προγράμματος, δδ) η κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας του, 

εε) η ψήφιση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, στστ) η λήψη απόφασης 

της περίπτωση α` της παραγράφου 4 του άρθρου 225 του παρόντος Μέρους, ζζ) 

η παράταση της χρονικής διάρκειας λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ.» 

 

Άρθρο 39 

Εισφορές Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπέρ ΦΟΔΣΑ και διαδικασίες είσπραξης - 

Τροποποίηση άρθρου 239 ν. 4555/2018 

Εξακολουθεί να μην τροποποιείται το άρθρο 241 του ν. 4555/2018, με 

αποτέλεσμα να μην λύνεται το θέμα της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού των 

Φο.Δ.Σ.Α. 

 

Άρθρο 40 

Μεταβατικές διατάξεις περί ΦΟΔΣΑ – Τροποποίηση άρθρου 245 ν. 4555/2018 

Σε καμία διάταξη δεν προβλέπονται οι προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας των 

ΦοΔΣΑ, αφού έχει καταργηθεί η παρ. 3 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018. 

Πρέπει ρητά να προβλεφθεί ότι ένας Φο.Δ.Σ.Α. παύει να λειτουργεί νόμιμα, σε 

περίπτωση που  εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου αδυνατεί να παρέχει 

υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων των Δήμων – 

μελών του, και συγχωνεύεται στον πλησιέστερο ΦοΔΣΑ. 
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Η παρ. 14 του άρθρου αυτού, προβλέπει τη συνέχιση της λειτουργίας όσων 

ΦοΔΣΑ υφίστανται σήμερα και λειτουργούν, πέραν του ενός ανά Περιφέρεια. 

Δεν τίθεται καμία απολύτως προϋπόθεση νόμιμης λειτουργίας των ΦοΔΣΑ. Δεν 

προβλέπεται ότι απαιτείται να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα απόβλητα των 

Δήμων μελών τους, όχι μόνο σε Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, αλλά ακόμα 

και σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής. Με τη διάταξη αυτή, ΦοΔΣΑ που δεν 

διαχειρίζονται κανένα απολύτως έργο, μπορούν να λειτουργούν νόμιμα. 

Η υποχρέωση παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων στους ΦοΔΣΑ, να αφορά 

και τους ΟΤΑ β’ βαθμού. 

Σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω πρόβλεψη του νόμου να περιέλθουν οι 

εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων που κατέχουν σήμερα οι ΦΟΔΣΑ με 

μακροχρόνιες συμβάσεις χρησιδανείου κατά κυριότητα σε αυτούς, πρέπει να 

αφορά μόνο τις λειτουργικές εγκαταστάσεις διάθεσης και επεξεργασίας 

απορριμμάτων, που δύνανται πραγματικά να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία των 

ΠΕΣΔΑ, για την οποία υπεύθυνοι είναι οι ΦΟΔΣΑ, και όχι τη μετακύληση της 

ευθύνης των Δήμων ή Συνδέσμων ΟΤΑ  αποκατάστασης και μεταφροντίδας 

κορεσμένων ή ανενεργών εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (π.χ. 

ΧΥΤΑ) που δεν εξυπηρετούν σήμερα τη διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα 

με τον σχεδιασμό του ΠΕΣΔΑ.  

Οι ίδιοι οι Δήμοι ή Σύνδεσμοι που λειτουργούσαν με μέριμνα και ευθύνη τους 

τις ανωτέρω εγκαταστάσεις θα πρέπει να συνεχίζουν να διατηρούν την ευθύνη 

για την αποκατάστασή τους κατά το τέλος του κύκλου ζωής τους, για την οποία 

μάλιστα εισέπρατταν επί έτη τέλη μεταφροντίδας ειδικά προοριζόμενα για τον 

λόγο αυτό. 

Προτεινόμενες διατάξεις 

«Έργα που εξυπηρετούν  ανάγκες  διαχείρισης – διάθεσης  και επεξεργασίας 

στερεών αποβλήτων  και τα συνοδά έργα αυτών  που κατασκευάστηκαν από 

ΦΟΔΣΑ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εκτάσεις που προστατεύονται 

από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για κάλυψη των αναγκών τους, χωρίς 

την προβλεπόμενη από τις εν λόγω διατάξεις άδεια, συνεχίζουν τη λειτουργία 

τους για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, εντός του οποίου οφείλουν να λάβουν 

την έγκριση της παρ. 3α του άρθρου 53 και της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 

998/1979, όπως τα άρθρα αυτά ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το 

άρθρο 36 του παρόντος νόμου, ή την πράξη της παραγράφου 6 του άρθρου 45 

του παρόντος νόμου. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος  
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αναστέλλεται η έκδοση ή εκτέλεση υφιστάμενων πράξεων επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων».  

Στο άρθρο 17 §1 περ.ε του Ν.2367/1953 (ΦΕΚ Α’ 82) (ΣΧΕΤ.), ως ισχύει σήμερα, 

ορίζεται : «1. Απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας : α)..… ε) Τα φορτηγά, 

υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητος και πυροσβεστικά τ’ανήκοντα κατά 

κυριότητα εις Δήμους, Κοινότητας, Λιμενικούς Οργανισμούς και Λιμενικά 

Ταμεία ως και τα ανήκοντα κατά κυριότητα εις Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου 

υδροφόρα αυτοκίνητα». Προτείνουμε να γίνει η εξής προσθήκη: 

«Οι  Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) που λειτουργούν με 

τη νομική μορφή του Συνδέσμου (Ν.Π.Δ.Δ.) των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, απολαμβάνουν την απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας για τα 

ανήκοντα σε αυτούς κατά κυριότητα οχήματα για τα οποία απαλλάσσονται και 

οι Δήμοι, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης  ε) της παρ.1 του άρθρου 17 του 

Ν.2367/1953, όπως ισχύει. 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,  

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των 

δήμων και ιδιαίτερα τις Ανώνυμες Εταιρείες αυτών την περιουσία και τις οφειλές 

αυτών.  

Συγκεκριμένα: 

 

Άρθρο 42 

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) ορίζεται ότι 

«….το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική 

πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής 

δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων 

μελών 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 συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». Με την παρούσα 

διάταξη διαγράφονται οι λέξεις «ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής 

παράταξης»   και η παρ. 7 διαμορφώνεται πλέον ως εξής:   

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 

αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η 

εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή 

ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από 

σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου και χωρίς συζήτηση, 

με την πλειοψηφία των παρόντων μελών 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 συζήτησης των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο 

εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη 

σειρά εκλογής.». 
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Άρθρο 43 

Εξαιρέσεις επιχορήγησης ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 3 

άρθρου 265 ν. 3463/2006 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση για την 

επιχορήγηση ανώνυμων εταιρειών ΟΤΑ με σκοπό την ενίσχυση των ανωνύμων 

εταιρειών ΟΤΑ ως προς τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες και συγκεκριμένα, 

είναι επιτρεπτή κατ’ εξαίρεση, βάσει της αξιολογούμενης ρύθμισης η 

επιχορήγηση από ΟΤΑ των ανωνύμων εταιριών ΟΤΑ της παρ. 3 του άρθρου 252 

του ν. 3463/2006 [Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Α’ 114)], στων οποίων το 

κεφάλαιο αυτοί συμμετέχουν κατά πλειοψηφία κατά την 30η.4.2022 και έχουν 

σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση χιονοδρομικών κέντρων και στις 

περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται ειδική νομοθετική ρύθμιση. 

Παρατήρηση:  

Το νέο στοιχείο είναι τα χιονοδρομικά και είναι στη θετική κατεύθυνση.  

 

 

Άρθρο 44 

Διάθεση εσόδων τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) - Τροποποίηση παρ. 20 

άρθρου 24 ν. 2130/1993 

Αντικατάσταση παρ. 20 άρθρου 24 ν. 2130/1993 Η παρ. 20 του άρθρου 

24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62) αντικαθίσταται ως εξής:  

«20. Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται σε ποσοστό 50% 

τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, την καταβολή αποζημιώσεων 

ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και την αγορά 

ακινήτων, εφόσον οι δαπάνες αυτές έχουν προβλεφθεί στο τεχνικό 

πρόγραμμα και τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το υπόλοιπο ποσοστό 

διατίθεται για την κάλυψη άλλων αναγκών, το οποίο δύναται να 

προσαυξηθεί εφόσον οι ανάγκες του πρώτου εδαφίου καλυφθούν με 

μικρότερο ποσοστό ή δεν υφίστανται εντός εκάστου οικονομικού 

έτους.». 

Παρατήρηση : 

Το νέο στοιχείο είναι η δυνατότητα προσαυξήσεων και είναι στη θετική 

κατεύθυνση. 
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Άρθρο 45 

Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή της χρήσης 

ακινήτου – Ισχύς ρύθμισης άρθρου 66 ν. 4830/2021 

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 

κατά 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 

οφειλομένων σύμφωνα με τα άρθρα 66 του ν. 4830/2021 και 18 του ν. 

4915/2021, επιστρέφονται κατόπιν αίτησής τους. 

Παρατήρηση:  

Το νέο στοιχείο είναι η παράταση και η επιστροφή των καταβληθέντων 

και είναι στη θετική κατεύθυνση. 

 

Άρθρο 46 

Ρυθμίσεις για την αναδοχή οφειλών από Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 9 

άρθρου 109 ν. 3852/2010 

 

Άρθρο 47 

Έγκριση αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 52 του ν. 2696/1999 

Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57) α) τροποποιείται το δεύτερο 

εδάφιο, προκειμένου να τεθεί προθεσμία για την έκδοση των σχετικών 

αποφάσεων από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γ) προστίθεται νέο 

τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό 

των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην 

προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, 

στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό 

και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους 
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και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή 

απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του 

Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, 

με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων 

Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αποφαίνεται εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης. Αν παρέλθει 

άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η χορήγηση της εγκρίσεως τεκμαίρεται και η 

σχετική απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δημοτικού ή 

Περιφερειακού Συμβουλίου δημοσιεύεται στο ΦΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 109 

του παρόντος με μέριμνα του οικείου Ο.Τ.Α. 

 Κατ' εξαίρεση, τα μέτρα του πρώτου εδαφίου, που καθορίζονται στις μελέτες 

που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου 

Υποδομών, και Μεταφορών ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λαμβάνονται με 

αποφάσεις των κατά τόπους αρμοδίων Περιφερειακών Αστυνομικών 

Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:  

α) Τους αυτοκινητόδρομους, τις οδούς ταχείας κυκλοφορίας και το εθνικό οδικό 

δίκτυο της χώρας, τις παρακαμπτήριες οδούς αυτών και αυτές που τα 

επηρεάζουν.  

β) Τα εκτελούμενα ή υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκοινωνιακά έργα του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο.  

γ) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών: 

 - Των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής εκτός των Δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας Νήσων. 

 - Του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ήτοι των Δήμων 

Θεσσαλονίκης, ΚορδελιούΕυόσμου, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 

Καλαμαριάς, Νεάπολης- Συκεών, πλην της δημοτικής ενότητας Πεύκων, Πυλαίας 

-Χορτιάτη, πλην της δημοτικής ενότητας Χορτιάτη, της δημοτικής ενότητας 

Θέρμης του Δήμου Θέρμης και της δημοτικής κοινότητας Καλοχωρίου του Δήμου 

Δέλτα.  

- Του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, ήτοι των δημοτικών ενοτήτων 

Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και Ιωλκού του Δήμου Βόλου. 
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 - Του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, ήτοι των δημοτικών ενοτήτων 

Ηρακλείου και Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου και της δημοτικής 

Ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου.  

- Του πολεοδομικού συγκροτήματος Πατρών, ήτοι των Δημοτικών Κοινοτήτων 

Ανατολικού, αρκτικού, Κεντρικού και Νότιου Τομέα Δήμου Πατρέων, της 

Δημοτικής Κοινότητας Ρίου (Αγίου Γεωργίου Ρίου), της Τοπικής Κοινότητας 

Ακταίου (Βερναδαίικων) και της Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας. 

 - Του πολεοδομικού συγκροτήματος Λάρισας, ήτοι της δημοτικής Ενότητας 

Λαρισαίων.  

δ) Τις παρακαμπτήριες οδούς του βασικού δικτύου της προηγούμενης 

περίπτωσης και στις οδούς που επηρεάζουν το ανωτέρω δίκτυο.  

ε) Την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο επί των ορίων, μεταξύ ομόρων ΟΤΑ.  

Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις γνωστοποιούνται άμεσα στις κατά 

τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν 

καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 Αν από τη λήψη των μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι 

υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του 

Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), για την περιοχή 

αρμοδιότητάς του ή των αρμοδίων Υπηρεσιών των Περιφερειών για 

λεωφορειακές διαδρομές ΚΤΕΛ ή των Δήμων για αστικές λεωφορειακές 

διαδρομές, για τις άλλες περιοχές της χώρας.». 

 

Άρθρο 49 

Συμπλήρωση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης μετά την 

έκδοση αυτών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 344/1976 

Με την διάταξη αυτή  δίνεται η δυνατότητα να συμπληρωθούν τα στοιχεί ΑΦΜ 

και ΑΜΚΑ σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφερόμενου, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτό δεν έχει καταστεί 

δυνατό για τεχνικούς λόγους κατά την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. 
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Άρθρο 50 

Συμπλήρωση ΑΦΜ στα στοιχεία δημοτολογίου 

Με το άρθρο αυτό  στα τηρούμενα στοιχεία του  δημοτολογίου προστίθεται ο 

αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση αυτού 

στα χορηγούμενα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, αλλά και για 

λόγους ταυτοποίησης και εκκαθάρισης εγγραφών στα αντίστοιχα μητρώα. 

 

 

 

 

 

 

 


