ΝΟΜΟΣ 3274/2004 - ΦΕΚ 195/Α'/19.10.2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και
δευτέρου βαθµού.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Νοµαρχιακές Επιτροπές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Το άρθρο 13του Π.∆. 30/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο
24 του άρθρου 15 του Ν. 2503/1997, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Όργανα των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Όργανα των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι το Νοµαρχιακό Συµβούλιο
(Ν.Σ.), οι Νοµαρχιακές Επιτροπές (Ν.Ε.) και ο Νοµάρχης.»
2. Το άρθρο 15 του Π.∆. 30/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 25 του άρθρου 15 του Ν. 2503/1997, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 15
Νοµαρχιακές Επιτροπές
1. Ο αριθµός των Νοµαρχιακών Επιτροπών καθορίζεται µε απόφαση του
Νοµαρχιακού Συµβουλίου και είναι ως δύο (2) για τις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις και τα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα που έχουν πληθυσµό µέχρι
100.000 κατοίκους, ως τέσσερις (4) για τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και
τα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα που έχουν πληθυσµό από 100.001 έως
200.000 κατοίκους και ως έξι (6) για τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα
Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα που έχουν πληθυσµό περισσότερους από 200.001
κατοίκους.
2. Η Νοµαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρό της και δύο µέλη,
εάν το Νοµαρχιακό Συµβούλιο έχει είκοσι ένα (21) µέλη, τέσσερα (4) µέλη,
εάν το Νοµαρχιακό Συµβούλιο έχει µέχρι τριάντα ένα (31) µέλη και έξι (6)
µέλη, εάν το Νοµαρχιακό Συµβούλιο έχει τριάντα επτά (37) µέλη. Τα µισά
από τα µέλη προέρχονται από τη µειοψηφία του Νοµαρχιακού Συµβουλίου.
Αν σύµβουλοι της µειοψηφίας δεν δέχονται να εκλεγούν µέλη της
Νοµαρχιακής Επιτροπής, εκλέγονται στη θέση τους άλλα µέλη του
Νοµαρχιακού Συµβουλίου. Η θητεία των µελών της Νοµαρχιακής Επιτροπής
είναι διετής και ακολουθεί κάθε διετία της νοµαρχιακής περιόδου.
3. Στην έδρα των ενιαίων ή διευρυµένων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
συνιστώνται δύο Νοµαρχιακές Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από τον
Πρόεδρο και τέσσερα (4) µέλη. Η τριµελής επιτροπή του άρθρου 116 παρ.
12 του Π.∆. 30/1996 καταργείται. Καταργούνται, επίσης, όλες οι διατάξεις
που αφορούν τη λειτουργία της. Οι αρµοδιότητες της ασκούνται εφεξής από
τις Νοµαρχιακές Επιτροπές.
4. Τα µέλη των Νοµαρχιακών Επιτροπών, εκτός από τους προέδρους,
µπορούν να ανακληθούν µε απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, ύστερα
από πρόταση του Νοµάρχη ή αριθµού µελών του Νοµαρχιακού Συµβουλίου
ίσου µε το διπλάσιο του αριθµού των µελών της αντίστοιχης Νοµαρχιακής
Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Επιτροπής µπορεί να
αντικατασταθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του Νοµάρχη. Η θητεία των
Αντινοµαρχών είναι ετήσια.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 58 του Π.∆. 30/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 26 του άρθρου 15 του Ν. 2503/ 1997, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τον Ιανουάριο του πρώτου και του τρίτου χρόνου της νοµαρχιακής
περιόδου το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου του,
εκλέγει, µε µυστική ψηφοφορία, τα µέλη των Νοµαρχιακών Επιτροπών
µεταξύ των µελών του, εκτός από τον πρόεδρο του.»
4. Η παρ. 28 του άρθρου 15 του Ν. 2503/1997 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«28. Σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα το
Νοµάρχη επικουρούν οι Αντινοµάρχες. Σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
και Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα που λειτουργούν δύο (2) Νοµαρχιακές Επιτροπές
ορίζονται δύο (2) Αντινοµάρχες, όπου λειτουργούν τέσσερις (4) Νοµαρχιακές
Επιτροπές ορίζονται τέσσερις (4) Αντινοµάρχες και όπου λειτουργούν έξι (6)
Νοµαρχιακές Επιτροπές ορίζονται έξι (6) Αντινοµάρχες.»
5. Όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφέρεται η ιδιότητα
«βοηθός νοµάρχης», από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού νοείται
«αντινοµάρχης».
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 31 του άρθρου 15του Ν. 2503/ 1997
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο Πρόεδρος κάθε Νοµαρχιακής Επιτροπής ορίζεται, µε απόφαση του
Νοµάρχη, µεταξύ των Αντινοµαρχών. Η θητεία του Προέδρου είναι ετήσια.»
7. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2503/ 1997
τροποποιείται ως εξής:
«Στους ανωτέρω γραµµατείς καταβάλλεται αποζηµίωση σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»
8. Η περίπτωση ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του Π.∆. 30/1996
καταργείται, µε αντίστοιχη αναρίθµηση των υπόλοιπων περιπτώσεων και
προστίθεται περίπτωση κε' ως εξής:
«κε. Τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων κάθε Νοµαρχιακής Επιτροπής.»
Άρθρο 2
Αρµοδιότητες Νοµαρχιακών Επιτροπών
Το άρθρο 60 του Π.∆. 30/1996 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 60
Αρµοδιότητες
1. Η Νοµαρχιακή Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισµού της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή
του Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος.
β. Επεξεργάζεται, προελέγχει τον απολογισµό και υποβάλλει σχετική έκθεση
στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο.
γ. Καθορίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει
κάθε µορφής δηµοπρασία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την
αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές από µέλη της ή
ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή
δηµόσιους υπαλλήλους, που λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας.
δ. Καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τις διακηρύξεις διαγωνισµών για τη ν
εκτέλεση έργων, εργασιών, προγραµµάτων και προµηθειών για την ανάθεση
της παροχής υπηρεσιών. Όταν για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών και την
αξιολόγηση των προσφορών προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις ειδικές
επιτροπές, η συγκρότηση τους γίνεται από τη Νοµαρχιακή Επιτροπή.
ε. Μελετούν την ανάγκη σύναψης δανείων, καθορίζουν τους όρους τους και
κάνουν σχετική εισήγηση στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο.
στ. Αποφασίζουν για την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των
ένδικων µέσων, καθώς και τη ν παραίτηση από αυτά.
ζ. Αποφασίζουν για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.

η. Αποφασίζουν για το συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει
αντικείµενο µέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Στα θέµατα,
για τα οποία επιτρέπεται συµβιβασµός και κατάργηση δίκης, δεν
περιλαµβάνονται
όσα
αφορούν
απαιτήσεις
µισθών,
επιδοµάτων,
αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά
µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε µορφής.
θ. Αποφασίζουν για την πρόσληψη δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητας του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος µε πάγια
αντιµισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωµα παράστασης στο δικαστήριο
που είναι διάδικος η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η αµοιβή του δικηγόρου στις
περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα «Περί
∆ικηγόρων», όπως ισχύουν κάθε φορά, µε βάση πίνακα αµοιβών που
ελέγχεται ως προς το κανονικό των αµοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο
του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου ή µε τελεσίδικη απόφαση του αρµόδιου
δικαστηρίου.
ι. Προετοιµάζουν τις υποθέσεις αρµοδιότητας του Νοµαρχιακού Συµβουλίου.
2. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο µπορεί να µεταβιβάζει και άλλες αρµοδιότητες
στις Νοµαρχιακές Επιτροπές. Ο καθορισµός του τοµέα αρµοδιότητας κάθε
Νοµαρχιακής Επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, η
οποία λαµβάνεται τον Ιανουάριο του πρώτου και του τρίτου χρόνου της
νοµαρχιακής περιόδου, µετά την εκλογή του προεδρείου του.
3. Ο Νοµάρχης µπορεί να προεδρεύει συνεδριάσεων Νοµαρχιακών
Επιτροπών, αλλά στις συνεδριάσεις αυτές δεν µετέχει ο οικείος
Αντινοµάρχης. Συντονίζει το έργο των Προέδρων των Νοµαρχιακών
Επιτροπών και εκτελεί τις αποφάσεις τους. Σε περίπτωση που διαφωνεί µε
αυτές, εφόσον δεν έχει προεδρεύσει στην οικεία συνεδρίαση, αναπέµπει
άπαξ αιτιολογηµένα τα θέµατα για τα οποία διαφωνεί στην ίδια Επιτροπή για
λήψη νέας απόφασης ή τα παραπέµπει αιτιολογηµένα στο Νοµαρχιακό
Συµβούλιο.»
Άρθρο 3
Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
1.α. Οι ληξιπρόθεσµες ή µη οφειλές των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
των Νοµαρχιακών Επιχειρήσεων προς το ∆ηµόσιο, ως τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και
κάθε µορφής επιβαρύνσεις, εφόσον η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση καταβάλει
εφάπαξ τη βασική οφειλή ως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του δέκατου
µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος. Ως πρώτος µήνας θεωρείται ο
αντίστοιχος της δηµοσίευσης.
β. Οι υποχρεώσεις των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νοµαρχιακών
Επιχειρήσεων προς το Ι.Κ.Α. από καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές
ως τη δηµοσίευση του παρόντος απαλλάσσονται από προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής επιβαρύνσεις, εφόσον η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση καταβάλει σε αυτό εφάπαξ το ποσό της βασικής
οφειλής της, µέσα στην προθεσµία της προηγούµενης περίπτωσης. Σε
περίπτωση µη καταβολής κατά τα ανωτέρω του ποσού των παραπάνω
οφειλών, καθίσταται απαιτητό το σύνολο κάθε οφειλής µαζί µε τις κάθε
είδους νόµιµες προσαυξήσεις. Οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από τη
δηµοσίευση του παρόντος και εφεξής καταβάλλονται κανονικά µέσα στις
νόµιµες προθεσµίες.
2. Οι ληξιπρόθεσµες ως τη δηµοσίευση του παρόντος οφειλές των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νοµαρχιακών Επιχειρήσεων:
α)προς τις ∆.Ε.Κ.Ο.,
β) προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύµατα,

γ) προς τους ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για οφειλές που
προέκυψαν από την εκτέλεση έργων, εργασιών, προµηθειών, ανάθεση
µελετών ή τη διενέργεια απαλλοτριώσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις,
δ) προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για οφειλές από δάνεια που
τους έχει χορηγήσει, καθώς και ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της
παραγράφου 1 του νόµου αυτού και
ε) από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί µε τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται µε σύναψη δανείων από το
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ύστερα από σχετική αίτηση τους, µε
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 19 παρ. 7 του Ν. 3242/ 2004. Από τη
ρύθµιση αυτή εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις του άρθρου 4 του Ν.
2672/1998, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται µε επιχορηγήσεις από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό.
3. Το επιτόκιο ορίζεται µε βάση τα τρέχοντα επιτόκια των οµολόγων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου δεκαετούς διάρκειας.
4. Το επιτόκιο των δανείων του άρθρου αυτού αναπροσαρµόζεται την 1/1 και
1/7 κάθε έτους υποχρεωτικά, µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, η δε αναπροσαρµογή γίνεται µε βάση
το µέσο όρο του επιτοκίου του προηγηθέντος εξαµήνου των οµολόγων
δεκαετούς διάρκειας. Ο πιο πάνω µέσος όρος υπολογίζεται από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (∆ιεύθυνση
∆ηµόσιου Χρέους) ή τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους και αφορά
τα τρέχοντα επιτόκια (αποδόσεις) δεκαετούς διάρκειας. Ειδικά το αρχικό
επιτόκιο ορίζεται µε βάση το µέσο όρο του προηγούµενου της χορήγησης του
δανείου εξαµήνου. Όλα τα ανωτέρω επιτόκια υπολογίζονται κάθε φορά
προσαυξηµένα κατά 0,5, πλέον εισφοράς του Ν. 128/1975.
5. Το προϊόν των δανείων αυτού του άρθρου απαγορεύεται να διατίθεται για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό και εγγράφεται σε ειδικό κωδικό στον
προϋπολογισµό της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, µε τον τίτλο
«∆άνειο για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών», µε αναφορά στον
παρόντα νόµο. Οποιαδήποτε εντολή πληρωµής σε βάρος του κωδικού αυτού,
που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος, είναι άκυρη και ο αρµόδιος
οικονοµικός υπάλληλος υποχρεούται να µην την εκτελέσει.
6. Στο στάδιο της χορήγησης το ύψος και ο χρόνος αποπληρωµής του
δανείου καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ετήσια τοκοχρεολυτική
δόση να µην υπερβαίνει το 20% των τακτικών εσόδων των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων του άρθρου 1 α περ. 1, 2 και 4 του Ν. 2672/1998. Η
µέγιστη διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
δεκαπέντε (15) έτη. Επίσης µπορεί να χορηγείται περίοδος χάριτος έως
είκοσι τέσσερις (24) µήνες σε όλα τα δάνεια του άρθρου αυτού µε καταβολή
ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου χάριτος.
7. Η εξόφληση των δανείων γίνεται µε παρακράτηση ανάλογων ποσών, από
τα συνολικά έσοδα των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που είναι δυνατό να
εκχωρηθούν. Η παρακράτηση γίνεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων σε µηνιαίες δόσεις.
8. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, καθορίζονται οι
διαδικασίες και τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την εφαρµογή
του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
9. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διαγράφονται τα υφιστάµενα
χρέη των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προς το ∆ηµόσιο, τα οποία
προέρχονται από οφειλές των πρώην Νοµαρχιακών Ταµείων.
10. Για την αντιµετώπιση του έργου του προληπτικού ελέγχου δαπανών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3202/2003, συνιστώνται
στο Ελεγκτικό Συνέδριο εβδοµήντα (70) θέσεις Π Ε κατηγορίας. Η κατανοµή

των θέσεων γίνεται µε απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η πλήρωση των ως άνω θέσεων γίνεται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 9
του άρθρου 24 του Ν. 3202/ 2003.
Άρθρο 4
Σύσταση θέσης Γενικού Γραµµατέα και ειδικές ρυθµίσεις
1. Σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα συνιστάται
µία θέση µετακλητού Γενικού Γραµµατέα. Ο Γενικός Γραµµατέας διορίζεται
και παύεται µε απόφαση του Νοµάρχη, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Γραµµατέας παύει να ασκεί τα
καθήκοντα του και παύεται αυτοδικαίως, όταν ο Νοµάρχης που τον
προσέλαβε αποβάλει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.
2. Σε θέση Γενικού Γραµµατέα επιτρέπεται ο διορισµός υπαλλήλων και
λειτουργών του δηµόσιου τοµέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά, ανεξάρτητα
από τη σχέση εργασίας µε την οποία υπηρετούν σε αυτόν. Ο χρόνος
υπηρεσίας που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται, για όλες τις συνέπειες,
ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Σε περίπτωση
αποχώρησης τους από τις παραπάνω θέσεις επανέρχονται αυτοδικαίως στη
θέση που κατείχαν πριν από το διορισµό τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι
κενή, θεωρούνται ότι κατέχουν οµοιόβαθµη προσωρινή θέση, που συνιστάται
αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν αποχωρήσουν από την
υπηρεσία.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται, αµέσως µετά το Νοµάρχη, όλων των
υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του Νοµαρχιακού
∆ιαµερίσµατος και προσυπογράφει τα έγγραφα που υπογράφονται από το
Νοµάρχη ή τον Αντινοµάρχη.
4. Οι αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται µε απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
5. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 2623/ 1998 οι λέξεις
«ή στις νησιωτικές περιοχές αν διαµένουν σε άλλο νησί» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «ή σε νησί εκτός της έδρας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης».
Άρθρο 5
Σύσταση επιτροπών
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης
Επιτροπή
για
τη
σύνταξη
Κώδικα
Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
Στην Επιτροπή µετέχουν:
α. Ένας Σύµβουλος της Επικρατείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του
∆ικαστηρίου αυτού, ως Πρόεδρος.
β. Ο αρµόδιος Νοµικός Σύµβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος και αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν
κωλύεται ή απουσιάζει.
γ. ∆ύο µέλη ∆.Ε.Π. Τµήµατος Νοµικής µε ειδίκευση στο δηµόσιο δίκαιο, που
ορίζονται από τον οικείο Πρύτανη.
δ. Οι Γενικοί ∆ιευθυντές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης.
ε. Ένας εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
στ. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και

Αποκέντρωσης και ένας ∆ιευθυντής της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ίδιου Υπουργείου.
ζ. ∆ύο εκπρόσωποι της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, που
ορίζονται µε απόφαση του προέδρου της.
Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος
περάτωσης του έργου της, οι ειδικοί εισηγητές και τα µέλη της γραµµατείας
της Επιτροπής και ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση και τη
λειτουργία της. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται,
κατά τις κείµενες διατάξεις, η αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής, των
ειδικών εισηγητών και των µελών της γραµµατείας της. Η γραµµατεία της
Επιτροπής αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µε ισάριθµους αναπληρωτές τους
του ίδιου κλάδου και από την ίδια Γενική ∆ιεύθυνση. Το σχέδιο του Κώδικα
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που θα συντάξει η ανωτέρω Επιτροπή, θα
υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το
άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγµατος.
2. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης Επιτροπή για τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων της
∆ιοίκησης, οι οποίες θα µεταβιβασθούν στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Στην Επιτροπή µετέχουν:
α. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρος.
β. Ένας Σύµβουλος της Επικρατείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του
∆ικαστηρίου, ο οποίος και αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή
απουσιάζει.
γ. Ο αρµόδιος Νοµικός Σύµβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
δ. Ένα µέλος ∆.Ε.Π. Τµήµατος Νοµικής µε ειδίκευση στο δηµόσιο δίκαιο, που
ορίζεται από τον οικείο Πρύτανη.
ε. Ο Γενικός ∆ιευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
στ. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης.
ζ. ∆ύο εκπρόσωποι της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, που
ορίζονται µε απόφαση του προέδρου τους.
Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ολοκληρώνει το έργο της το αργότερο µέσα
σε έξι (6) µήνες από τη συγκρότηση της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι
ειδικοί εισηγητές και τα µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής. Η γραµµατεία
αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου Π Ε ∆ιοικητικού του
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µε
ισάριθµους αναπληρωτές τους του ιδίου κλάδου. Στην ίδια απόφαση
ρυθµίζονται επίσης τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία
της. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται, κατά τις
κείµενες διατάξεις, η αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής, των ειδικών
εισηγητών και των µελών της γραµµατείας.
Άρθρο 6
Σκοπός και διάρκεια του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΘΗΣΕΑΣ»
1. Για την υποστήριξη των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου βαθµού, ως προς την πραγµατοποίηση επενδύσεων τοπικής
ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάµενων
υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών µε γνώµονα την αρµονική,
ισόρροπη βιώσιµη ανάπτυξη, καταρτίζεται Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ»).
2. Το Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» καταρτίζεται από την Επιτροπή της παρ. 1 του
άρθρου 9 αυτού του νόµου µε στόχο:
α. το συντονισµό του συνόλου των επί µέρους πολιτικών που εφαρµόζονται
για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, µε κατεύθυνση την ενίσχυση του
αναπτυξιακού τους ρόλου και των µεταξύ τους συνεργασιών,
β. την ορθολογική αξιοποίηση των χρηµατοδοτήσεων που κατευθύνονται
στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, έτσι ώστε να βελτιώνεται η αποδοτικότητα
τους, και
γ. την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού.
3. Το Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» έχει πενταετή διάρκεια (2005-2009), η οποία
µπορεί να παραταθεί, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, για δύο
επιπλέον έτη (2005-2011).
Άρθρο 7
Περιεχόµενο του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
Το Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» συντίθεται από τα ακόλουθα Υποπρογράµµατα και
Μέτρα:
Α. Υποπρόγραµµα 1 «Οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης» για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού:
Υποστηρικτικές δράσεις οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών τους,
χρηµατοδότηση πολιτικών συνολικής υποστήριξης τους και εκπόνηση των
αναγκαίων µελετών, αντιµετώπιση ειδικών, έκτακτων και επειγουσών
αναγκών, οριζόντιες πολιτικές.
Το Υποπρόγραµµα 1 περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:
Μέτρο 1.1: Κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
Μέτρο 1.2: α. Μελέτες οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των
Ο.Τ.Α..
β. Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας των συµπράξεων Ο.Τ.Α. µε
ιδιώτες (προκαταρκτικές µελέτες σκοπιµότητας χρήσης της µεθόδου,
διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών - επενδυτών, κατάρτιση
συµβάσεων).
Μέτρο 1.3: Έργα οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α..
Μέτρο 1.4: Μηχανοργάνωση των Ο.Τ.Α. και εφαρµογή τεχνολογιών
πληροφορικής.
Μέτρο 1.5: Συµπράξεις των Ο.Τ.Α. µε τον ιδιωτικό τοµέα, µε αντικείµενο
αναφερόµενο σε δράσεις του Υποπρογράµµατος 1.
Μέτρο 1.6: Οριζόντιες δράσεις.
Μέτρο 1.7: Αντιµετώπιση ειδικών, έκτακτων και επειγουσών λειτουργικών
δαπανών.
Μέτρο 1.8: Συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα και κοινοτικές
πρωτοβουλίες που χρηµατοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Υποπρόγραµµα 2 «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» για
τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού: Υποστηρικτικές δράσεις των Μέτρων του
Υποπρογράµµατος,
απαλλοτριώσεις,
χρηµατοδότηση
της
µελέτης,
κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης έργων τεχνικών υποδοµών,
προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθµισης της ποιότητας ζωής, καθώς

και λοιπών επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, προµήθεια µηχανολογικού
εξοπλισµού και οχηµάτων, οριζόντιες πολιτικές.
Το Υποπρόγραµµα 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:
Μέτρο 2.1: α. Μελέτες
β. Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας των συµπράξεων Ο.Τ.Α. µε
ιδιώτες (προκαταρκτικές µελέτες σκοπιµότητας χρήσης της µεθόδου,
διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών - επενδυτών, κατάρτιση
συµβάσεων).
Μέτρο 2.2: Συγκοινωνιακά έργα - Μεταφορές.
Μέτρο 2.3: Ύδρευση.
Μέτρο 2.4: Αποχέτευση - Επεξεργασία λυµάτων.
Μέτρο 2.5: ∆ιαχείριση απορριµµάτων.
Μέτρο 2.6: Οικισµοί.
Μέτρο 2.7: Εγγειοβελτιωτικά - Αντιπληµµυρικά έργα.
Μέτρο 2.8: Υποστήριξη οικονοµικών δραστηριοτήτων.
Μέτρο 2.9: Τεχνικός και µηχανολογικός εξοπλισµός των Ο.Τ.Α..
Μέτρο 2.10: Απαλλοτριώσεις ακινήτων.
Μέτρο 2.11: Συµπράξεις των Ο.Τ.Α. µε τον ιδιωτικό τοµέα, µε αντικείµενο
αναφερόµενο σε δράσεις του Υποπρογράµµατος 2.
Μέτρο 2.12: Ενίσχυση των διαδηµοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών
των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
καθώς και της συµµετοχής σε κοινοτικά προγράµµατα και κοινοτικές
πρωτοβουλίες που χρηµατοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο αναφερόµενο σε δράσεις του
Υποπρογράµµατος 2.
Μέτρο 2.13: Οριζόντιες δράσεις.
Μέτρο 2.14: Αντιµετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών.
Γ. Υποπρόγραµµα 3 «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και
δραστηριότητες» για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού: Υποστηρικτικές δράσεις
των Μέτρων του Υποπρογράµµατος, χρηµατοδότηση απαλλοτριώσεων,
µελέτης, κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης διοικητικών, κοινωνικών,
αθλητικών και πολιτιστικών υποδοµών και σχετικών προγραµµάτων,
χρηµατοδότηση έργων διοικητικής εξυπηρέτησης, οριζόντιες πολιτικές.
Το Υποπρόγραµµα 3 περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:
Μέτρο 3.1:
α. Μελέτες
β. Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας των συµπράξεων Ο.Τ.Α. µε
ιδιώτες (προκαταρκτικές µελέτες σκοπιµότητας χρήσης της µεθόδου,
διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών - επενδυτών, κατάρτιση
συµβάσεων).
Μέτρο 3.2: Υποδοµές και έργα διοικητικής εξυπηρέτησης.
Μέτρο 3.3: Υγεία - Πρόνοια - Αντιµετώπιση κοινωνικού αποκλεισµού.
Μέτρο 3.4: Αθλητισµός.
Μέτρο 3.5: Πολιτισµός.
Μέτρο 3.6: Εκπαίδευση - κατάρτιση.
Μέτρο 3.7: Προγράµµατα νέας γενιάς.
Μέτρο 3.8: Απαλλοτριώσεις ακινήτων.
Μέτρο 3.9: Συµπράξεις των Ο.Τ.Α. µε τον ιδιωτικό τοµέα, µε αντικείµενο
αναφερόµενο σε δράσεις του Υποπρογράµµατος 3.
Μέτρο 3.10: Ενίσχυση των διαδηµοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών
των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
καθώς και της συµµετοχής σε κοινοτικά προγράµµατα και κοινοτικές
πρωτοβουλίες που χρηµατοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο αναφερόµενο σε δράσεις του
Υποπρογράµµατος 3.
Μέτρο 3.11: Οριζόντιες δράσεις.
Μέτρο3.12: Αντιµετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών.

∆. Υποπρόγραµµα 4 «Τεχνική στήριξη του Προγράµµατος».
Το Υποπρόγραµµα 4 περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέτρα:
Μέτρο 4.1: Αµοιβές συµβούλων και προσωπικού.
Μέτρο 4.2: Μελέτες στήριξης του προγράµµατος.
Μέτρο 4.3: Λειτουργικές δαπάνες διοίκησης προγράµµατος.
Μέτρο 4.4: ∆ηµοσιοποίηση του προγράµµατος.
Άρθρο 8
Πόροι του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
1. Πόροι του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» είναι:
α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του
άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, που εγγράφονται στον τακτικό
προϋπολογισµό.
β) Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, που εγγράφονται στον προϋπολογισµό
δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ).
γ) Ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου των τόκων καταθέσεων
του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 2503/1997.
δ) Το ποσό των τόκων των χρηµατικών υπολοίπων του άρθρου 232 παρ. 1
του Π.∆. 410/1995, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
ε) Εθνικοί πόροι του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µε τους οποίους
χρηµατοδοτούνται έργα δήµων και κοινοτήτων και οι οποίοι αντιστοιχούν
τουλάχιστον στο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνόλου των πόρων
των περιπτώσεων α', β' και γ' αυτής της παραγράφου. Οι πόροι αυτοί
εγγράφονται σε ειδική Συλλογική Απόφαση Έργων (Σ.Α.Ε.) του Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Το ως άνω ποσοστό
συντίθεται από τα κατωτέρω
ποσοστά
συµµετοχής ανά
φορέα
χρηµατοδότησης:
1) Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών: 7%
2) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων: 3%
3) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων: 2%
4) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 1 %
5) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: 2%
6) Υπουργείο Πολιτισµού: 6%
7) Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών: 2%
8) Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης: 1%
9) Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: 1%
10) Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών: 10%.
Το σύνολο των πόρων των προηγούµενων παραγράφων κατατίθεται σε
Ειδικό Λογαριασµό, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε
τίτλο «Πόροι του Προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ». Οι πιστώσεις του ανωτέρω
Ειδικού Λογαριασµού διατίθενται για την πληρωµή των έργων του
Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» µε αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και
Οικονοµικών ρυθµίζεται η ποσοστιαία συµµετοχή κάθε Περιφέρειας στη
διαµόρφωση του συνολικού ποσού, µε το οποίο οι Περιφέρειες συµβάλλουν
στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ».
2. Τα ποσά των ειδικών λογαριασµών και λοιπών εθνικών πόρων του
Κρατικού Προϋπολογισµού, τα οποία διαχειρίζονται Υπουργεία, Περιφέρειες,
αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες και δηµόσιοι οργανισµοί που αφορούν έργα
των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, δεν µεταφέρονται στον Ειδικό Λογαριασµό της
παραγράφου 1 αυτού του άρθρου. Η αρµοδιότητα παρακολούθησης της
πορείας πραγµατοποίησης των αντίστοιχων έργων και οι οικείες πληρωµές

γίνονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία και Περιφέρειες, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία. Τα ανωτέρω ποσά προσυπολογίζονται υποχρεωτικώς
στους πόρους που διατίθενται από το Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» κατά την
ακόλουθη διαδικασία:
α) Η πρόταση του αρµόδιου Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
γνωστοποιείται στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ». Η πρόταση περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως
τίτλος έργου, προϋπολογισµός, διάρκεια κατασκευής έργου, φορέας
υλοποίησης του έργου κ.λπ.
β) Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
εκδίδει βεβαίωση ότι η πρόταση εντάσσεται στο πρόγραµµα, η οποία και
αποστέλλεται στον αρµόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας.
γ) Η βεβαίωση αυτή κοινοποιείται αµέσως στις αντίστοιχες Περιφερειακές
Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», µε παράλληλη
ενηµέρωση του µηχανογραφικού συστήµατος.
δ) Οποιαδήποτε εντολή πληρωµής σε βάρος κωδικού αριθµού, στον οποίο
έχει εγγραφεί πίστωση χωρίς να τηρηθεί η καθοριζόµενη από το παρόν
άρθρο διαδικασία, είναι άκυρη και δεν εκτελείται από τον αρµόδιο δηµοτικό ή
κοινοτικό ταµία.
ε) Η ίδια διαδικασία ισχύει και στην περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω
έργων ή δράσεων.
Άρθρο 9
Σύστηµα διοίκησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
Για την παρακολούθηση του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» δηµιουργείται το
παρακάτω σύστηµα διοίκησης:
1. Σε εθνικό επίπεδο, για την κατάρτιση, παρακολούθηση, υποστήριξη και
διοίκηση της εφαρµογής του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» συγκροτείται
Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Πολιτισµού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οποία µετέχουν όλοι οι ως άνω Υπουργοί ή οι
οριζόµενοι από αυτούς αναπληρωτές. Η Επιτροπή µπορεί να συνεδριάζει και
µε µόνη τη συµµετοχή των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
α. Αρµοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
είναι:
α1) Η αποτύπωση των πολιτικών και προτεραιοτήτων του Προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ».
α2) Ο συντονισµός των διαφόρων δράσεων των Υπουργείων για τους Ο.Τ.Α.
πρώτου βαθµού, που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους.
α3) Η προένταξη και ένταξη έργων, δράσεων και ενεργειών στο Πρόγραµµα
«ΘΗΣΕΑΣ» κατά τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος.
α4) Η εξέταση της πορείας ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου του προγράµµατος και η λήψη των αναγκαίων διορθωτικών
µέτρων, µε σκοπό την πραγµατοποίηση των στόχων του Προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ».
α5) Η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης έργων, µελετών και ενεργειών στο
Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ», σύµφωνα µε το άρθρο 11 του παρόντος.

Οι προαναφερόµενες αρµοδιότητες α1 και α5 ασκούνται ύστερα από γνώµη
της Κ.Ε.∆.Κ.Ε..
β. Το έργο της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ» υποστηρίζεται από την Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.), που
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης. Έργο της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου αναφορικά µε το
Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» είναι:
β1) Ο συντονισµός και η παρακολούθηση των προπαρασκευαστικών
ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρµογή του προγράµµατος.
β2) Η παρακολούθηση της κατάρτισης και εφαρµογής του Προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ».
β3) Η εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» για την προένταξη και ένταξη έργων στο
Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ», µε βάση την πρόταση της Περιφερειακής Επιτροπής
Παρακολούθησης και το πρακτικό αξιολόγησης της.
β4) Η υποβολή προτάσεων στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
β5) Η διατύπωση στις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης των
πολιτικών και των προτεραιοτήτων του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», καθώς
και των κριτηρίων ένταξης έργων στο Πρόγραµµα, όπως καθορίζονται από
την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
γ. Η Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου επικουρείται από Γραµµατεία, τα µέλη της
οποίας ορίζονται µε την απόφαση συγκρότησης της Οµάδος και προέρχεται
από τη ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και ∆ιεθνών Οργανισµών
του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Έργο
της Γραµµατείας είναι:
γ1) Η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων των έργων, µελετών και
ενεργειών του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» από τις Περιφερειακές Επιτροπές
Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», η µηχανογραφική τους
καταχώριση και η επεξεργασία τους µε σκοπό τη συνολική παρακολούθηση
της πορείας εφαρµογής του προγράµµατος.
γ2) Η σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης του προγράµµατος και η υποβολή
τους στην Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου.
γ3) Η προετοιµασία των συνεδριάσεων της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου και των
Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ». Για τη ν
επίτευξη του έργου της η Γραµµατεία συνεργάζεται µε τις αρµόδιες
∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και των άλλων Υπουργείων.
2. Σε περιφερειακό επίπεδο, αρµόδια για την παρακολούθηση του
Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης
του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία συγκροτείται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της κάθε Περιφέρειας. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο
Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ή εκπρόσωπός του και µέλη της οι
πρόεδροι των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.), οι
∆ιευθυντές
Σχεδιασµού
και
Ανάπτυξης,
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης, ο συντονιστής της Γραµµατείας και
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης. Ειδικά στις Περιφερειακές Επιτροπές Παρακολούθησης του
Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας συµµετέχει και
εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, ενώ στις Περιφερειακές
Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» των Περιφερειών
Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου συµµετέχει και εκπρόσωπος του
Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
α. Αρµοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:
α1) Η εξειδίκευση των πολιτικών και των προτεραιοτήτων του Προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ», στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασµού της Περιφέρειας.

α2) Η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των προτεινόµενων έργων από τις
Τεχνικές Επιτροπές Νοµών, ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητα τους µε
τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
α3) Η έκδοση απόφασης προένταξης έργων, µελετών και ενεργειών στο
Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» και η υποβολή της στην Κεντρική Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», συνοδευόµενη από
πρακτικό αξιολόγησης.
α4) Η έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης έργων, µελετών και ενεργειών
στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ», σύµφωνα µε τη διαδικασία της δεύτερης φάσης
του άρθρου 10 του παρόντος και η κοινοποίηση της στην Κεντρική Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
α5) Η παρακολούθηση της πορείας εφαρµογής του προγράµµατος στην
Περιφέρεια.
α6) Η διατύπωση προτάσεων προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης
του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» και η λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για την
υλοποίηση του προγράµµατος.
Α7) Η συνεργασία µε τις Επιτροπές Παρακολούθησης άλλων προγραµµάτων,
στα οποία εντάσσονται έργα του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
β. Η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης επικουρείται από Γραµµατεία,
η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας
και αποτελείται από αριθµό µελών ίσο προς τους συντονιστές των Τεχνικών
Επιτροπών των αντίστοιχων νοµών. Επίσης, µε απόφαση του, ο Γενικός
Γραµµατέας ορίζει και συντονιστή της Γραµµατείας, ο οποίος έχει την ευθύνη
της διοικητικής λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης.
γ. Έργο της Γραµµατείας είναι:
γ1) Η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων των προτεινόµενων έργων και
ενεργειών του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» από τις Τεχνικές Επιτροπές Νοµών,
η µηχανογραφική τους καταχώριση και η επεξεργασία τους, µε σκοπό την
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράµµατος της
Περιφέρειας.
γ2) Η σύνταξη και η αποστολή των µηνιαίων δελτίων προόδου του
προγράµµατος στη Γραµµατεία της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης
του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
γ3) Η προετοιµασία των συνεδριάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
3. Σε επίπεδο νοµού αρµόδια για την παρακολούθηση του Προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ» είναι η Τεχνική Επιτροπή Νοµού (Τ.Ε.Ν.), η οποία συγκροτείται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. Η Τεχνική Επιτροπή
Νοµού αποτελείται από τους προϊσταµένους Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµων και
Κοινοτήτων (Τ.Υ.∆.Κ.) ή από υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών που ορίζει
µε απόφαση του ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, καθώς και από έναν
σύµβουλο της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων. Επίσης, µε απόφαση
του ο Γενικός Γραµµατέας ορίζει υπάλληλο της Περιφέρειας ως συντονιστή
της Τεχνικής Επιτροπής Νοµού, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας της.
α. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Νοµού είναι:
α1) Η ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού για τους στόχους και τις
προτεραιότητες του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», ώστε οι προτάσεις τους να
εναρµονίζονται σε αυτό το πλαίσιο.
α2) Η υποβοήθηση για τη σύνταξη τεχνικών δελτίων των προτεινόµενων
έργων, µελετών ή ενεργειών από τους Ο.Τ.Α., όπου αυτό απαιτείται.
α3) Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των προτάσεων των Ο.Τ.Α. µε βάση
τους στόχους και τις προτεραιότητες του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
α4) Η σύνταξη της πρότασης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» του νοµού και η
υποβολή της στη Γραµµατεία της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης
του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» για αξιολόγηση.
α5) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράµµατος σε
επίπεδο νοµού.

α6)
Η
εισήγηση
προτάσεων
προς
την
Περιφερειακή
Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» µε σκοπό την απρόσκοπτη
εφαρµογή του προγράµµατος.
Α7) Η ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού για τα προγράµµατα που
αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η υποβοήθηση τους, ώστε να
αξιοποιούνται οι δυνατότητες ένταξης έργων, µελετών και ενεργειών σε
αυτά. Για την υποστήριξη του έργου της Τεχνικής Επιτροπής Νοµού
συγκροτείται ολιγοµελής Γραµµατεία, η σύνθεση της οποίας ορίζεται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
4. Για την ολοκληρωµένη και συστηµατική παρακολούθηση όλων των έργων
του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», σε κάθε επίπεδο παρακολούθησης,
χρησιµοποιείται ενιαίο µηχανογραφικό σύστηµα.
Άρθρο 10
∆ιαδικασίες κατάρτισης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
1. Στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» εντάσσονται έργα, µελέτες και ενέργειες που
προέρχονται από δήµους και κοινότητες και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και
ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, συνδέσµους δήµων και
κοινοτήτων, συµπολιτείες και κάθε µορφής διαδηµοτικές συνεργασίες
αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στα επί µέρους
Τεχνικά ∆ελτία των Μέτρων και ανταποκρίνονται στο σκοπό και το
περιεχόµενο του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», όπως ορίζονται στα άρθρα 6,7
και 8 του παρόντος. Τα έργα, οι µελέτες και οι ενέργειες αυτής της
παραγράφου εντάσσονται στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» σε δύο φάσεις µε τις
ακόλουθες διαδικασίες:
Α) Προένταξη έργων, µελετών και ενεργειών στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ»:
α. Οι οικείοι Ο.Τ.Α. καταρτίζουν πρόταση για ένταξη έργων, µελετών ή
ενεργειών στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή
Κοινοτικού Συµβουλίου. Πάτο σκοπό αυτόν µπορεί να ζητηθεί η συνδροµή
της Τεχνικής Επιτροπής Νοµού. Η πρόταση, µαζί µε το τεχνικό δελτίο ανά
έργο, υποβάλλεται στην Τεχνική Επιτροπή Νοµού. Το τεχνικό δελτίο
περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: Τίτλο του έργου, σύντοµη
περιγραφή του έργου, τα οικονοµικά στοιχεία του έργου, την πηγή
χρηµατοδότησης, εφόσον πρόκειται για συνεχιζόµενο έργο, χρονοδιάγραµµα
φάσεων του, συνάφεια µε άλλα υπό εκτέλεση ή σχεδιαζόµενα έργα, ιδίως δε
µε έργα που συγχρηµατοδοτούνται από το Κ.Π.Σ. και το Ταµείο Συνοχής και
περιληπτική τεκµηρίωση της σκοπιµότητας του µε βάση τις προτεραιότητες
του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», επιπτώσεις στη διαφύλαξη και τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας, καθώς και στη διευκόλυνση της απασχόλησης.
β. Η Τεχνική Επιτροπή Νοµού υποβοηθά τους ∆ήµους και τις Κοινότητες στη
σύνταξη των τεχνικών δελτίων, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον οικείο Ο.Τ.Α.
και µεριµνά για την έγκαιρη υποβολή των προτάσεων από τους Ο.Τ.Α..
Συγκεντρώνει τις προτάσεις αυτές σε επίπεδο νοµού, τις επεξεργάζεται και
τις υποβάλλει για αξιολόγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης
του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
γ. Η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ» αξιολογεί το σύνολο των προτάσεων που της υποβάλλονται από
τις Τεχνικές Επιτροπές Νοµού της Περιφέρειας, µε βάση τις προτεραιότητες
και τις κατευθύνσεις που θέτει υπόψη της η Κεντρική Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», καθώς και τα κριτήρια του
άρθρου 11 του νόµου αυτού και αποφασίζει την προσωρινή ένταξη έργων,
µελετών και ενεργειών στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ».
δ. Η απόφαση, η οποία συνοδεύεται από πρακτικό αξιολόγησης, υποβάλλεται
για έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ».

ε. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
αξιολογεί, ύστερα από πρόταση της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου, τις αποφάσεις
των Περιφερειακών Επιτροπών Παρακολούθησης και τις εγκρίνει ή τις
τροποποιεί, προκειµένου να καταρτίσει το Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» για το
σύνολο της χώρας.
Β) Οριστική ένταξη έργων, µελετών και ενεργειών στο Πρόγραµµα
«ΘΗΣΕΑΣ»:
Έργα, µελέτες και ενέργειες, που έχουν προενταχθεί στο Πρόγραµµα
«ΘΗΣΕΑΣ», εντάσσονται οριστικά σε αυτό, µε απόφαση της Περιφερειακής
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» κατά την
ακόλουθη διαδικασία:
α. Ο φορέας πραγµατοποίησης του έργου υποβάλλει αίτηση στην
Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», η
οποία συνοδεύεται από το φάκελο του έργου. Για την οριστική ένταξη έργου
στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης
εξετάζει ιδίως:
α1. Τη συµβατότητα του έργου µε τις προτεραιότητες του Προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ», όπως ορίζονται κάθε φορά από την Κεντρική Επιτροπή
Παρακολούθησης.
α2. Την ωριµότητα του έργου και
α3. Την ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη χρηµατοδότηση του.
β. Εφόσον διαπιστωθεί η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, η
Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει την οριστική ένταξη
του έργου στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ», εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, σε
συνεργασία µε το φορέα χρηµατοδότησης του έργου, την οµαλή
χρηµατοδότηση του. Η απόφαση αυτή της Περιφερειακής Επιτροπής
Παρακολούθησης
κοινοποιείται
αµέσως
στην
Κεντρική
Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» και στο Υπουργείο
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η διαδικασία
ολοκληρώνεται µε την έγγραφη διαπίστωση από το Υπουργείο Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης της τήρησης του ετήσιου ορίου
εγκεκριµένων πιστώσεων ανά Περιφέρεια, όπως αυτό ορίζεται µε απόφαση
της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ορίου εγκεκριµένων πιστώσεων, το
Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης αναπέµπει
την απόφαση στην Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης προκειµένου να
επανελεγχθεί και να αναµορφωθεί.
Γ) Τροποποιήσεις του εγκεκριµένου προγράµµατος:
Τροποποιήσεις του εγκεκριµένου προγράµµατος, που βαρύνουν τις πιστώσεις
του Ειδικού Λογαριασµού της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, θα
γίνονται µε άµεσα εκτελεστές αποφάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών
Παρακολούθησης, εφόσον δεν οδηγούν σε αύξηση του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού της Περιφέρειας και των οικείων Ο.Τ.Α., δεν µεταφέρονται
πιστώσεις έργου ή δράσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και έχει
ενταχθεί η τροποποίηση στο µηχανογραφικό σύστηµα παρακολούθησης του
Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
2. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
αποφασίζει για την ένταξη µελετών και ενεργειών στο Πρόγραµµα
«ΘΗΣΕΑΣ», ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
3. Το άθροισµα των ποσών που διατίθενται στα µέτρα 1.2β, 1.6, 1.7, 2.1β,
2.13, 2.14, 3.1β, 3.11 και3.12, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7 του
νόµου αυτού, δεν µπορεί να υπερβεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού
του συνολικού προγράµµατος.
Άρθρο 11

Κριτήρια ένταξης
Τα κριτήρια για την ένταξη έργων, µελετών ή ενεργειών στο Πρόγραµµα
«ΘΗΣΕΑΣ» καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του
Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», µε απόφαση της.
Τα κριτήρια αυτά είναι ιδίως:
α) Η συµβολή της υπό ένταξη µελέτης, έργου ή ενέργειας στους
αναπτυξιακούς στόχους του αντίστοιχου επιπέδου σχεδιασµού και στην
ανάδειξη της ενότητας του οικείου Ο.Τ.Α., λαµβάνοντας υπόψη τη
λειτουργική ολοκλήρωση έργων, που συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε.
β) Η συµβολή της υπό ένταξη µελέτης, έργου ή ενέργειας στην εύρυθµη και
αποτελεσµατικότερη λειτουργία του οικείου Ο.Τ.Α.
γ) Η εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικών και τεχνικών
υποδοµών.
δ) Η δυνατότητα ωρίµανσης των έργων.
ε) Η προώθηση της διαδηµοτικής συνεργασίας και, γενικότερα, ο σχεδιασµός
των δράσεων σε ευρύτερες προγραµµατικές ενότητες, όπου αυτό είναι
δυνατόν.
στ) Η προώθηση της απασχόλησης και η καταπολέµηση κάθε µορφής
κοινωνικού αποκλεισµού.
ζ) Η εξοικονόµηση δηµόσιων πόρων µέσω των συµπράξεων µε τον ιδιωτικό
τοµέα.
Άρθρο 12
Ειδικές ρυθµίσεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και σχετική εισήγηση της
Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, είναι δυνατό να µεταβάλλονται ο
αριθµός και το είδος των υποπρογραµµάτων και µέτρων του άρθρου 7,
καθώς καινά ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.
2. Από 1ης Ιανουαρίου 2005 η χρηµατοδότηση Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού από
τους πόρους της παρ. 2 του άρθρου 8του παρόντος πραγµατοποιείται µόνον
εφόσον τηρηθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό διαδικασία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης είναι δυνατόν να µεταφέρεται το αναγκαίο ποσό από τους
πόρους του άρθρου 8 του παρόντος στο λογαριασµό του άρθρου 68 του Ν.
3033/1954, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την
προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού και οχηµάτων του Υποπρογράµµατος
2.
4. Τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραµµα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.) του άρθρου 13του Ν. 2539/ 1997 συνεχίζονται και
οι πληρωµές τους µπορούν να καταβάλλονται έως την 31.12.2005. Σε
περίπτωση που τα υπόλοιπα διαθέσιµα του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής
Αυτοδιοίκησης δεν επαρκούν, οι ανωτέρω πληρωµές πραγµατοποιούνται σε
βάρος των πόρων του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ».
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, η αποζηµίωση των µελών της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου,
των µελών της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης, των µελών των
Τεχνικών Επιτροπών Νοµού, καθώς και των υπαλλήλων που απαρτίζουν τις
γραµµατείες των αντίστοιχων επιτροπών. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται
από
τις
λειτουργικές
δαπάνες
διοίκησης
προγράµµατος
του
Υποπρογράµµατος ∆ του άρθρου 7 αυτού του νόµου (Μέτρο 4.3).

Άρθρο 13
Έννοια - σκοπός - τρόπος κατάρτισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
1. Καταρτίζεται Εθνικό ∆ηµοτολόγιο, το οποίο συγκροτείται από το σύνολο
των εγγραφών και µεταβολών των Ελλήνων ∆ηµοτών, οι οποίοι είναι
εγγεγραµµένοι στα δηµοτολόγια των δήµων και κοινοτήτων της Χώρας,
σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις του Π.∆. 497/1991, όπως ισχύει κάθε
φορά.
2. Η σύσταση του αποβλέπει στην απλούστευση και στον εκσυγχρονισµό των
σχετικών διοικητικών διαδικασιών, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών, καθώς και στην παροχή δυνατότητας πρόσβασης στην αντίστοιχη
κεντρική βάση δεδοµένων των κάθε είδους φορέων κατά τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις του δηµόσιου τοµέα, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη των
διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος.
3. Η κατάρτιση του πραγµατοποιείται, στο πλαίσιο ολοκληρωµένου
πληροφοριακού συστήµατος, που αποσκοπεί στη δηµιουργία και τήρηση
κεντρικής βάσης δεδοµένων, στην οποία θα ενταχθούν τα στοιχεία της
παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και η οποία θα χαρακτηρίζεται από διαρκή
ενηµερότητα και πληρότητα δεδοµένων.
Άρθρο 14
Υπηρεσίες άσκησης αρµοδιοτήτων
1. α. Η ∆ιεύθυνση Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης διασφαλίζει την παροχή
και διαχείριση των στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία και συνεχή
ενηµέρωση της κεντρικής βάσης δεδοµένων του Εθνικού ∆ηµοτολογίου και
είναι υπεύθυνη επεξεργασίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν.
2472/1997.
β. Στην ανωτέρω ∆ιεύθυνση συνιστάται Τµήµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου, µε
αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και συγκεκριµένα κατά τέσσερις
κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και κατά µία κατηγορία ∆Ε, αντιστοίχως. Με προεδρικό
διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι αρµοδιότητες του
ανωτέρω τµήµατος, οι κλάδοι του προσωπικού του, οι κλάδοι από τους
οποίους επιλέγεται ο προϊστάµενος του και ρυθµίζεται κάθε συναφές θέµα.
2. Οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού υποχρεούνται, µετά την ολοκλήρωση του
περιγραφόµενου έργου στο άρθρο 16, να αποστείλουν αµέσως, σε
ηλεκτρονική µορφή, στην κεντρική βάση του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, όλα τα στοιχεία εγγραφών και
µεταβολών, τα οποία καταχωρίζονται στα δηµοτολόγια τους.
Άρθρο 15
Πρόσβαση στο Εθνικό ∆ηµοτολόγιο
1. Στην κεντρική βάση δεδοµένων του Εθνικού ∆ηµοτολογίου έχουν
δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης οι κάθε είδους φορείς του, κατά τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, δηµόσιου τοµέα, µόνον όµως ως προς τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, όπως
αυτές προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.

2. Η ανωτέρω πρόσβαση και η επεξεργασία των στοιχείων πραγµατοποιείται
µε την επιφύλαξη διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδοµένων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και των
συναφών σχετικών ρυθµίσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης προσδιορίζονται οι κατά τα ανωτέρω φορείς του δηµόσιου
τοµέα, οι ειδικοί όροι και η σχετική διαδικασία για την πρόσβαση τους στο
Εθνικό ∆ηµοτολόγιο.
Άρθρο 16
Ένταξη των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού στο Εθνικό ∆ηµοτολόγιο
1. α. Η ένταξη των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού στην κεντρική βάση δεδοµένων
του Εθνικού ∆ηµοτολογίου οριστικοποιείται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του αντίστοιχου έργου του ολοκληρωµένου πληροφοριακού
συστήµατος.
β. Η συνεργασία του ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας και των αρµόδιων
υπαλλήλων, για τον ανωτέρω σκοπό, είναι υποχρεωτική.
2. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης προσδιορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία, τα οποία είναι
αναγκαία για την οριστική ένταξη και καθορίζεται η σχετική διαδικασία.
3. α. Μετά από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, οι ως άνω Ο.Τ.Α. οφείλουν να αποστείλουν, σε
ηλεκτρονική µορφή, την τοπική βάση δεδοµένων του ∆ηµοτολογίου τους
στο εν λόγω Υπουργείο, µέσα σε προθεσµία που ορίζεται, ειδικώς για κάθε
Ο.Τ.Α., στην πρόσκληση.
β. Η διαδικασία της οριστικής ένταξης κάθε Ο.Τ.Α. στο Εθνικό ∆ηµοτολόγιο
ολοκληρώνεται µέσα σε επτά (7) µήνες από την παραπάνω πρόσκληση. Στο
διάστηµα αυτό ο οικείος Ο.Τ.Α. υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες βελτίωσης των στοιχείων της βάσης δεδοµένων του ∆ηµοτολογίου
του, η οποία κατά την ένταξη της θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από
ενηµερότητα και πληρότητα.
γ. Οι ανωτέρω προθεσµίες µπορούν να παρατείνονται, µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µόνον
εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι και πρέπει να αναφέρονται στην
απόφαση αυτή.
Άρθρο 17
Αποδεικτική δύναµη των στοιχείων του Εθνικού ∆ηµοτολογίου
1. Μετά την οριστική ένταξη στην κεντρική βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε τη
ρύθµιση του προηγούµενου άρθρου, τα στοιχεία του Εθνικού ∆ηµοτολογίου
που έχουν περιληφθεί σε αυτήν έχουν αποδεικτική δύναµη ίση µε εκείνη των
στοιχείων που περιέχονται στο ∆ηµοτολόγιο του οικείου Ο.Τ.Α.
2. Η χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών εξακολουθεί να διενεργείται από
τους Ο.Τ.Α. και δια των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 18
Καθιέρωση Ενιαίου Αριθµού ∆ηµότη
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µπορεί να καθιερωθεί ο

Ενιαίος Αριθµός ∆ηµότη. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα προβλέπεται ο
τρόπος διαµόρφωσης του και καθορίζονται, περιοριστικώς, οι σκοποί της
χρήσης του.
Άρθρο 19
Σύσταση Επιτροπής Κωδίκων για τις Ληξιαρχικές Πράξεις και τα ∆ηµοτολόγια
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα περί Ληξιαρχείων και
Ληξιαρχικών Πράξεων, καθώς και Κώδικα για την κατάρτιση και τήρηση των
∆ηµοτολογίων, η οποία αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης, ως πρόεδρο.
β) Τον αρµόδιο Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
όταν κωλύεται ή απουσιάζει.
γ) Τον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
δ) Ένα µέλος ∆.Ε.Π. Τµήµατος Νοµικής, µε ειδίκευση στο δηµόσιο δίκαιο,
που ορίζεται από τον οικείο Πρύτανη.
ε) Ένα µέλος ∆.Ε.Π. Τµήµατος Νοµικής, µε ειδίκευση στο ιδιωτικό διεθνές
δίκαιο, που ορίζεται από τον οικείο Πρύτανη.
στ) Ένα µέλος του Ελληνικού - Εθνικού Τµήµατος της ∆ιεθνούς Επιτροπής
Προσωπικής Κατάστασης.
ζ) Τους ∆ιευθυντές Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης και Μηχανοργάνωσης
και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
η) Έναν αιρετό εκπρόσωπο της Κ.Ε.∆.Κ.Ε.
2. Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού
από τους υπηρετούντες στη ∆ιεύθυνση Αστικής και ∆ηµοτικής
Κατάστασηςτου
Υπουργείου
Εσωτερικών,
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης
και
Αποκέντρωσης.
3. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο
χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές, οι γραµµατείς της
Επιτροπής και ρυθµίζονται θέµατα που αναφέρονται στη λειτουργία της.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται, κατά τις
κείµενες διατάξεις, η αποζηµίωση των µελών της ανωτέρω Επιτροπής, των
ειδικών εισηγητών και των γραµµατέων, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.
5. Τα σχέδια των Κωδίκων, που θα συντάξει η Επιτροπή, υποβάλλονται στη
Βουλή για να κυρωθούν κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ.
6 του Συντάγµατος.
Άρθρο 20
Έξοδα παράστασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
Λειτουργικά θέµατα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού
Στην παρ. 8 του άρθρου 203 του Π.∆. 410/1995 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και
Κοινοτήτων Ελλάδας, µπορεί να καθορίζονται έξοδα παράστασης στον

πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού
προσώπου, όταν ο οικονοµικός απολογισµός του προηγούµενου έτους
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Στους δικαιούχους δεν
καταβάλλεται η αποζηµίωση που προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου
203 του Π.∆. 410/1995.»
Άρθρο 21
Αντιδήµαρχοι και δικηγόροι δήµων
1. Το άρθρο 115 του Π.∆. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 115
Αντιδήµαρχοι
α. Στους δήµους το δήµαρχο επικουρούν αντιδήµαρχοι:
ι. Σε δήµους που έχουν πληθυσµό µέχρι δύο χιλιάδες κατοίκους ορίζεται
ένας αντιδήµαρχος, ενώ στους δήµους µε πληθυσµό πάνω από δύο και έως
δέκα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται δύο αντιδήµαρχοι.
ιι. Σε δήµους που έχουν πληθυσµό πάνω από δέκα χιλιάδες έναν και έως
είκοσι χιλιάδες κατοίκους και σε δήµους που είναι πρωτεύουσες νοµών και
έχουν πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται τρεις αντιδήµαρχοι.
iii. Σε δήµους που έχουν πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες έναν και έως
σαράντα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται τέσσερις αντιδήµαρχοι.
ιν. Σε δήµους που έχουν πληθυσµό από σαράντα χιλιάδες έναν και έως εκατό
χιλιάδες κατοίκους ορίζονται πέντε αντιδήµαρχοι.
ν. Σε δήµους µε πληθυσµό από εκατό χιλιάδες έναν και έως εκατό πενήντα
χιλιάδες κατοίκους ορίζονται έξι αντιδήµαρχοι.
νι. Στους µεγαλύτερους δήµους ο αριθµός αντιδηµάρχων είναι ίσος µε τον
αριθµό των διαµερισµάτων και µπορεί να αυξηθεί κατά δύο µε απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου.
β. Αντιδήµαρχοι είναι οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει µε απόφαση
του ο δήµαρχος. Η θητεία τους δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός
έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του
προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου. Ο δήµαρχος µπορεί µε
αιτιολογηµένη απόφαση του να αντικαθιστά οποτεδήποτε τον αντιδήµαρχο.
γ. Ο δήµαρχος, µε απόφαση του που δηµοσιεύει σε µία τουλάχιστον
ηµερήσια εφηµερίδα, και αν δεν υπάρχει ηµερήσια σε εβδοµαδιαία της
πρωτεύουσας του νοµού, µπορεί να µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητες
του σε αντιδηµάρχους. Αν ο αντιδήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις
αρµοδιότητες του ασκεί ο δήµαρχος.
δ. Οι διατάξεις του άρθρου 104 του διατάγµατος αυτού εφαρµόζονται και
στους αντιδηµάρχους.
ε. Στους δήµους που έχουν δέκα και πλέον τοπικά διαµερίσµατα µπορεί να
ορίζεται ένας επιπλέον αντιδήµαρχος πέραν εκείνων που προβλέπονται στην
παρ. 1 του διατάγµατος αυτού.».
2. Τα άρθρα 247 και 248 του Ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 Α'), καταργούνται, τα
δε άρθρα 245 και 246 του ίδιου νόµου αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Άρθρο 245
∆ικηγόροι ∆ήµων και Ιδρυµάτων
α. Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήµων και των ιδρυµάτων
τους µπορεί να συνιστώνται θέσεις δικηγόρων µε µηνιαία αντιµισθία. Η
πρόσληψη ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του
Ο.Τ.Α. µε σχέση εντολής και µε τη διαδικασία που καθορίζεται µε το Ν.
1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει.
β. Με τη διαδικασία της παρ. 1 µπορεί να συνιστάται µία (1) θέση δικηγόρου
σε δήµους µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και δύο (2)
θέσεις σε δήµους µε πληθυσµό µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους.
Στους λοιπούς δήµους ο αριθµός των συνιστώµενων θέσεων δικηγόρων

καθορίζεται µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, ανάλογα µε τις
ανάγκες τους.
γ. Οι δικηγόροι, που προσλαµβάνονται σε δήµους ή ιδρύµατά τους,
παρέχουν τις νοµικές τους υπηρεσίες συγχρόνως στους δήµους, στα νοµικά
πρόσωπα και σε άλλα ιδρύµατα των ίδιων δήµων χωρίς να δικαιούνται
ιδιαίτερη αµοιβή.
δ. Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσµου ∆ήµων, δήµων και
κοινοτήτων ή κοινοτήτων µε συνολικό πληθυσµό των µελών τους πάνω από
πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους µπορεί να συνιστάται µία (1) θέση
δικηγόρου µε πάγια αντιµισθία.
ε. Οι απασχολούµενοι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δικηγόροι υποχρεούνται
σε παροχή υπηρεσίας στο κατάστηµα του οικείου Ο.Τ.Α. για χρόνο που
ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον
δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών
αρχών.
στ. Οι διατάξεις που διέπουν τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. για τη χορήγηση και τη διάρκεια
κανονικών και αναρρωτικών αδειών εφαρµόζονται αναλόγως και για τους
δικηγόρους που απασχολούνται κατά τις προηγούµενες παραγράφους.
ζ. Για τη λύση της σχέσης έµµισθης εντολής δικηγόρου απαιτείται
αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ή του διοικητικού
συµβουλίου.»
3. Το άρθρο 246 του Ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 246
Αντιµισθία
α. Οι διατάξεις του Κώδικα ∆ικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά,
εφαρµόζονται και για τους δικηγόρους των Ο.Τ.Α. µε πάγια αντιµισθία.
β. Η κατά τη ν προηγούµενη παράγραφο πάγια αντιµισθία των δικηγόρων
των δήµων, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων
τους, όπως αυτή διαµορφώνεται συνολικά κάθε φορά, από τις εκάστοτε
ισχύουσες γι' αυτούς διατάξεις, προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) για τους Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό µέχρι εκατό χιλιάδες κατοίκους
και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για τους Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό άνω των
εκατό χιλιάδων κατοίκων, επί του ύψους της παραπάνω αντιµισθίας.
Στους Νοµικούς Συµβούλους - ∆ιευθυντές των Νοµικών ∆ιευθύνσεων των
∆ήµων καταβάλλεται και επίδοµα θέσεως ίσο µε ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) επί του συνόλου της κατά το προηγούµενο εδάφιο διαµορφωµένης
αντιµισθίας τους.
γ. Στους παραπάνω δικαιούχους χορηγούνται τα ποσά που προβλέπονται
στην παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2685/ 1999 (ΦΕΚ 35 Α') και το επίδοµα
της περιπτώσεως γ' της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297
Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν».
Άρθρο 22
Έργα, προµήθειες και οικονοµικά θέµατα
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997
αντικαθίσταται ως εξής:
«∆εν επιτρέπεται κατάτµηση των δηµοτικών ή κοινοτικών έργων και σύνταξη
των αντίστοιχων µελετών, ούτε αναγραφή στον προϋπολογισµό δήµου ή
κοινότητας κατατµηµένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών, εκτός από
εκείνα, των οποίων η εκτέλεση αφορά περισσότερα του ενός δηµοτικά
διαµερίσµατα ή οικισµούς.»
2. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 καταργείται.
3. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 268 του Π.∆. 410/1995,
όπως προστέθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του άρθρου 15 του
Ν. 3146/2003, αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι µελέτες προµηθειών, µεταφορών και εργασιών, για την εκτέλεση των
οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική
εµπειρία, µπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που
διαχειρίζεται την πίστωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και να
θεωρούνται από τον προϊστάµενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρµόδιας
υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουµένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων.
Η επίβλεψη εκτέλεσης των ανωτέρω συµβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες
καθ' ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., µε ανάλογη εφαρµογή των
ισχυουσών διατάξεων. Για τις ανωτέρω προµήθειες, µεταφορές ή εργασίες,
που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, µέχρι του οποίου γίνεται
απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη
δαπάνη, την περιγραφή της προµήθειας, µεταφοράς ή εργασίας και τα τυχόν
λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται στη σχετική απόφαση της δηµαρχιακής
επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, που υποκαθιστούν τη µελέτη.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2130/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για τις έκτακτες ανάγκες έργων, που εκτελούνται µε αυτεπιστασία από
δήµους και κοινότητες, τους συνδέσµους και τα νοµικά τους πρόσωπα,
επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διαρκούς ή
διακεκοµµένης απασχόλησης, κατά ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα, ανάλογα µε τις
ανάγκες του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική µελέτη ή την
εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 58 του Π.∆. 609/1985, όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον
διαπιστώνεται µε ειδική αιτιολογία ότι δεν επαρκεί το προσωπικό που διαθέτει
ο φορέας κατασκευής του έργου. Η πρόσληψη αυτή γίνεται µε απόφαση του
δηµάρχου, του προέδρου κοινότητας ή του προέδρου του συνδέσµου ή του
εξαρτηµένου νοµικού προσώπου, εφόσον δεν υπερβαίνει τις 135 εργάσιµες
ηµέρες ετησίως και δεν υφίσταται δυνατότητα ανανέωσης. Για την ανωτέρω
πρόσληψη εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν.
3146/2003. Η διαδικασία υπόκειται στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., κατά την
παράγραφο 4 του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994.
5. Στην παρ. 11 του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004 προστίθενται δεύτερο και
τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Αν έχουν συναφθεί δάνεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.
3202/2003, µεταξύ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και δήµων και
κοινοτήτων, το επιτόκιο που προβλέπεται στις σχετικές συµβάσεις
αναπροσαρµόζεται την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου κάθε έτους
υποχρεωτικά, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 5 Α του άρθρου αυτού. Όροι δανειακών συµβάσεων, που
έχουν καταρτισθεί µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σύµφωνα µε
το άρθρο 30 του Ν. 3202/2003, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατ'
εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφόσον υποβληθεί, στο πλαίσιο των
ρυθµίσεων τούτου, αίτηµα από τα δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλια για
λήψη συµπληρωµατικού δανείου, ύστερα από εγκριτική απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.»
6. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που εκδίδεται το
αργότερο ως την 31.12.2004, όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές από
συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων των Ο.Τ.Α. µπορούν να τις εξοφλήσουν σε
δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, χωρίς πρόστιµα και προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής. Η ρύθµιση γίνεται ύστερα από αίτηση που
υποβάλλει ο οφειλέτης προς το δήµο ή την κοινότητα, µέσα σε τριάντα (30)
ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του δηµοτικού ή
κοινοτικού συµβουλίου. Μαζί µε την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από
βεβαίωση του Ο.Τ.Α. για το ποσό της οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη
δόση αυτής, ενώ οι επόµενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα των επόµενων µηνών. Αν δεν καταβληθούν δύο από τις δόσεις, ο

οφειλέτης χάνει τα ευεργετήµατα της ρύθµισης αυτής. Ποσά που έχουν
καταβληθεί για οφειλές από µισθώµατα ακινήτων των Ο.Τ.Α., πριν την
έναρξη ισχύος αυτού του νόµου, δεν επιστρέφονται.
7. Η παρ. 3 του άρθρου 175 του Π.∆. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και
οι αντιδήµαρχοι που µετέχουν στις συνεδριάσεις του και τα µέλη της
δηµαρχιακής επιτροπής εκτός από το δήµαρχο, δικαιούνται αποζηµίωση για
κάθε συνεδρίαση και µέχρι τρεις το πολύ συνεδριάσεις το µήνα. Η
αποζηµίωση για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις αυτές είναι για τα µέλη του
δηµοτικού συµβουλίου και τους αντιδηµάρχους που µετέχουν στις
συνεδριάσεις του ίση µε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και για τα µέλη της
δηµαρχιακής επιτροπής εκτός από το δήµαρχο ένα τοις εκατό (1%) επί των
εξόδων παράστασης του δηµάρχου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 173 του νόµου αυτού.»
8. Στην παρ. 8 του άρθρου 203 του Π.∆. 410/1995 προστίθεται εδάφιο
τελευταίο ως εξής:
«Η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αποζηµίωσης
του δηµοτικού συµβούλου του οικείου δήµου.»
9. Επιτρέπεται η σύσταση αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
από δήµους, κοινότητες, τοπικές ενώσεις δήµων και κοινοτήτων, την Ε.ΝΑΕ.
και την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας, µε απόφαση του
οικείου συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών τους ή η συµµετοχή τους σε αυτές.
Οι παραπάνω αστικές εταιρείες µπορούν να µετέχουν στις προγραµµατικές
συµβάσεις του άρθρου 35 του Π.∆. 410/ 1995.
Υφιστάµενες αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες
συµµετέχουν οι ανωτέρω φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρούνται ότι
έχουν συσταθεί και λειτουργούν νοµίµως. Συµµετοχή των ανωτέρω αστικών
εταιρειών σε προγραµµατικές συµβάσεις του άρθρου 35 του Π.∆. 410/1995,
που έχουν καταρτισθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της ρύθµισης αυτής
θεωρείται έγκυρη.
10. Το άρθρο 240 του Ν. 1188/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 240
Αποδοχές
1. Οι αποδοχές των υπαλλήλων του παρόντος κεφαλαίου ορίζονται κάθε
χρόνο µε απόφαση του οικείου συµβουλίου, ανάλογα µε την οικονοµική του
δυνατότητα. Σε κάθε περίπτωση οι αποδοχές αυτές δεν µπορεί να είναι
ανώτερες από τις εκάστοτε ισχύουσες αποδοχές του 14ου µισθολογικού
κλιµακίου της κατηγορίας που ανήκουν (ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ).
2. Ο µισθός των υπαλλήλων της προηγούµενης παραγράφου καταβάλλεται
όπως και στους δηµοτικούς υπαλλήλους.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και στους
αδιαβάθµιστους υπαλλήλους των κοινοτήτων.»
11. Το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι κατά τα ανωτέρω εκδιδόµενες αποφάσεις δεν επιτρέπεται να έχουν
αναδροµική ισχύ πέραν του µηνός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης τους. Η
δηµοσίευση των αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου
βαθµού γίνεται µε ανάρτηση στο κατάστηµα του οικείου Ο.Τ.Α..»
Άρθρο 23
Κατανοµή πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου 113 του Ν.
1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η κατανοµή των ανωτέρω πιστώσεων απευθείας στους Ο.Τ.Α. πρώτου
βαθµού γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώµη της επιτροπής του επόµενου εδαφίου.
Για την κατανοµή των πιστώσεων αυτών συγκροτείται, µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, πενταµελής επιτροπή, η οποία
αποτελείται από:
α) Τον προϊστάµενο της οικείας ∆ιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και
Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης του νοµού µε τον
αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας, ο οποίος και προεδρεύει.
β) ∆ύο εκπροσώπους της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων του
νοµού, που ορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της µε τους
αναπληρωτές τους και
γ) Τους προϊστάµενους των οικείων ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε τους
αναπληρωτές τους.
Άρθρο 24
Ταµειακή υπηρεσία
Η παρ. 1 του άρθρου 228 του Π.∆. 410/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε
από την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 3202/ 2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 228
∆ιεξαγωγή
1. Η ταµειακή λειτουργία των δήµων µε πληθυσµό άνω των πέντε χιλιάδων
(5.000) κατοίκων διεξάγεται υποχρεωτικά από 1.1.2005 από ίδια ταµειακή
υπηρεσία, που συνιστάται µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας.»
Άρθρο 25
Παραχώρηση χρήσης Εθνικού Κήπου στο ∆ήµο Αθηναίων
1. Παραχωρείται δωρεάν, κατά χρήση, για διάρκεια ενενήντα (90) ετών στο
∆ήµο Αθηναίων ο Εθνικός Κήπος µαζί µε την περίφραξη και τις υπάρχουσες
σε αυτόν κάθε είδους εγκαταστάσεις που ανήκουν στη διοίκηση και
διαχείριση του Ν.Π.∆.∆. «Επιτροπή ∆ηµοσίων Κήπων και ∆ενδροστοιχιών».
2. Η παράδοση της χρήσης του Εθνικού Κήπου θα γίνει σε εκπρόσωπο του
∆ήµου Αθηναίων από το διοικητικό συµβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. ή τους
εκκαθαριστές της παραγράφου 6 του νόµου αυτού. Για την παράδοση θα
συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα επισυναφθεί τοπογραφικό
διάγραµµα που θα απεικονίζει την περίφραξη και τις υφιστάµενες
εγκαταστάσεις.
3. Ο ∆ήµος Αθηναίων υποχρεούται, µε ευθύνη του, να συντηρεί και να
βελτιώνει τη βλάστηση, να διοικεί, διαχειρίζεται, εκµεταλλεύεται και
φυλάσσει και γενικά να προστατεύει τον παραχωρούµενο Εθνικό Κήπο, ο
οποίος θα διατηρεί στο ακέραιο το δασικό του χαρακτήρα και προορισµό και
θα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
4. Η παραχώρηση του Εθνικού Κήπου γίνεται µε τις κατωτέρω πρόσθετες
υποχρεώσεις:
α. Απαγορεύεται η δηµιουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης µέσα στον Κήπο,
εκτός από εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για τη δηµόσια υγεία και
έχουν σχετική έγκριση από τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα.
β. Εργασίες συντήρησης και κάθε είδους εξωραϊστικά λειτουργικά και λοιπά
έργα οφείλουν να διατηρούν και να αναδεικνύουν τον υπάρχοντα
κηποτεχνικό ρυθµό και υπόκεινται σε ευρύτερο σχεδιασµό του χώρου, ο
οποίος σέβεται την αναλογία ανοικτών και κλειστών χώρων, συµβάλλει στη
διατήρηση και ανανέωση του σταθερού φυτικού υλικού και προστατεύει όλα
τα στοιχεία που προσδίδουν ιδιαίτερη αισθητική αξία στον Εθνικό Κήπο και

γ. Οι µελέτες που απαιτούνται για την εκτέλεση έργων εντός του Εθνικού
Κήπου, συµπεριλαµβανοµένων και των αρχιτεκτονικών µελετών για την
επισκευή ή επέκταση υπαρχόντων κτισµάτων υποδοµής, υποβάλλονται προς
έγκριση στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού. Οι κάθε είδους
εργασίες εκτελούνται ύστερα από έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας του
Υπουργείου Πολιτισµού (ΓΕ.Π.Κ.Α.) και υπό την επίβλεψη εκπροσώπου της.
Αν εντοπισθούν αρχαιότητες, ακολουθεί ανασκαφική έρευνα µε δαπάνη του
∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002, από τα
αποτελέσµατα της οποίας και εξαρτάται η περαιτέρω πορεία των εργασιών.
5. Η Επιτροπή ∆ηµοσίων Κήπων και ∆ενδροστοιχιών, που λειτουργεί ως
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα µε το Ν.∆. 1618 της 30
Ιουλίου /11 Αυγούστου 1942,το οποίο κυρώθηκε µε την υπ' αριθµ.
256/1946 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, όπως έκτοτε τροποποιήθηκε
και ισχύει, λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση από τη δηµοσίευση της
απόφασης της επόµενης παραγράφου.
6.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ορίζεται τριµελής επιτροπή εκκαθάρισης του κατά την
προηγούµενη παράγραφο νοµικού προσώπου. Η επιτροπή υποχρεούται να
περατώσει τις εκκρεµείς υποθέσεις του νοµικού προσώπου, να εισπράξει τις
απαιτήσεις του, να εξοφλήσει τις οφειλές του και να καταγράψει όλα τα
περιουσιακά του στοιχεία, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από το διορισµό
της.
β. Με την ίδια απόφαση του προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται η αµοιβή
των εκκαθαριστών και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
γ. Μέσα σε έναν µήνα από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, το διοικητικό
συµβούλιο του ως άνω νοµικού προσώπου υποχρεούται να αποστείλει στην
επιτροπή εκκαθαριστών έκθεση όλων των περιουσιακών στοιχείων του,
καθώς και των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων και οφειλών. Μετά την έκδοση
της απόφασης της περίπτωσης α' αυτής της παραγράφου και τη σύνταξη της
ανωτέρω έκθεσης, λήγει η θητεία του διοικητικού συµβουλίου.
δ. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης τα υπάρχοντα κινητά περιουσιακά
στοιχεία αποδίδονται από τους εκκαθαριστές στο ∆ήµο Αθηναίων και
συντάσσεται πρωτόκολλο. Η έκθεση για το πέρας της εκκαθάρισης
υποβάλλεται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής και στον
∆ήµαρχο Αθηναίων.
ε. Τυχόν χρηµατικό υπόλοιπο καθώς και τα κάθε είδους χρεόγραφα
περιέρχονται στην κυριότητα του ∆ηµοσίου.
7.α. Το µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό, που
κατέχει οργανικές θέσεις του νοµικού προσώπου, µετατάσσεται αυτοδικαίως,
µε την ίδια σχέση και το ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο, στο ∆ήµο Αθηναίων και
καταλαµβάνει
αντίστοιχης
κατηγορίας,
κλάδου
και
ειδικότητας
προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες
λειτουργίας και συντήρησης του Εθνικού Κήπου.
β. Για τη µετάταξη του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου
εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών µέσα σε προθεσµία δύο (2)
µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια ως προς το καθεστώς του ως άνω προσωπικού.
γ. Στους µετατασσόµενους καταβάλλονται οι αποδοχές µαζί µε τα κάθε
είδους επιδόµατα της νέας τους θέσης, όπως ισχύουν και για το λοιπό
προσωπικό του ∆ήµου Αθηναίων κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα. Αν οι
µηνιαίες αποδοχές µαζί µε τα κάθε είδους επιδόµατα της νέας τους θέσης
είναι µικρότερες από αυτές που λάµβαναν συνολικά πριν από τη µετάταξη
τους στο ∆ήµο Αθηναίων, το ποσό της διαφοράς διατηρείται ως προσωρινό

προσωπικό επίδοµα, το οποίο µειώνεται µε οποιαδήποτε αύξηση των
αποδοχών ή απολαβών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται έως την
πλήρη εξίσωση τους µε τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης.
δ. Ο χρόνος προϋπηρεσίας ως τη δηµοσίευση της απόφασης της περίπτωσης
β' της παραγράφου αυτής θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για
όλες τις έννοµες συνέπειες.
ε. Το ποσό της µισθοδοσίας τους, ως την καθ' οιονδήποτε τρόπο έξοδο τους
από την υπηρεσία, βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, στον οποίο περιλαµβάνεται ειδική
πρόβλεψη µε αυτοτελή κωδικό αριθµό.
8. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο το υπό εκκαθάριση νοµικό πρόσωπο, µετά την
περαίωση της εκκαθάρισης, συνεχίζονται στο όνοµα του Ελληνικού
∆ηµοσίου, ως την αµετάκλητη περάτωση τους.
9. Οι δαπάνες συντήρησης φυτικού εµπλουτισµού, φύλαξης και εν γένει
διαχείρισης του Εθνικού Κήπου βαρύνουν εφεξής τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, στον οποίο
περιλαµβάνεται ειδική πρόβλεψη µε αυτοτελή κωδικό αριθµό. Οι πιστώσεις
του κωδικού αυτού διατίθενται στο ∆ήµο Αθηναίων που υποχρεούται να τις
χρησιµοποιεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του Εθνικού Κήπου.
Άρθρο 26
Νοµιµοποίηση δαπανών αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α. και υπαλλήλων Υ.∆.Ε.
1. θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που πληρώθηκαν µέχρι 31η ∆εκεµβρίου
2003 από νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήµους και κοινότητες, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών, καθώς και συνδέσµους πρωτοβάθµιων
Ο.Τ.Α., σε βάρος των προϋπολογισµών τους, εφόσον αυτές: α)
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ή συνάδουν προδήλως µε την
αποστολή και τις αρµοδιότητες των παραπάνω φορέων, β) έχουν εγκριθεί
και βεβαιωθεί από τα αρµόδια όργανα, γ) διενεργήθηκαν για σκοπό που έχει
επιτελεσθεί και δ) δεν έχουν ακυρωθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Καταλογισµοί που έχουν γίνει εις βάρος αιρετών οργάνων ή υπαλλήλων
των ανωτέρω φορέων, καθώς και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) για δαπάνες της προηγούµενης
παραγράφου αίρονται, τυχόν δε βεβαιωθέντα ποσά από την ίδια αιτία
διαγράφονται.
3. Στις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων δεν υπάγονται δαπάνες,
οι οποίες έχουν κριθεί παράνοµες µε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή για
τις οποίες έχουν επιβληθεί πειθαρχικές κυρώσεις.
4. Οι υπάλληλοι των Υ.∆.Ε., κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, δεν
θεωρούνται δηµόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται µόνο για δόλο ή βαρεία
αµέλεια κατά τις διατάξεις του Υ.Κ., ανεξάρτητα από τον φορέα ή το νοµικό
πρόσωπο, του οποίου ελέγχουν ή εκκαθαρίζουν τις δαπάνες και εκδίδουν τα
χρηµατικά εντάλµατα.
Άρθρο 27
Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
Το άρθρο 187 του Π .∆. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 187
Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης
1. Οι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων, οι δηµοτικοί και
κοινοτικοί σύµβουλοι, καθώς και τα µέλη των τοπικών συµβουλίων
εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωµα τους:

α) Αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους µε τελεσίδικη δικαστική
απόφαση.
β) Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση.
γ) Αν καταδικαστούν, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή
συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή στα πληµµελήµατα της παραχάραξης, της
κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της ψευδούς βεβαίωσης, της δωροδοκίας,
της εκβίασης, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της
καταπίεσης, της αιµοµιξίας, της µαστροπείας, της σωµατεµπορίας, της
παράβασης της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά ή για το λαθρεµπόριο, καθώς
και της παράβασης καθήκοντος, εφόσον από την τελευταία προξενείται
συγκεκριµένη οικονοµική βλάβη στο δήµο, στην κοινότητα ή στα νοµικά
τους πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας.
2.α. Όταν γίνεται παραποµπή για κακούργηµα µε αµετάκλητο βούλευµα ή
απευθείας κλήση, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας οφείλει να θέσει
τον εγκαλούµενο σε κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί η απόφαση του
ποινικού δικαστηρίου. Σε περίπτωση έκδοσης αθωωτικής πρωτόδικης
απόφασης αίρεται αυτοδικαίως η αργία και η διοικητική ποινή θεωρείται ως
µηδέποτε επιβληθείσα.
β. Εάν εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση για τα πληµµελήµατα της
προηγούµενης παραγράφου, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας οφείλει
να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας ώσπου να εκδοθεί
αµετάκλητη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως η αργία, η δε
διοικητική ποινή θεωρείται ως µηδέποτε επιβληθείσα.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 183 έως 187 εφαρµόζονται και στους προέδρους
και τα µέλη των συµβουλίων των δηµοτικών διαµερισµάτων.»
Άρθρο 28
Κωλύµατα - ασυµβίβαστα
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων αντικαθίσταται ως εξής:
«Το κώλυµα και το ασυµβίβαστο αυτό ισχύει και για τα µέλη των διοικητικών
συµβουλίων, διαχειριστές, µετόχους και εταίρους κεφαλαιουχικών εταιρειών,
που έχουν συµβληθεί µε το δήµο ή την κοινότητα, εφόσον το ποσοστό
συµµετοχής υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου
της εταιρείας, εταίρους προσωπικών εταιρειών, καθώς και για τα
κοινοπρακτούντα πρόσωπα.»
Άρθρο 29
Ειδικές άδειες αιρετών και άλλες διατάξεις
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 298 του Π.∆. 410/1995, όπως
έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999 και
συµπληρωθεί µε το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 2880/2001, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Στους δηµάρχους όλων των δήµων, στους προέδρους των κοινοτήτων άνω
των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, στους αντιδηµάρχους και προέδρους
δηµοτικών συµβουλίων δήµων που είναι πρωτεύουσες νοµών ή έχουν
πληθυσµό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, στους προέδρους
δηµοτικών διαµερισµάτων που είναι πρωτεύουσες νοµών, καθώς και στους
Προέδρους Αναπτυξιακών Συνδέσµων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, που είναι δηµόσιοι
υπάλληλοι, περιλαµβανοµένων και όσων υπηρετούν στα σώµατα ασφαλείας

ή υπάλληλοι φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως είχε, αρχικώς, οριοθετηθεί,
κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, ανεξαρτήτως εάν
µεταγενέστερα εξήλθαν αυτού, χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής
τους θέσης η ειδική άδεια του άρθρου αυτού για όλο το διάστηµα που
ασκούντα καθήκοντα τους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
εφαρµόζονται και για τους δηµάρχους που είναι µέλη ∆.Ε.Π. A.E.I, και Ε.Π.
T.E.I., καθώς και αναπληρωτές καθηγητές µέσης εκπαίδευσης του άρθρου
138 του Ν. 2725/1999. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου και των
παραγράφων 3 και 6 του άρθρου αυτού έχουν αναδροµική ισχύ από
1.1.2003.»
2. Η ρύθµιση της παραγράφου 36 του άρθρου 13 του Ν. 2307/1995 έχει
εφαρµογή και στους προέδρους των τοπικών συµβουλίων.
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 241 του Ν. 1188/ 1981, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονοµίας και Οικονοµικών.»
Άρθρο 30
Ειδικά θέµατα προσωπικού Ο.Τ.Α.
1. Τα κατ' αποκοπήν έξοδα κίνησης, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους
των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού, όπως αυτά καθορίζονται µε κοινές υπουργικές
αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2685/1999,
δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.4.1998,
τυχόν καταλογισµοί που συντελέσθηκαν για την ανωτέρω αιτία δεν
εκτελούνται και τα ποσά που βεβαιώθηκαν σε βάρος των αιρετών οργάνων ή
υπαλλήλων διαγράφονται.
Εκκρεµείς διαδικασίες καταλογισµού για την ίδια αιτία καταργούνται.
2. Το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσλαµβάνεται σύµφωνα µε το
Π.∆. 524/1980, το δε εκπαιδευτικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού
προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18του Ν.
2190/1994, όπως ισχύει.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5α του άρθρου 27 του Ν. 3013/2002, που
προστέθηκε στην παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 2539/1997, αντικαθίσταται
ως εξής: «και του προσωπικού όλων των άλλων κατηγοριών και κλάδων».
4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 27 του Π.∆. 50/2001, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 18 του άρθρου µόνου του Π.∆. 347/2003,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το ανωτέρω πρόσθετο προσόν δεν είναι υποχρεωτικό για το διορισµό σε
θέσεις όλων των ειδικοτήτων και κλάδων της κατηγορίας ∆Ε, πλην του
κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού.»
5. Στην παρ. 5 του άρθρου 19 του Π.∆. 23/2002 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Οι ανωτέρω εκπαιδεύονται είτε στις Σχολές της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του
∆ήµου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων και του ∆ήµου Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης είτε στις
κατά τόπο Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας. Με απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ∆ηµόσιας Τάξης
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια της εκπαίδευσης τους.»
6. Παιδικοί σταθµοί, που έχουν συγχωνευθεί σε ένα νοµικό πρόσωπο,
οργανώνονται σε επίπεδο διεύθυνσης ή αυτοτελούς τµήµατος, ανάλογα µε
τον αριθµό των υπηρετούντων υπαλλήλων. Παιδικοί σταθµοί που δεν έχουν
συγχωνευθεί σε ένα νοµικό πρόσωπο, οργανώνονται σε αυτοτελή γραφεία,
ανεξάρτητα από τον αριθµό των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς.

Άρθρο 31
Ειδικοί συνεργάτες Κ.Ε.∆.Κ.Ε. - Τ.Ε.∆.Κ.
1. Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος και οι Τοπικές Ενώσεις
∆ήµων και Κοινοτήτων µπορούν να προσλαµβάνουν έως τρεις και έναν,
αντιστοίχως, ειδικούς συµβούλους ή ειδικούς συνεργάτες ή επιστηµονικούς
συνεργάτες. Οι ανωτέρω προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του
οργάνου που τους προσλαµβάνει, και διέπονται αποκλειστικά από τις
διατάξεις των επόµενων παραγράφων.
2. Για την πρόσληψη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού απαιτούνται:
α) Πτυχίο σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Χώρας ή ισότιµο
πτυχίο αλλοδαπής ανώτατης σχολής.
β) Ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα αρµοδιοτήτων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη
επιστηµονική ενασχόληση (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες
εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις
και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα που θα απασχοληθούν.
Επίσης, η ειδίκευση αυτή µπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των
προσλαµβανοµένων ως επαγγελµατιών ειδικής εµπειρίας. Ειδικά για τους
επιστηµονικούς συνεργάτες, απαιτείται και διδακτορικό δίπλωµα ή τίτλος
µεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της Χώρας ή
ισότιµος τίτλος αλλοδαπής ανώτατης σχολής, που αντιστοιχεί στο
αντικείµενο ενασχόλησης τους.
γ) Για την πρόσληψη ειδικών συνεργατών αρκεί η ειδική εµπειρία στον τοµέα
που προσλαµβάνονται, χωρίς να απαιτούνται απαραίτητα τα προσόντα της
περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής.
3. Η πρόσληψη των ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών και
επιστηµονικών συνεργατών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου αυτού, ενεργείται µε δηµόσια γνωστοποίηση δια του ηµερήσιου
τύπου από τον Πρόεδρο της κάθε Ένωσης, ο οποίος και προσλαµβάνει, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του, τα πρόσωπα που είναι κατάλληλα. Η απόφαση
αυτή καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα µε τα οποία
θα απασχοληθεί ο προσλαµβανόµενος. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται µε την
υπογραφή από τον προσλαµβανόµενο της σύµβασης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση
µε την Ένωση και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαµβανόµενου για παροχή
υπηρεσιών.
4. Η πρόσληψη των ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών ή
επιστηµονικών συνεργατών µπορεί να γίνει και µε απόσπαση από θέση του
δηµόσιου τοµέα ή µε ανάθεση καθηκόντων µε παράλληλη, πλήρη ή
µειωµένη, άσκηση των κύριων καθηκόντων του προσλαµβανόµενου. Στην
περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.
1416/1984. Οι αποσπώµενοι, κατά το χρόνο της απόσπασης τους,
εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης που είναι
ασφαλισµένοι.
5. Οι ειδικοί σύµβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστηµονικοί
συνεργάτες δεν έχουν αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής.
Παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή
προφορικά, για το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων της κάθε Ένωσης,
την οποία έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συµβουλευτικό τους έργο
απευθύνεται προς τον Πρόεδρο, το διοικητικό συµβούλιο και την εκτελεστική
επιτροπή , ανάλογα µε τις αρµοδιότητες τους. Ειδικά οι επιστηµονικοί
συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες σε εξειδικευµένα επιστηµονικά και τεχνικά
θέµατα, που µπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση
µελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων,

επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγµάτωση
των σκοπών του δήµου, παροχή επιστηµονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε
ειδικά θέµατα, που απασχολούν τις οργανωτικές µονάδες των Ενώσεων,
συστηµατική παρακολούθηση της επιστήµης και τεχνολογίας στον τοµέα της
δραστηριότητας τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών
δεδοµένων ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο
Πρόεδρο.
6. Το έργο των ειδικών συµβούλων δεν είναι ασυµβίβαστο µε την ιδιότητα
του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού
λειτουργήµατος. Επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου
επαγγελµατία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατος τους είναι
ασυµβίβαστη µε την άσκηση του λειτουργήµατος του ειδικού συµβούλου. Οι
ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν για τους ειδικούς και επιστηµονικούς
συνεργάτες. Οι ειδικοί σύµβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστηµονικοί
συνεργάτες δεν παρεµβάλλονται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στην οργανωτική
και βαθµολογική κλίµακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία µε τις θέσεις
της κλίµακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην αρµοδιότητα του Προέδρου,
για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από
το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό ιδιωτικού δικαίου που προσλαµβάνεται σε
οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών των Ενώσεων.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται οι αποδοχές
των ειδικών συµβούλων, των ειδικών συνεργατών και των επιστηµονικών
συνεργατών. Σε περίπτωση ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων οι αποδοχές
δεν µπορούν να υπερβούν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών της
κύριας θέσης τους.
Άρθρο 32
Λειτουργικά θέµατα γραφείου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2503/1997
αντικαθίστανται ως εξής:
«Για τη στελέχωση του Γραφείου κάθε Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
συνιστώνται δύο ενιαίες θέσεις ειδικών συµβούλων - ειδικών συνεργατών µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Κατά τα λοιπά
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991. Για
τον ίδιο σκοπό συνιστάται επίσης µια θέση δικηγόρου µε έµµισθη εντολή,
που αφορά την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης. Ο δικηγόρος που
προσλαµβάνεται στη θέση αυτή αποχωρεί µε την αποχώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο, του Γενικού Γραµµατέα, ο οποίος τον προσέλαβε, χωρίς
αποζηµίωση.»
2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2503/1997, µετά τη
φράση «και από υπουργείο» προστίθεται η φράση «ή νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2503/1997
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η χρονική διάρκεια της απόσπασης µπορεί να ορίζεται ως τέσσερα έτη.»
γ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2503/1997
αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας επιτρέπεται, µε απόφαση
του, η απόσπαση έως δέκα (10) υπαλλήλων από αυτούς που υπηρετούν σε
οργανικές µονάδες της Περιφέρειας ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τον Γενικό Γραµµατέα της

Περιφέρειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να αποσπασθούν
περισσότεροι των δύο υπαλλήλων από το ίδιο νοµικό πρόσωπο. Επιτρέπεται
επίσης η απόσπαση, µε τήρηση του ορίου του προηγούµενου εδαφίου,
υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες οργανισµών, επιχειρήσεων ή
εταιρειών που ανήκουν στο κράτος ή το κράτος κατέχει τουλάχιστο το
πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή
διορίζει τον διοικητή ή τον πρόεδρο ή το διοικητικό συµβούλιο, οι οποίες
λειτουργούν στην εδαφική περιοχή της Περιφέρειας, µε εξαίρεση τους
οργανισµούς, επιχειρήσεις ή εταιρείες που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι αποσπάσεις αυτές γίνονται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
και του εποπτεύοντος Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες
διατάξεις και χωρίς χρονικό περιορισµό. Η µισθοδοσία των αποσπώµενων
βαρύνει τον φορέα, στον οποίο ανήκουν οργανικά.»
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις θεµάτων ∆.Ε.Υ.Α.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1069/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 7 του άρθρου 57 του Ν. 2218/ 1994 και τροποποιήθηκε µε την
παρ. 1 εδ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 και την παρ. 6 του άρθρου 8
του Ν. 2839/ 2000, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων, που
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να διευρυνθεί ο
σκοπός των επιχειρήσεων και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση, την
αποχέτευση και την άρδευση και τους ακόλουθους τοµείς στην περιοχή της
αρµοδιότητας τους:
α) τη συγκέντρωση, µεταφορά και διάθεση απορριµµάτων,
β) τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και
λειτουργία των δικτύων τηλεθέρµανσης,
γ) τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και
λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την υπάρχουσα
νοµοθεσία,
δ) την εµφιάλωση και εµπορία νερού,
ε) τη διαχείριση, αξιοποίηση και εµπορία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
που προέρχονται από τα αντικείµενα δραστηριότητας των δηµοτικών
επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των οικείων
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα της µεταβίβασης αρµοδιοτήτων,
υποχρεώσεων, πόρων και συναφών θεµάτων, αναγκαίων για την εκτέλεση
των παραπάνω έργων. Αν συµπεριληφθεί στους σκοπούς της επιχείρησης η
µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και
λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, µπορεί η τυχόν υφιστάµενη αµιγής
δηµοτική ή διαδηµοτική επιχείρηση φυσικού αερίου να απορροφάται από τη
δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του οικείου ∆ήµου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
∆ιοικητικών Συµβουλίων των δύο επιχειρήσεων.»
2. Το εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995,
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ψηφίζει το ετήσιο προγραµµάτων έργων κατασκευής, συµπλήρωσης και
συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης των έργων κατασκευής,
συµπλήρωσης και συντήρησης των δικτύων των δραστηριοτήτων, οι οποίες
περιλαµβάνονται στους σκοπούς της επιχείρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις

της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1069/1980, καθώς και το πρόγραµµα
επενδύσεων.»
3. Στο άρθρο 7 του Ν. 1069/1980 προστίθεται παράγραφος 4, µε αντίστοιχη
αναρίθµηση των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 σε 5,6,7 και 8, η οποία έχει ως
εξής:
«4. Αν απορροφηθεί η δηµοτική επιχείρηση φυσικού αερίου από τη δηµοτική
επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης, το προσωπικό που υπηρετούσε στην
πρώτη και κατείχε οργανικές θέσεις, µπορεί µε απόφαση του οικείου
∆ηµοτικού Συµβουλίου και σύµφωνη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου της
∆.Ε.Υ.Α. να µεταφέρεται στη δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης
και να καταλαµβάνει τις ανάλογες µε την ειδικότητα του θέσεις που έχουν
προβλεφθεί στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του Ν. 1069/1980, όπως αυτή
προστέθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995,
καταργείται και προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5, οι οποίες έχουν ως
εξής:
«4. Στους πόρους της επιχείρησης, της οποίας διευρύνεται ο σκοπός και
περιλαµβάνει και τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση,
επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, την
εµφιάλωση και εµπορία του νερού και τη διαχείριση, αξιοποίηση και εµπορία
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας περιλαµβάνονται:
α) το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο φυσικού αερίου,
β) τα εισπραττόµενα ποσά για τη δαπάνη µετατόπισης αγωγών και
συνδέσεων του φυσικού αερίου ή άλλων εργασιών,
γ) η αξία του καταναλισκόµενου φυσικού αερίου,
δ) οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων φυσικού αερίου κατά
προτεραιότητα,
ε) τα εισπραττόµενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική µε
τις προσφερόµενες υπηρεσίες από τα νέα αντικείµενα της επιχείρησης και
στ) τα έσοδα από την εµπορία εµφιαλωµένου νερού και των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1069/1980 εφαρµόζονται αναλόγως
και για τα αντικείµενα της τηλεθέρµανσης, του φυσικού αερίου και των
άλλων δραστηριοτήτων, στις οποίες έχει διευρυνθεί το αντικείµενο της
επιχείρησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.
1069/1980.»
Άρθρο 34
Θέµατα αδειών διαµονής αλλοδαπών
1. Αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν λάβει θεώρηση εισόδου (VISA) για σπουδές ή
επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα µετά την 1.7.2002, αλλά δεν
υπέβαλαν εµπροθέσµως αίτηση για χορήγηση άδειας παραµονής ως τη
δηµοσίευση του παρόντος, µπορούν να την υποβάλουν µέσα σε εξήντα (60)
ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
του άρθρου 11 του Ν. 2910/ 2001 και, παραλλήλως, αποδεικνύεται, µε
βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, δηµόσιου ή ιδιωτικού
ινστιτούτου επαγγελµατικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή εργαστηρίου ελευθέρων
σπουδών, ότι συνεχίζουν να φοιτούν κανονικά σε αυτά.
2. Το άρθρο 15 του Ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών
Αλλοδαπός, ο οποίος έχει λάβει θεώρηση εισόδου (VISA) ή άδεια παραµονής
για σπουδές ή για επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα, µπορεί να αλλάξει
εκπαιδευτικό ίδρυµα ή δηµόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελµατικής

κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, καθώς και
κατεύθυνση σπουδών ή επαγγελµατικής κατάρτισης, µόνο µία φορά,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα
υπάρξει υπέρβαση του χρόνου παραµονής που προβλεπόταν για τις αρχικές
σπουδές.»
3. Στο άρθρο 16 του Ν. 2910/2001 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Σε αλλοδαπούς φοιτητές, που συµµετέχουν σε προγράµµατα µε σκοπό την
πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των σπουδών τους, χορηγείται άδεια
διαµονής, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η οποία
επέχει και θέση άδειας εργασίας, ισχύος έως έξι (6) µηνών, µε δυνατότητα
ισόχρονης παράτασης, εφόσον προηγουµένως έχουν λάβει ειδική θεώρηση
εισόδου για το σκοπό αυτόν. Για τη χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου
ο αλλοδαπός φοιτητής θα πρέπει να προσκοµίσει στο ελληνικό Προξενείο του
τόπου κατοικίας του:
α) διαβατήριο ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο,
β) βεβαίωση του αρµόδιου, κατά περίπτωση, φορέα ανταλλαγών, από την
οποία θα προκύπτει ότι ο αλλοδαπός γίνεται αποδεκτός στο πρόγραµµα για
πρακτική εξάσκηση στο αντικείµενο των σπουδών του σε συγκεκριµένη
επιχείρηση για ορισµένο χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες,
γ) πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από τις αρχές της χώρας προέλευσης
του αλλοδαπού,
δ) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου,
ε) στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ασφαλισµένος καθ' όλη τη
διάρκεια παραµονής στην ηµεδαπή.
Η άδεια διαµονής χορηγείται χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία των
παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 8 του νόµου αυτού, µε την επίδειξη της
ειδικής θεώρησης εισόδου και την προσκόµιση του παραβόλου, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 71 του ίδιου νόµου.»
4. Η παράγραφος 1α του άρθρου 32 του Ν. 3202/2003 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Όταν πρόκειται για ανανέωση άδειας διαµονής, που αφορά διαφορετικό
εργασιακό καθεστώς από εκείνο για το οποίο έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια
και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόµου, δεν απαιτείται η
αντίστοιχη για το σκοπό αυτόν ειδική θεώρηση εισόδου. Η διαδικασία αυτή
δεν αφορά τους κατόχους άδειας διαµονής για τους λόγους που
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 10-18, 34, 35, 36, 37 παρ. 6α και
β, 37 παρ. 7α, εφόσον οι κάτοχοί τους εισήλθαν στην Ελλάδα ειδικά για το
σκοπό αυτόν. Άδειες διαµονής, που χορηγήθηκαν µε βάση το άρθρο 37 παρ.
1 και 4 περιπτώσεις γ' και δ' καθώς και 37 παρ. 7β, δεν µπορούν να
ανανεωθούν για λόγο διαφορετικό από αυτόν, για τον οποίο είχαν αρχικώς
χορηγηθεί.
5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του Ν. 2910/2001, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ως µέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης νοούνται:
α. οι σύζυγοι,
β. τα κάτω του 21 ου έτους τέκνα των συζύγων,
γ. οι γονείς των συζύγων, καθώς και τα τέκνα αυτών άνω του 21ου έτους,
εφόσον αποδεικνύεται ότι θα συντηρούνται από αυτούς.»
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 2910/2001 όπως ισχύει, προστίθεται
εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Οι παραπάνω αλλοδαποί µπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά το
άρθρο 28 παράγραφος 2 µέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται
ατοµική άδεια παραµονής που λήγει µε τη λήξη της άδειας παραµονής των
αλλοδαπών, εφόσον προσκοµίσουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο.»
7. Η παρ. 7 του άρθρου 44 του Ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η απέλαση αλλοδαπών, που βρίσκονται παράνοµα στη Χώρα και
καταγγέλλουν πράξεις προαγωγής σε πορνεία, µπορεί, µε διάταξη του
εισαγγελέα πληµµελειοδικών και έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να
αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που
καταγγέλθηκαν. Αν η καταµήνυση αποδειχθεί ψευδής, η απέλαση εκτελείται.
Για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται, µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, άδεια διαµονής κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του Ν. 2910/2001. Η ανωτέρω άδεια διαµονής επέχει και θέση
άδειας εργασίας, χορηγείται για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών και
ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα ως την έκδοση της αµετάκλητης
δικαστικής απόφασης και για τη χορήγηση της δεν απαιτείται η καταβολή του
παραβόλου του άρθρου 71. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων
εφαρµόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του Ν.
3064/2002.»
8. Σε τέκνα αλλοδαπών, τα οποία κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
Ν. 2910/2001 δεν είχαν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και είτε
τους είχε χορηγηθεί προσωρινή εξάµηνη άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 5 του ίδιου νόµου, καίτοι πληρούσαν τις
προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 67 του
ανωτέρω νόµου είτε ήταν εγγεγραµµένα ως προστατευόµενα µέλη στις
άδειες διαµονής των γονέων τους και δεν τους χορηγήθηκε αυτοτελής άδεια
διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του ίδιου νόµου είτε δεν
έλαβαν άδεια διαµονής καίτοι οι γονείς τους ήταν ή έγιναν κάτοχοι άδειας
διαµονής, χορηγείται: α) αυτοτελής άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2910/2001, εφόσον κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης δεν έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους,
β) άδεια διαµονής για σπουδές, εφόσον έχουν υπερβεί το 21ο έτος της
ηλικίας τους και φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Χώρας, η οποία
µπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του Ν. 2910/2001 και γ)
άδεια διαµονής για έναν από τους λόγους του Ν. 2910/2001, εφόσον έχουν
υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις εκ του νόµου
οριζόµενες για κάθε περίπτωση προϋποθέσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση
του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 2910/2001. Οι ανωτέρω αλλοδαποί έχουν
δικαίωµα υποβολής σχετικής αίτησης στο δήµο του τόπου κατοικίας τους,
συνοδευόµενη από τα έκτου νόµου, σε κάθε περίπτωση, απαιτούµενα
δικαιολογητικά, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού. Για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη
δηµοσίευση του παρόντος ως την ηµεροµηνία υποβολής της ανωτέρω
αίτησης, οι αλλοδαποί θεωρούνται νόµιµα διαµένοντες χωρίς την ανάγκη
έκδοσης οποιασδήποτε διαπιστωτικής πράξης.
Άρθρο 35
Μεταβατικές διατάξεις και λοιπές ρυθµίσεις
1. Οι υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Νοµαρχιακές Επιτροπές
εξακολουθούν να λειτουργούν ως την 31.12.2004 σύµφωνα µε τις
αντικαθιστώµενες διατάξεις.
2. Επιτρέπεται η παρέµβαση της Ε.Ν.Α.Ε., της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και των Τ.Ε.∆.Κ.,
ενώπιον των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων υπέρ των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, των νοµικών προσώπων και των επιχειρήσεων
αυτών, έπειτα από απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της Ε.Ν.Α.Ε., της
Κ.Ε.∆.Κ.Ε. και των Τ.Ε.∆.Κ. και αν από το αντικείµενο της διαφοράς
επηρεάζεται το γενικότερο συµφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε
διαφορές µεταξύ Ο.Τ.Α. αποκλείεται οποιαδήποτε παρέµβαση, µε την
εξαίρεση των διαφορών µεταξύ Ο.Τ.Α. διαφορετικού βαθµού.

3.α. Οι πρόεδροι των Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Νοµάρχες, οι
Αντινοµάρχες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νοµαρχιακών
∆ιαµερισµάτων και οι Γενικοί Γραµµατείς αυτών µπορούν να κάνουν χρήση
των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, µέσω µιας συσκευής έκαστος, για την
κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από
τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
β. Οι δήµαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήµαρχοι, πρόεδροι συµβουλίων
δηµοτικών διαµερισµάτων του άρθρου 120 του Π.∆. 410/1995 και οι
πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων δήµων άνω των ογδόντα χιλιάδων
(80.000) κατοίκων, καθώς και δήµων πρωτευουσών νοµών, µπορούν να
κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, µέσω µιας συσκευής
έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωµα
παρέχεται και στους Γενικούς Γραµµατείς των δήµων. Η σχετική δαπάνη
καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του οικείου δήµου ή
κοινότητας.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται, για τους
παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο
επιτρεπτό όριο των κλήσεων αυτών.
4.α. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών Οµάδα Εργασίας, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των
αντίστοιχων Υπουργείων, του Ι.Κ.Α., του Ο.ΓΑ. και της ∆ΙΑΣ Α.Ε.
(«∆ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΑ.Ε.»).
β.ι. Αντικείµενο της ανωτέρω Οµάδας Εργασίας είναι ο σχεδιασµός
οργάνωσης ηλεκτρονικού αρχείου, στο οποίο θα περιληφθούν τα στοιχεία
των ληξιαρχικών πράξεων θανάτων των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου και των
ασφαλιστικών ταµείων και η περαιτέρω διασταύρωση των στοιχείων αυτών
µε τα αντίστοιχα των ασφαλιστικών φορέων, ώστε να καθίσταται δυνατή η
άµεση διαγραφή των αποβιούντων που είναι συνταξιούχοι αυτών.
ιι. Η ίδια Οµάδα Εργασίας θα προτείνει και τις αναγκαίες τροποποιήσεις των
στοιχείων που εµπεριέχονται στις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.
γ. Με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση σύστασης της Οµάδας
Εργασίας, ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου που προεδρεύει, η
γραµµατειακή υποστήριξη της, ο χρόνος περάτωσης του έργου της, καθώς
και η αποζηµίωση των µελών της, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
δ. Η εταιρία «∆ΙΑΣ Α.Ε.» δεν έχει οποιαδήποτε οικονοµική αξίωση από το
∆ηµόσιο, πλην της προβλεπόµενης στην περίπτωση γ' της παραγράφου
αυτής αποζηµίωσης για τη συµµετοχή της στην Επιτροπή.
5. Το άρθρο 47 του Ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν:
α. την κατάρτιση και τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων,
β. την προσθήκη ή αντικατάσταση στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη
των ληξιαρχικών πράξεων και την καταχώριση αυτών στα ληξιαρχικά βιβλία,
γ. την έκδοση αντιγράφων, πιστοποιητικών και αποσπασµάτων των
ληξιαρχικών βιβλίων,
δ. κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκτέλεση του νόµου.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθµίζονται τα θέµατα
που αναφέρονται στην επιθεώρηση των ληξιαρχικών βιβλίων.
3. Ως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 1
εξακολουθούν να εφαρµόζονται τα ήδη εκδοθέντα σχετικά προεδρικά
διατάγµατα.»
6. Η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 1400/1983, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 1943/1991 και την

παρ. 9 του άρθρου 57 του Ν. 2218/ 1994, εφαρµόζεται και για τους
τοπικούς συµβούλους.
7. Η παρ. 12 του άρθρου 68 του Π.∆. 351/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3242/ 2004, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Οι συµβολαιογράφοι, οι δικηγόροι και οι ασκούµενοι δικηγόροι µπορούν
να διορισθούν ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής
αρχής, τόσο στην εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται, όσο και
στην εκλογική περιφέρεια στην οποία περιλαµβάνεται ολικά ή µερικά το
πρωτοδικείο, στο οποίο είναι διορισµένοι και ασκούντα καθήκοντα τους.»
8. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 της πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου αριθµ. 19/ 8.2.1990, που κυρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.
1878/1990, αντικαθίσταται ως εξής:
«Από κάθε φορέα του δηµόσιου τοµέα (υπουργείο, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆.) δεν
επιτρέπεται διάθεση αριθµού µεγαλύτερου του τέσσερα τοις εκατό (4%),
υπολογιζόµενου επί του συνόλου των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων ή
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάγονται στην
ίδια υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού.»
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 2190/1994 η φράση
«επιφυλασσοµένου του ορίου 2% της διάταξης της παραγράφου 2 της ΠΥΣ
19/8.2.1990» αντικαθίσταται µε τη φράση «επιφυλασσοµένου του ορίου 4%
της διάταξης της παραγράφου 2 της ΠΥΣ 19/ 8.2.1990.»
Από το άρθρο 24 του Ν. 3051/2002 διαγράφεται η φράση «από τους
οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι..»
γ. Υπάλληλοι φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι έχουν
αποσπασθεί, ως την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 10 του Ν. 216/ 1974, στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και εν συνεχεία έχουν διατεθεί,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, στα γραφεία των Βουλευτών και
Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στα γραφεία
Κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες, για τις οποίες έγινε η διάθεση
τους και µετά την έξοδο από το δηµόσιο τοµέα του φορέα στον οποίο
ανήκουν. Τυχόν αποφάσεις ανάκλησης αποσπάσεων και διάθεσης των
παραπάνω υπαλλήλων δεν ισχύουν.
9. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3037/2002 «Απαγόρευση παιγνίων» και
µετά τη λέξη «Αποκέντρωσης,» προστίθενται οι λέξεις:
«Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,».
10. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µπορεί να
ορίζεται ηµέρα αργίας σε πόλεις, νοµούς και περιφέρειες της Χώρας, για τον
εορτασµό ιστορικού ή θρησκευτικού γεγονότος τοπικού, αντιστοίχως,
χαρακτήρα.
11. Η ηµέρα αργίας για την περιφέρεια του ∆ήµου Πόρου, Ν. Αττικής, που
καθιερώθηκε µε το Β.∆. 565/ 26.8.1962 για την εορτή της Αναλήψεως,
µεταφέρεται για την εορτή του πολιούχου Αγίου Λεωνίδη, η οποία εορτάζεται
την Πέµπτη µετά την Κυριακή του Θωµά.
12. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 2819/2000
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ.ι. Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, η ∆ηµοτική Αστυνοµία
εξακολουθεί να ασκεί τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων 1, 2, 3, 6, 10, 12,
13, 16, 26, 29, 31 και 33 της παραγράφου Ατού άρθρου 2 του διατάγµατος
23/2002.
ιι. Οι υπόλοιπες αρµοδιότητες, που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη,
ασκούνται από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, στο σύνολο τους ή µεµονωµένα,

ύστερα από προηγούµενη απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η
απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου δηµοτικού
συµβουλίου και γνώµη του αστυνοµικού διευθυντή του νοµού.
iii. Ως την έκδοση της παραπάνω απόφασης οι αρµοδιότητες αυτές
εξακολουθούν να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.).
ιν. Στη ∆ηµοτική Αστυνοµία ανατίθεται η αρµοδιότητα επιβολής των
διοικητικών µέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/ 1999, για την παράνοµη
στάθµευση οχηµάτων, καθώς και της εφαρµογής των διατάξεων που
αναφέρονται στην κυκλοφορία οχηµάτων στους πεζοδρόµους.
Οι ανωτέρω αρµοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται, παραλλήλως και
κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό
Σώµα.»
13.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού των
Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., όπως προβλέπεται στο άρθρο εικοστό δεύτερο
του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α'), όπως και το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 14 των καταστατικών του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α. Ε. και
του Οργανισµού Λιµένος θεσσαλονίκης Α.Ε., όπως προβλέπονται αντιστοίχως
στα άρθρα τρίτο και όγδοο του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α'), αντικαθίστανται
ως εξής:
«Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
εταιρείας, η δε διάρκεια της θητείας του είναι ανεξάρτητη από εκείνη των
υπόλοιπων µελών.»
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του καταστατικού των
Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., όπως προβλέπεται στο άρθρο εικοστό δεύτερο
του Ν. 2932/2001, όπως και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 των
καταστατικών του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. και του Οργανισµού
Λιµένος θεσσαλονίκης Α.Ε., όπως προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα τρίτο
και όγδοο του Ν. 2688/1999, αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος προσλαµβάνεται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, µετά από δηµόσια προκήρυξη της θέσης.»

Άρθρο 36
∆ηµοσιότητα εσόδων και δαπανών των Πολιτικών Κοµµάτων
1. Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α') προστίθεται
περίπτωση ια' ως εξής:
«ια. Τεύχος Οικονοµικών των Πολιτικών Κοµµάτων και Συνασπισµών
Πολιτικών Κοµµάτων. Στο τεύχος αυτό γίνονται οι δηµοσιεύσεις των
στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου
18 και 1 του άρθρου 19 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α').»
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 3023/2002
(ΦΕΚ 146 Α') αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Τα Πολιτικά Κόµµατα και οι Συνασπισµοί που λαµβάνουν κρατική
εκλογική χρηµατοδότηση, εντός δύο (2) µηνών µετά τη διενέργεια των
εκλογών ή των εκλογών για τη ν ανάδειξη Ελλήνων αντιπροσώπων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συντάσσουν και δηµοσιεύουν ειδική έκθεση
εκλογικών εσόδων και δαπανών, στην οποία καταχωρίζονται, µε αναφορά
του αντίστοιχου παραστατικού, τα ποσά που συγκέντρωσε το Κόµµα ή ο
Συνασπισµός κατά τον εκλογικό αγώνα, καθώς και οι κατά την παρ. 3 του
άρθρου 5 εκλογικές δαπάνες. Η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και
δαπανών δηµοσιεύεται εντός της παραπάνω προθεσµίας στο οικείο τεύχος
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
ανωτέρω ειδική έκθεση και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Εσωτερικών,
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης
και

Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Αντίγραφο του ισολογισµού και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και
δαπανών, καθώς και τα φύλλα των εφηµερίδων και του οικείου τεύχους της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στα οποία δηµοσιεύτηκαν αντίστοιχα,
αποστέλλονται από τα Κόµµατα, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
δηµοσίευση στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 21, καθώς και στον
Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.»
3. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α')
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Τα Κόµµατα και οι Συνασπισµοί που συµµετείχαν, αυτοτελώς ή σε
συνασπισµό, σε γενικές ή αναπληρωµατικές εκλογές ή εκλογές για τη ν
ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δε
δικαιούνται κρατική, τακτική ή εκλογική χρηµατοδότηση υποχρεούνται να
δηµοσιεύουν ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, εντός δύο (2)
µηνών από τη διενέργεια των εκλογών στο οικείο τεύχος της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως.
2. Αντίγραφο της κατάστασης των εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθώς
και τα φύλλα του οικείου τεύχους της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στα
οποία δηµοσιεύτηκε, αποστέλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 21 εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση.»
4. Για τα Πολιτικά Κόµµατα και τους Συνασπισµούς των Πολιτικών Κοµµάτων
που συµµετείχαν στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004 και στις εκλογές για
την ανάδειξη Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 13ης
Ιουνίου του ίδιου έτους η προθεσµία για τη δηµοσίευση της ειδικής έκθεσης
εκλογικών εσόδων και δαπανών των παραγράφων 2 του άρθρου 18 και 1
του άρθρου 19 παρατείνεται µέχρι 30 Νοεµβρίου 2004 και η δηµοσίευση
αυτή γίνεται αποκλειστικά στο τεύχος της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, που
συνιστάται µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 37
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
επόµενου άρθρου, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία
έχει αντίθετο περιεχόµενο.
Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους.

