
 1 

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ 

«Ρςθμίζειρ θεμάηων πποζωπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιωηικού δικαίος αοπίζηος 

σπόνος και άλλερ διαηάξειρ οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ» 

 

 

Κεθάιαην Α΄ 

Βαζκνινγηθή εμέιημε θαη ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο 

πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ  

ανξίζηνπ ρξόλνπ 
 

 

Άξζξν 1 

Πεδίν εθαξκνγήο 

 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγεηαη ην πξνζσπηθφ 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ,  ησλ λ.π.δ.δ. θαη ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, πνπ θαηέρεη νξγαληθή ζέζε, κε 

εμαίξεζε ην πξνζσπηθφ κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

 

Άξζξν 2 

Βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ 

 

1. Οη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο θαηαηάζζνληαη ζε πέληε 

(5) ζπλνιηθά βαζκνχο σο αθνινχζσο: 

Βαζκφο Α΄ 

Βαζκφο Β΄ 

Βαζκφο Γ΄ 

Βαζκφο Γ΄  

Βαζκφο Δ΄ 

2. Δηζαγσγηθφο βαζκφο ησλ ππαιιήισλ Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη ν βαζκφο Γ΄ θαη θαηαιεθηηθφο ν Α΄  θαη ησλ  

ππαιιήισλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ν βαζκφο Δ΄ θαη θαηαιεθηηθφο ν Β΄  . Γηα ην 

Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Δ.Π.) εηζαγσγηθφο βαζκφο είλαη ν Γ΄. 

3. Οη ζέζεηο φισλ ησλ βαζκψλ θάζε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ) 

θαζψο θαη ηνπ Δ.Δ.Π. είλαη νξγαληθψο εληαίεο. 

 

 

Άξζξν 3 

Υξόλνο Πξναγσγήο 

 

1.  Γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ απαηηείηαη: 

α. Γηα ηνπο ππαιιήινπο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο: 

Απφ ηνλ βαζκφ Δ΄ ζηνλ βαζκφ Γ΄, δηεηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Δ΄, απφ ηνλ 

βαζκφ Γ΄ ζηνλ βαζκφ Γ΄, δεθαεηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Γ΄ θαη απφ ηνλ βαζκφ Γ΄ 

ζηνλ βαζκφ Β΄, δεθαεηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Γ΄. 

β. Γηα ηνπο ππαιιήινπο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 
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Απφ ηνλ βαζκφ Γ΄ ζην βαζκφ Γ΄ δηεηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Γ΄, απφ ηνλ βαζκφ Γ΄ ζην 

βαζκφ Β΄ ελλεαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Γ΄  θαη απφ ηνλ βαζκφ Β΄ ζηνλ βαζκφ Α΄ 

νθηαεηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Β΄. 

γ. Γηα ηνπο ππαιιήινπο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο: 

Απφ ηνλ βαζκφ Γ΄ ζηνλ βαζκφ Γ΄ δηεηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Γ΄, απφ ηνλ 

βαζκφ Γ΄ ζηνλ βαζκφ Β΄ επηαεηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Γ΄ θαη απφ ηνλ βαζκφ Β΄ ζηνλ 

βαζκφ Α΄ εμαεηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Β΄. 

δ. Γηα ηνπο ππαιιήινπο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο: 

Απφ ηνλ βαζκφ Γ΄ ζηνλ βαζκφ Γ΄ δηεηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Γ΄, απφ ηνλ 

βαζκφ Γ΄ ζηνλ βαζκφ Β΄ πεληαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Γ΄ θαη απφ ηνλ βαζκφ Β΄ ζηνλ 

βαζκφ Α΄ εμαεηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Β΄. 

ε. Γηα ην Δηδηθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ:  

Απφ ηνλ βαζκφ Γ΄ ζηνλ βαζκφ Β΄ 5εηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Γ΄ θαη απφ ηνλ 

βαζκφ Β΄ ζηνλ βαζκφ Α΄ 6εηήο ππεξεζία ζηνλ βαζκφ Β΄. 

2.  Σα δχν πξψηα έηε πνπ δηαλχνληαη ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ απνηεινχλ δνθηκαζηηθή ππεξεζία.  

3.  Γηα ηνπο ππαιιήινπο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ΠΔ ή ΣΔ, θαηφρνπο 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζπνπδψλ δηάξθεηαο ελφο ηνπιάρηζηνλ έηνπο, ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε βαζκνινγηθή εμέιημε κεηψλεηαη ζπλνιηθά θαηά δχν (2) έηε. Γηα ηνπο 

θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε βαζκνινγηθή 

εμέιημε κεηψλεηαη ζπλνιηθά θαηά δχν (2) έηε. Αλ ν ππάιιεινο θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ 

θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα, ε θαηά ηα αλσηέξσ κείσζε ηνπ ρξφλνπ δελ γίλεηαη 

αζξνηζηηθά. Οη ελ ιφγσ ηίηινη απαηηείηαη λα είλαη ζπλαθείο κε ηα αληηθείκελα ζηα 

νπνία απαζρνινχληαη ή είλαη δπλαηφλ, θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηεο ππεξεζίαο 

ηνπο, λα απαζρνιεζνχλ. Χο κεηαπηπρηαθφ θαη σο δηδαθηνξηθφ δίπισκα λννχληαη 

εθείλα πνπ ρνξεγνχληαη κε αληίζηνηρν ηδηαίηεξν ηίηιν κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ή 

δηπιψκαηνο Παλεπηζηεκίνπ ή ΣΔΙ. Γηα ηα κεηαπηπρηαθά θαη ηα δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ απαηηείηαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή. 

4. Γηα ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ επηιέγεηαη ζε ζέζε πξντζηακέλνπ 

νξγαληθήο κνλάδαο απαγνξεχεηαη ε άζθεζε νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο θαη 

παξάιιειεο απαζρφιεζεο.  

 

Άξζξν 4 

ύζηεκα πξναγσγώλ - Πίλαθεο πξναθηέσλ 

 

 1. Οη πξναγσγέο γίλνληαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Οη ππάιιεινη πξνάγνληαη ζηνλ ακέζσο επφκελν βαζκφ, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 

ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ζηνλ βαζκφ πνπ θαηέρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαη έρνπλ ζε πςειφ επίπεδν ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζήο ηνπο. Σν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζηψζεη ηε ζπλδξνκή ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ, ιακβάλεη ππφςε φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ κεηξψνπ ηνπ ππαιιήινπ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηελ ππεξεζία, ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα, ε πξσηνβνπιία θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο ηνπ, ην ππεξεζηαθφ 

ζπκβνχιην ιακβάλεη ππφςε ηηο εθζέζεηο νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηεο ηειεπηαίαο 

πεληαεηίαο. Δηδηθά γηα ηελ πξναγσγή ζηνλ Α΄ βαζκφ πξέπεη ν ππάιιεινο λα έρεη ζε 

ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν πξνζφληα πνπ καξηπξνχλ δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ θιίκαθα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ 

πξνζφλησλ ησλ ππαιιήισλ. 
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2. Σν ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην ηνλ Απξίιην θάζε έηνπο θαηαξηίδεη, κε βάζε ηηο 

θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Τ.Κ. ην νπνίν εθαξκφδεηαη θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

παξφληνο Κεθαιαίνπ, πίλαθα πξναθηέσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαηά βαζκφ θαη 

εηδηθφηεηα, θαζψο θαη πίλαθεο κε πξναθηέσλ. Γηα ηελ εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο απηνχο 

θξίλνληαη νη ππάιιεινη πνπ ζπκπιεξψλνπλ σο ηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο ηνλ 

απαηηνχκελν γηα ηελ πξναγσγή ρξφλν ππεξεζίαο. Η ηζρχο ησλ πηλάθσλ αξρίδεη ηελ 1ε 

Μαΐνπ ηνπ έηνπο θαηάξηηζήο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθνπνίεζήο 

ηνπο. 

3.  Οη ππάιιεινη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο πξναθηέσλ πξνάγνληαη 

ππνρξεσηηθά κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηελ θχξσζε ησλ πηλάθσλ ή απφ ηελ εκέξα πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηνλ απαηηνχκελν γηα ηελ πξναγσγή ρξφλν ππεξεζίαο. Η πξναγσγή 

ζσξείηαη φηη ζπληειείηαη απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ζπκπιεξψλεη ν ππάιιεινο ηνλ 

ρξφλν ππεξεζίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα πξναρζεί ζηνλ επφκελν βαζκφ, θαη πάλησο φρη 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ νηθείνπ πίλαθα πξναθηέσλ. 

4.  ηνπο πίλαθεο κε πξναθηέσλ πεξηιακβάλνληαη νη ππάιιεινη πνπ θξίλνληαη 

σο κε πξναθηένη. Χο κε πξναθηένη θξίλνληαη, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, βάζεη πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ, νη ππάιιεινη πνπ δελ 

πιεξνχλ ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπ αλψηεξνπ 

βαζκνχ. 

5.  Οη απνθάζεηο πξναγσγψλ δελ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

Άξζξν 5 

Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα, ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ θαη  ηνπ π.δ. 410/1988 ζην πξνζσπηθό  

ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ  

 

1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88-95 θαη 97-98 ηνπ Τ.Κ. εθαξκφδνληαη αλαιφγσο 

θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. Γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 90 έσο θαη 

97, 99 θαη 102 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ (θπξ. 

λ. 3584/2007 ΦΔΚ 143 Α΄). Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ γίλεηαη 

παξαπνκπή ζε ξπζκίζεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ λννχληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ.  

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Β΄ ηνπ π.δ. 410/1988 «Κψδηθαο Πξνζσπηθνχ κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκνζίνπ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ ινηπψλ 

λ.π.δ.δ.» ππάγεηαη φιν ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Δ ηνπ π.δ. 410/1988 θαη ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Κεθ. Σ΄ δελ 

ζίγνληαη απφ ηε δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

4.      ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ πδ 410/88 πξνζηίζεηαη εδάθην ηξίην σο εμήο: 

«Αλ ην πξνζσπηθφ απηφ θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 65
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ δελ έρεη 

ζπκπιεξψζεη ηξηάληα πέληε (35) εηψλ ζπλνιηθή ππεξεζία ζην Γεκφζην, παξαηείλεηαη 

ε παξακνλή ηνπ ζηελ Τπεξεζία, έσο ηε ζπκπιήξσζε ηεο ππεξεζίαο απηήο θαη φρη 

πέξαλ ηνπ 67
νπ

  έηνπο ηεο ειηθίαο». 
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Άξζξν 6  

Δπηινγή θαη εηδηθόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ Η.Γ.Α.Υ. 

 

1. Η επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ γίλεηαη εληαία γηα ην κφληκν 

πξνζσπηθφ θαη ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ 

(Ι.Γ.Α.Υ.). 

2. Με ηνπο νξγαληζκνχο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ λ.π.δ.δ. θαζνξίδνληαη νη 

εηδηθφηεηεο ηνπ ΙΓΑΥ πξνζσπηθνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ, ησλ 

νπνίσλ νη ππάιιεινη θξίλνληαη γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ησλ θαηά 

πεξίπησζε νξγαληθψλ κνλάδσλ αλάινγα κε ην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ.  

3. Αλ ε επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ γίλεηαη κε ζπκκεηνρή 

κφληκσλ ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ Ι.Γ.Α.Υ., σο αηξεηνί εθπξφζσπνη ζην Τπεξεζηαθφ 

πκβνχιην κεηέρνπλ έλαο (1) εθιεγκέλνο κφληκνο ππάιιεινο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζηαπξνχο πξνηίκεζεο, αλαπιεξνχκελνο απφ ην δεχηεξν ζε ζηαπξνχο αλεμαξηήησο 

ζπλδπαζκνχ θαη έλαο (1) εθιεγκέλνο Ι.Γ.Α.Υ. κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο 

αλαπιεξνχκελνο αληηζηνίρσο.  

 

Άξζξν 7  

Πξντζηάκελνη νξγαληθώλ κνλάδσλ 

 

1. Σν πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο θξίλεηαη γηα επηινγή ζε ζέζεηο επζχλεο ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαη, φπνπ απαηηείηαη, θαη ε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 84-86 ηνπ Τ.Κ. 

3. Χο νξγαληθέο κνλάδεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ 

λννχληαη ε δηεχζπλζε, ην ηκήκα, ην γξαθείν, ην απηνηειέο ηκήκα, ην απηνηειέο 

γξαθείν, θαζψο θαη ηπρφλ ελδηάκεζα επίπεδα δηνίθεζεο φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ 

ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 8 

Αλαξξσηηθή άδεηα πξνζσπηθνύ Η.Γ.Α.Υ. κε πξνζσξηλή αλαπεξηθή ζύληαμε 

 

Σν πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ 

Γεκνζίνπ, λ.π.δ.δ. θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

βαζκνχ, ζην νπνίν κε απφθαζε ηνπ θνξέα αζθάιηζεο ρνξεγείηαη πξνζσξηλή 

αλαπεξηθή ζχληαμε, ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε αλαξξσηηθή άδεηα, ρσξίο απνδνρέο 

απφ ηελ ππεξεζία, εθφζνλ ε λφζνο είλαη ηάζηκε θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο νηθείαο 

πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο. 

 

Άξζξν 9 

Πεηζαξρηθό δίθαην 

 

Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2946/2001 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«14.  α. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ, επεθηείλνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ηνπ Κψδηθα 
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Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ λ.π.δ.δ. λ.3528/2007 

θαη ζην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, πνπ θαηέρεη 

νξγαληθέο ζέζεηο, κε ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ιφγσ ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηνπ 

αλσηέξσ πξνζσπηθνχ. 

β.  Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37 έσο θαη 45 ηνπ π.δ. 410/1988». 

 

 

Άξζξν 10 

Μεηαθνξά πξνζσπηθνύ Η.Γ.Α.Υ. 

 

1. Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ, απφ Τπνπξγείν ζε Τπνπξγείν ή ζε άιιε δεκφζηα ππεξεζία ή ζε 

λ.π.δ.δ. ή κεηαμχ ηνπο θαη αληηζηξφθσο, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Τ.Κ. 

2. Η κεηαθνξά γίλεηαη ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ ζε εηδηθφηεηα ηεο ίδηαο ή θαη αλψηεξεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο, εθφζνλ ν 

κεηαθεξφκελνο θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζφληα ηεο ζέζεο ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη. Η 

αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ ππεξεζία φπνπ επηζπκεί λα κεηαθεξζεί ν ππάιιεινο, κε 

θνηλνπνίεζε ζηελ ππεξεζία ηνπ. 

3.     Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Τ.Κ. εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ακνηβαία 

κεηαθνξά πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ησλ λ.π.δ.δ.  

4.  Δπηηξέπεηαη, χζηεξα απφ αίηεζε, ε ακνηβαία κεηαθνξά ππαιιήισλ κε ζχκβαζε 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ λ.π.δ.δ., απφ Τπνπξγείν ζε 

Τπνπξγείν ή άιιε δεκφζηα ππεξεζία ή ζε λ.π.δ.δ. θαη αληηζηξφθσο ή κεηαμχ ηνπο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 

ζέζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ ηνπο κεηαθεξφκελνπο ινγίδνληαη θελέο. 

5. Γελ επηηξέπεηαη κεηαθνξά ππαιιήινπ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ πξηλ παξέιζνπλ πέληε (5) έηε απφ ηελ πξφζιεςε ή απφ ηελ 

πξνεγνχκελε κεηαθνξά, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο, κε 

εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε κεηαθνξά ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο ή 

ακνηβαία κεηαθνξά ππαιιήισλ. 

 

 

Άξζξν 11 

Μεηάηαμε από εηδηθόηεηα ζε εηδηθόηεηα 

Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 410/88 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

«1. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη ε 

κεηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ απφ 

κηα εηδηθφηεηα ζε ζέζε άιιεο εηδηθφηεηαο ηεο ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ ή απηνηεινχο δεκφζηαο ππεξεζίαο ή λ.π.δ.δ. ζην νπνίν αλήθεη ν κηζζσηφο, 

κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη:  

α) Γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο 

β) Όηαλ δελ ππάξρεη αληηθείκελν απαζρφιεζεο κηζζσηψλ ή ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

αδπλακία εθηέιεζεο θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, πνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην 
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Τπεξεζηαθφ πκβνχιην ή ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, αληίζηνηρα, θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απφιπζεο. Η κεηάηαμε ελεξγείηαη ζε εηδηθφηεηα 

γηα ηελ νπνία ν κηζζσηφο  θξίλεηαη ηθαλφο λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζ’ απηή. Η κεηαθνξά ηεο ζέζεο γίλεηαη κε ηελ πξάμε ηεο κεηάηαμεο». 

 

 
Άξζξν 12 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Οη ππεξεηνχληεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο ππάιιεινη κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηαηάζζνληαη κε πξάμε ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Πξνζσπηθνχ / Γηνηθεηηθνχ ηνπ θνξέα ηνπο 

ζηνπο βαζκνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο βαζκίδαο ζχκθσλα κε :  

α) ηελ θιίκαθα βαζκψλ,  

β) ηνλ αληίζηνηρν εηζαγσγηθφ βαζκφ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2, θαη  

γ) ηνλ ρξφλν εμέιημεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. Γηα ηελ θαηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ιακβάλεηαη 

ππφςε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ, ν νπνίνο έρεη δηαλπζεί κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ ζην Γεκφζην, λ.π.δ.δ. ή Οξγαληζκφ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ αλαγλσξίδεηαη 

σο πξαγκαηηθή ππεξεζία κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο. Ο ρξφλνο ζηξάηεπζεο πξηλ απφ ηνλ 

δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςε δελ ζεσξείηαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

3. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ λ.π.δ.δ. θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ην νπνίν ππεξεηεί θαηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ παξφληνο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ εθηφο νξγαληθψλ 

ζέζεσλ, θαηαηάζζεηαη απηνδηθαίσο ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο κε ηελ ίδηα ζρέζε 

εξγαζίαο, ίδηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη εηδηθφηεηαο κε απηήλ πνπ αλήθεη, θαηά ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Γηα ηελ θαηάηαμε, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν απηή, εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ.  

4. Δάλ δελ ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, ζπληζηψληαη κε ηελ πξάμε 

θαηάηαμεο νη αληίζηνηρεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, νη νπνίεο θαη θαηαξγνχληαη κε ηελ 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν απνρψξεζε απηψλ πνπ ηηο θαηέρνπλ. ην θαηαηαζζφκελν, κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνζσπηθφ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Β΄ 

ηνπ π.δ. 410/1988, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.   

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄  

ΡΤΘΜΗΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧΝ ΑΡΥΧΝ, 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΜΧΝ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 

 

Άξζξν 13 

Καηάξγεζε ησλ αλαξηήζεσλ ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο 

 

1. Η παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.2190/1994, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 
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«10.  Σα θείκελα ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζην γξαπηφ δηαγσληζκφ απνζηέιινληαη ζηελ 

Κεληξηθή Δπηηξνπή, ε νπνία, αθνχ ειέγμεη ηελ νξζφηεηα ησλ θαηαρσξήζεσλ ησλ 

βαζκνινγηψλ ζηηο νηθείεο θαηαζηάζεηο, ζπληάζζεη ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο θαη ηνπο 

απνζηέιιεη ζην ΑΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δεκνζηνπνηήζεη. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

δηαγσληζκψλ θαηαρσξίδνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ. Παξάιιεια ην ΑΔΠ 

απνζηέιιεη ζηνλ ηχπν γηα δεκνζίεπζε αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ε 

ζρεηηθή θαηαρψξηζε. Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λ’ 

αζθήζνπλ έλζηαζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ. Η πξνζεζκία 

απηή αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαρψξηζεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ. 

Δπηπιένλ ε πξνζεζκία απηή νξίδεηαη θαη αλαθέξεηαη ξεηψο ηφζν ζηελ νηθεία 

θαηαρψξηζε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ φζν θαη ζηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ 

ηχπν. Σν ΑΔΠ απνθαίλεηαη γηα ην θχξνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κπνξεί, αλ δηαπηζηψζεη 

παξάβαζε λφκνπ ή θαλνληζκνχ είηε απηεπαγγέιησο είηε χζηεξα απφ έλζηαζε, λ’ 

απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηνπ, νιηθψο ή κεξηθψο, κεηαμχ ησλ ίδησλ ππνςεθίσλ. Γηα 

παξαιείςεηο ή πιεκκέιεηεο πνπ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ην ΑΔΠ 

κπνξεί, αληί λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ, λ’ αλαζέζεη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ηε ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ησλ παξαιείςεσλ ή πιεκκειεηψλ. Οη 

νξηζηηθνί πίλαθεο δηνξηζηέσλ ή πξνζιεπηέσλ θαζψο θαη ε βαζκνινγία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ εηδηθή γξαπηή δνθηκαζία (Σεζη Γεληθψλ Γλψζεσλ θαη 

Γεμηνηήησλ) απνζηέιινληαη απφ ην ΑΔΠ γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο [Σεχρνο Σξίην (Γ’)].» 

2. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη, 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Οη πίλαθεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαρσξίδνληαη 

ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ. Παξάιιεια ην ΑΔΠ απνζηέιιεη ζηνλ ηχπν γηα 

δεκνζίεπζε αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ε ζρεηηθή θαηαρψξηζε.» 

3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη, 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαρσξίδνληαη ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ. Παξάιιεια ην ΑΔΠ απνζηέιιεη ζηνλ ηχπν γηα 

δεκνζίεπζε αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ε ζρεηηθή θαηαρψξηζε». 

 
 

Άξζξν 14 

Ρπζκίζεηο Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

 

 

1. ην ηέινο ηεο  πεξίπησζεο ε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3074/2002, φπσο 

ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«ηνπο Δηδηθνχο Δπηζεσξεηέο πνπ ππεξεηνχλ ζην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηνπο Δπηζεσξεηέο ή Δπηζεσξεηέο – Διεγθηέο ησλ σκάησλ 

θαη ησλ Τπεξεζηψλ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ησλ θνξέσλ ηεο πεξίπησζεο δ ηεο 

παξαγξάθνπ  2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ παξέρεηαη ην δηθαίσκα λνκηθήο 

ζηήξημεο απφ κέιε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ή Γηθεγφξνπο ηνπ 

Γεκνζίνπ, ελψπηνλ ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ γηα απνδηδφκελεο ζην πιαίζην ηεο 

εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 

Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ην νπνίν ζα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν. . Κ.». 

2. ην ηέινο ηεο παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3320/05, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο αθνινχζσο: 
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«Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κπνξεί λα δεηά απφ ην Γεκφζην, λφκηκα 

εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ή απφ ηνπο θνξείο 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κε ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο απηψλ, λα παξίζηαληαη σο 

πνιηηηθψο ελάγσλ θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία πξνο ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο 

ζε πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο απφ ππαιιήινπο, φξγαλα 

ή ιεηηνπξγνχο ησλ πξναλαθεξφκελσλ θνξέσλ ή απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Ο 

Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ αλαθνηλψλεη ζηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

ην θιεηήξην ζέζπηζκα ή ην παξαπεκπηηθφ βνχιεπκα γηα παξαβάζεηο πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο». 

3.   ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 3074/2002, 

φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«Η ζεηεία ησλ Βνεζψλ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ιήγεη 

απηνδίθαηα κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο απηνχ». 

Άξζξν 15 

Λεηηνπξγηθά δεηήκαηα ώκαηνο Δπηζεσξεηώλ – Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

1. ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3074/2002, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν 

εδάθην σο εμήο: 

«ηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο ή πξναλαθξίζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην .Δ.Δ.Γ.Γ. 

κπνξνχλ λα εθηεινχλ ρξέε β΄ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ΠΔ, ΣΔ ή 

ΓΔ, νη νπνίνη ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζην .Δ.Δ.Γ.Γ». 

2. ην ηέινο ηεο  παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3074/2002 γηα ην .Δ.Δ.Γ.Γ. 

πξνζηίζεηαη εδάθην ε΄ σο εμήο: 

«ε) ηνπο Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζηνπο Βνεζνχο Δπηζεσξεηέο-

Διεγθηέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηελ Κεληξηθή 

Τπεξεζία θαη ηα Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ, θαζψο θαη ζηνπο εηδηθνχο 

επηζεσξεηέο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, θαηαβάιινληαη έμνδα κεηαθίλεζεο εληφο έδξαο, ην χςνο θαη νη φξνη θαηαβνιήο 

ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ». 

3. Η παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ  λ. 3074/2002 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:  

«8. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ε ππεξεζία ησλ 

Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ, θαζψο θαη ε πξνυπεξεζία ζην .Δ.Δ.Γ.Γ ππφ ηελ ηζρχ ηνπ 

λ.2477/1977 (ΦΔΚ 59 Α΄) θαη ησλ πξνγελεζηέξσλ λφκσλ (1982/1990, 1943/1991 θαη 

2266/1994), ινγίδεηαη σο ππεξεζία Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο, ε δε ππεξεζία ζε ζέζε 

Πξντζηακέλνπ Δπηζεσξεηή ινγίδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο, σο ππεξεζία Πξντζηακέλνπ 

Γηεχζπλζεο . 

4. ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3074/2002 (ΦΔΚ 196
 
Α΄) φπσο ηζρχεη πξνζηίζεηαη παξ. 6 σο 

αθνινχζσο: 

«6. Οη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ – 

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.) εγγξάθνληαη ππφ ίδην θνξέα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Γηαηάθηεο ησλ δαπαλψλ απηψλ είλαη ν 

Δηδηθφο Γξακκαηέαο ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ.». 
5. Η Δηδηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ είλαη 

αξκφδηα λα θξίλεη θαη ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ησλ Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ θαη 

Βνεζψλ Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ., νη νπνίεο δηαιακβάλνπλ εηδηθή 
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αηηηνινγία γηα βαζκνινγία ελλέα (9) ή δέθα (10) ή ηέζζεξα (4) θαη θάησ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 318/1992. 

6. ην άξζξν 3 ηνπ λ.3074/2002 (ΦΔΚ 196 Α΄), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 16 σο αθνινχζσο: 

«16. Γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ – 

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.) ζπληζηψληαη ηξεηο (3) ζέζεηο δηθεγφξσλ 

κε έκκηζζε εληνιή, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ. Η 

αληηκηζζία ησλ αλσηέξσ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ». 

Άξζξν 16 

Μνξηνδόηεζε ζηηο πξνζιήςεηο  

θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ πληάγκαηνο  

θαη επηδόηεζε θαηνηθίαο 

 

1.  Η δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο ηδ΄ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο 

ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

 

«ηδ΄ Καηά ηξηάληα (30) κνλάδεο γηα ηνπο δεκφηεο ησλ Ννκψλ Ξάλζεο, Ρνδφπεο, 

Έβξνπ, Πέιιαο, Γξάκαο, εξξψλ, Καζηνξηάο, Φιψξηλαο, Γξεβελψλ, Δπξπηαλίαο, 

Κηιθίο ή ησλ λεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ ή ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, πιελ 

ηεο Κξήηεο, ή ησλ λεζηψλ Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ, ή παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ ησλ 

Ννκψλ Θεζπξσηίαο θαη Ισαλλίλσλ, φπσο νη πεξηνρέο απηέο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ππεξεηήζνπλ επί κία 

ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία ζε ζέζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο ή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2527/1997, νη 

νπνίεο πξνθεξχζζνληαη ζηνλ αληίζηνηρν λνκφ ή λεζί ή παξακεζφξηα πεξηνρή». 

2.  Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3320/2005 (ΦΔΚ 48 Α΄), φπσο 

πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3448/2006 (ΦΔΚ 57 Α΄), 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

«Γηα ππαιιήινπο ΟΣΑ α΄ βαζκνχ θαη ησλ λ.π.δ.δ. απηψλ, νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε 

πξνβιεκαηηθή πεξηνρή, ε θαηνηθία πνπ αγνξάδνπλ ή αλεγείξνπλ ζα πξέπεη λα 

βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Ννκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ή ην 

λ.π.δ.δ. ησλ ΟΣΑ φπνπ ππεξεηνχλ, εθηφο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, φπνπ ε θαηνηθία 

ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ηνπ λεζηνχ φπνπ ππεξεηνχλ». 

 

 

Άξζξν 17 

Σκεκαηηθή ρνξήγεζε άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο 

 

ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3528/2007, θαζψο θαη 

ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3584/2007 πξνζηίζεηαη εδάθην σο 

εμήο:  

«ε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο γηα κεηεθπαίδεπζε ή κεηαπηπρηαθή 

εθπαίδεπζε ζην εζσηεξηθφ παξέρνληαη, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

άδεηαο, απνδνρέο απμεκέλεο θαηά 15%. Αλ ε κεηεθπαίδεπζε ή κεηαπηπρηαθή 

εθπαίδεπζε γίλεηαη ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ην νπνίν βξίζθεηαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ 
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Γήκνπ πνπ εδξεχεη ε ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ, κπνξεί λα νξίδεηαη πξνζαχμεζε 

απνδνρψλ έσο θαη 30% κε απφθαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ». 

Άξζξν 18 

Δηδηθέο πεξηπηώζεηο γνληθήο άδεηαο 

1. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.3528/2007 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

59  ηνπ λ.3584/2007 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«ε πεξίπησζε πνιχδπκεο θχεζεο,  ε άδεηα ινρείαο απμάλεηαη θαηά έλα (1) κήλα γηα 

θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ ελφο». 

2. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ.3528/2007) 

θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΚΓΚΤ (Ν.3584/2007)πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:  

 

«ηνλ παηέξα ππάιιειν ρνξεγείηαη άδεηα δχν (2) εκεξψλ ζε πεξίπησζε γέλλεζεο 

ηέθλνπ. Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη θαη ζηε πεξίπησζε πηνζεζίαο, εθφζνλ ην πηνζεηεζέλ 

δελ έρεη ππεξβεί ην 2ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ». 

 

Άξζξν 19 

Δηδηθά ζέκαηα κεηαηάμεσλ θαη απνζπάζεσλ 

 

1. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 26 Α΄) πξνζηίζεληαη 

παξάγξαθνη 4 θαη 5 σο εμήο:  

«4.  Οη κεηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηελεξγνχληαη θαη ζε άιιν θιάδν ηεο ίδηαο 

ή αλψηεξεο θαηεγνξίαο κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 70, εθφζνλ ν 

κεηαηαζζφκελνο θαηέρεη ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν κεηαηάζζεηαη». 

«5. Γελ επηηξέπεηαη κεηάηαμε ππαιιήινπ πξηλ παξέιζνπλ πέληε (5) έηε απφ ην 

δηνξηζκφ ή απφ πξνεγνχκελε κεηάηαμε, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο ή άιιεο εηδηθέο 

δηαηάμεηο, κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε κεηάηαμε ζε παξακεζφξηεο 

πεξηνρέο ή ακνηβαία κεηάηαμε ππαιιήισλ». 

2. H παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 3528/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 71 ηα αξκφδηα φξγαλα κπνξνχλ λ’ 

αξλεζνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ, εθφζνλ ην 

πνζνζηφ ησλ θελψλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν κεηαηαζζφκελνο 

ππάιιεινο, ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ 

απηνχ». 

3. α. Δπηηξέπεηαη, χζηεξα απφ αίηεζε, ε ακνηβαία κεηάηαμε ππαιιήισλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη ησλ λ.π.δ.δ. απφ ππνπξγείν ζε ππνπξγείν ή άιιε δεκφζηα ππεξεζία ή ζε 

λ.π.δ.δ. θαη αληηζηξφθσο ή κεηαμχ ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία θαη λα θαηέρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

κεηαηάζζνληαη. ηελ πεξίπησζε απηή νη ζέζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ ηνπο 

κεηαηαζζφκελνπο ινγίδνληαη θελέο. 

           β. Η αλσηέξσ κεηάηαμε γίλεηαη κεηά απφ γλψκε ησλ νηθείσλ ππεξεζηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ.3528/2007), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

 4. ην ηέινο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3613/2007 πξνζηίζεηαη εδάθην σο 

εμήο: 
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«ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζην θιάδν ή ηελ εηδηθφηεηα, ηεο 

κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο, κε ηε ζρεηηθή πξάμε ζπληζηψληαη νη αλαγθαίεο 

πξνζσπνπαγείο ζέζεηο». 

Άξζξν 20 

Δηδηθά ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ  

θαη ππαιιήισλ ΚΔΠ 

 

1. Η δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2738/1999 αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο: 

«5.  α. Σν πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ λ.π.δ.δ. θαη ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη νη 

κφληκνη ππάιιεινη ησλ ίδησλ θνξέσλ, πνπ θαηά ηε κνληκνπνίεζή ηνπ δηαηήξεζε ην 

αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ Ι.Κ.Α., απνιχεηαη απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία ηελ 1
ε
 

ηνπ επνκέλνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο κελφο, εθηφο εάλ ζην 

κεηαμχ ζπκπιεξψλεη ην φξην ειηθίαο γηα ηελ απηνδίθαηε απφιπζε φπσο θάζε θνξά  

πξνβιέπεηαη, νπφηε θαη απνρσξεί ηελ εκεξνκελία απηή. 

β.  Οη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θχξηαο αζθάιηζεο θνηλνπνηνχλ ππνρξεσηηθά ηελ 

πξάμε ζπληαμηνδφηεζεο ζηνλ ηειεπηαίν εξγνδφηε ηνπ ζπληαμηνδνηνχκελνπ, φηαλ 

απηφο είλαη ην Γεκφζην, λ.π.δ.δ. ή ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ». 

2.   Οη ζπληαμηνχρνη νη νπνίνη, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζπλέρηζαλ ηελ 

απαζρφιεζή ηνπο ζηνλ ίδην θνξέα κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, απνρσξνχλ 

απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία ηελ 1
ε
 ηνπ κεζεπνκέλνπ κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

3. Καηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

ζπληαμηνδφηεζεο σο ηελ 1
ε
 ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο 

ζπληαμηνδφηεζεο κήλα ζην αλσηέξσ πξνζσπηθφ θαηαβάιιεηαη δηαδεπθηηθά θαη χζηεξα 

απφ επηινγή ηνπ νη αληίζηνηρεο απνδνρέο ή ε ζχληαμή ηνπ. 

4. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (λ. 3528/2007) πξνζηίζεηαη 

παξ. 5, ε νπνία έρεη σο αθνινχζσο: 

«5. Δπηηξέπεηαη ζε κνλίκνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ λ.π.δ.δ. ε 

εθκεηάιιεπζε Γεκνζίαο Υξήζεσο (Γ.Υ.) απηνθηλήηνπ κφλν κε εθκίζζσζε θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα απέθηεζαλ ηνχην απνθιεηζηηθά είηε κε γνληθή παξνρή είηε ιφγσ 

θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο».  

5. Σν επίδνκα πιεξνθνξηθήο, ην νπνίν θαηαβιήζεθε απφ 1-1-1997, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2470/1997 (ΦΔΚ 40 Α΄) θαη, αθνινχζσο, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ 3205/2003 (ΦΔΚ 297 Α΄) σο ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο  λφκνπ, ζεσξείηαη λνκίκσο θαηαβιεζέλ θαη δελ  αλαδεηείηαη. Δηδηθφηεξα 

ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο θαηαβιεζέλησλ ζε 

ζπκκφξθσζε πξνο ζρεηηθέο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο, θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

6. Οη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 

ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3013/2002 (ΦΔΚ 102 Α΄), φπσο ζπκπιεξψζεθαλ κε απηέο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3260/2004 (ΦΔΚ 151 Α΄) γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΚΔΠ δελ εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ π.δ. 164/2004 (ΦΔΚ 

134 Α΄) θαη ησλ παξ. 1, 2 θαη ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 
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2527/1997 (ΦΔΚ 206 Α΄). Η δηάηαμε απηή ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3260/2004 

(ΦΔΚ 151 Α΄).    

 

Άξζξν 21 

Λεηηνπξγηθά δεηήκαηα ππεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 

 

1.  Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 410/1990 (ΦΔΚ 161 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο:  

 

«2.  Σεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ 

Κιάδσλ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - 

Οηθνλνκηθνχ».  

2.  Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ π.δ. 315/1993 (ΦΔΚ 135 Α΄), φπσο ηζρχεη, 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«5. Σεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ Δθζπγρξνληζκνχ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ησλ 

Κιάδσλ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - 

Οηθνλνκηθνχ».   

3.  Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ π.δ. 320/1988 (ΦΔΚ 149/Α/1988) αληηθαζίζηαηαη 

σο αθνινχζσο: 

«2. Σσλ Σκεκάησλ: α) Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ Α΄, β) Γξακκαηείαο κεηαηάμεσλ θαη 

Δπαλαθξίζεσλ, γ) Γξακκαηείαο θαη δ) Γξακκαηείαο Διεγθηψλ –Δπηζεσξεηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ θαη ελ ειιείςεη ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ θαη ελ 

ειιείςεη ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ». 

4.  H παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ π.δ. 320/1988 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«3.  Σσλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Απηνθηλήησλ θαη Δπηθνηλσλψλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πξνΐζηαληαη ππάιιεινη : 

α. ην Σκήκα Σειεπηθνηλσληψλ ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ θαη ελ ειιείςεη ΣΔ Μεραληθψλ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ θαη ελ 

ειιείςεη ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ. 

β. ην Σκήκα Κίλεζεο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΣΔ Μεραληθψλ ή ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ θαη 

ελ ειιείςεη ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ». 

5.  Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ π.δ. 320/1988 φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη 

σο αθνινχζσο: 

«4. ην Σκήκα Δπηζθεπψλ Κίλεζεο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ππάιιεινο ΣΔ 

Μεραληθψλ ή ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή ΓΔ Σερληθνχ». 

6.  H παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ π.δ. 320/1988 (ΦΔΚ 149/Α/1988) 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«7. Σσλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Ηιεθηξνληθήο Δπεμεξγαζίαο ηνηρείσλ   

πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο θαη ελ ειιείςεη ΣΔ 

Πιεξνθνξηθήο ή ππάιιεινη θιάδνπ ΓΔ Πξνζσπηθνχ Η/Τ κε ηελ πξνυπφζεζε νη 

ηειεπηαίνη λα είλαη ή λα έρνπλ δηαηειέζεη πξντζηάκελνη ηκήκαηνο». 

7.  Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ π.δ. 64/1990 (ΦΔΚ 30 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο: 

«4.  Σσλ Σκεκάησλ Πξνυπνινγηζκνχ θαη Μηζζνδνζίαο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθνχ πξνΐζηαληαη ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο ή ΠΔ 
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Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ θαη, ελ ειιείςεη, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ ή 

ππάιιεινη ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ κε ηελ πξνυπφζεζε νη ηειεπηαίνη 

λα είλαη ή λα έρνπλ δηαηειέζεη πξντζηάκελνη ζε έλα απφ ηα αλσηέξσ ηκήκαηα.» 

8.  Οη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Πξντζηάκελνη ησλ αλσηέξσ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. 

9.  Απμάλεηαη θαηά δχν (2) ν αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ ΠΔ 

Πιεξνθνξηθήο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

10. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ πξνο ζηέγαζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη 

δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 703/1977 (ΦΔΚ 278 

Α΄), νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 50 έσο 64 ηνπ π.δ. 715/1979 (ΦΔΚ 212 Α΄) θαη ε παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 1041/1980 (ΦΔΚ 75 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2753/1999 (ΦΔΚ 249 Α΄). Η ζρεηηθή ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη 

χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

Σν ηίκεκα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. 

11.  ηελ παξ. 5 πεξίπησζε α΄ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2266/1994 (ΦΔΚ 218 Α΄), 

φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην σο εμήο:  

«Έλα εθ ησλ κειψλ πξνηείλεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ιζφηεηαο Φχισλ (Γ.Γ.Ι.Φ.) 
θαη κπνξεί λα είλαη θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ή ν Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο 

ηεο Γ.Γ.Ι.Φ.». 

 

 

Άξζξν 22 

Θέκαηα Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο  

(Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) 

 

1.  ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3491/2006, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ π.δ. 57/2007 (ΦΔΚ 59 Α’), πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε 

παξάγξαθνο: 

«Απφ ηε ζχζηαζε ηεο ζέζεο Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή Ιλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. Αii ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3205/2003». 

2.  Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ π.δ. 57/2007 (ΦΔΚ 59 Α΄) θαηαξγείηαη απφ 

1.7.2009. Οη θνξείο, νη νπνίνη έρνπλ εθθξεκφηεηα κεηαθνξάο πηζηψζεσλ πξνο ην 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α. γηα πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, νθείινπλ λα άξνπλ ηελ ελ ιφγσ εθθξεκφηεηα ην 

αξγφηεξν σο ηελ 31.12.2009, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφδνληαη εθεμήο πξνγξάκκαηα 

εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ ηνπο.   

3. Απφ 1.7.2009 θαη, ην αξγφηεξν, σο ηελ 31.12.2009, ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α ππνρξενχηαη 

λα επηζηξέςεη ζηνπο νηθείνπο θνξείο ηηο ηπρφλ αδηάζεηεο πηζηψζεηο πξνγξακκάησλ 

εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο πνπ πινπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 38 ηνπ π.δ. 57/2007. 

 

Άξζξν 23 

πκπιήξσζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ κε δεκνζηεπηέσλ πξάμεσλ 

ην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ λ.3469/2006 πξνζηίζεηαη ζηνηρείν ηγ΄  σο εμήο: 
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«ηγ΄. Οη απνθάζεηο νξηζκνχ ησλ κειψλ ησλ επηηξνπψλ θαη ζπκβνπιίσλ, πνπ 

ζπληζηψληαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 2190/1994, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη». 

 

Άξζξν 24 

Δπηζηεκνληθή ή ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ΑΓΔΓΤ 

θαη παξνρή πηζηνπνηεκέλεο επηκόξθσζεο 

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ επηηξέπεηαη, γηα ηελ επηζηεκνληθή ή 

ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ΑΓΔΓΤ, χζηεξα απφ αίηεκά ηεο, ε δηάζεζε κέρξη ηξηψλ (3) 

ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ή  ππαιιήισλ κε ζρέζε εξγαζίαο  ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ  ηνπ Γεκνζίνπ, λ.π.δ.δ. ή ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ πνπ απνζπψληαη 

ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.δ. 216/1974 (ΦΔΚ 3667 Α΄), 

φπσο απηέο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

λ.1735/1987 (ΦΔΚ 195 Α΄) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδ. α΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.1895/1990 

(ΦΔΚ 116 Α΄). Γηα ηελ απφζπαζε θαη δηάζεζε ησλ ππαιιήισλ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε 

απηή απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο. ηνπο ππαιιήινπο πνπ δηαηίζεληαη θαηά 

ηα αλσηέξσ θαηαβάιινληαη νη θάζε είδνπο απνδνρέο θαη επηδφκαηα πνπ ιακβάλνπλ νη 

ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νξγαληθά, εθηφο απφ ηα επηδφκαηα ηεο 

παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3205/2003, θαζψο θαη εηδηθψλ, αλζπγηεηλψλ θαη 

επηθίλδπλσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Η δαπάλε κηζζνδνζίαο ησλ απνζπψκελσλ βαξχλεη 

ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία αλήθνπλ νξγαληθά νη ππάιιεινη. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ θαιχπηεη αλάγθεο επηζηεκνληθήο ή ηερληθήο 

ππνζηήξημεο ηεο ΑΓΔΓΤ απφ 1.1.2000. 

2. ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 85 παξ. 1 εδ. α΄ πεξίπη. 14 ηνπ λ. 3528/2007 

θνξείο παξνρήο πηζηνπνηεκέλεο επηκφξθσζεο ππάγνληαη θαη νη θνξείο παξνρήο  

επηκφξθσζεο ηεο ΑΓΔΓΤ «Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν» θαη «Γηαβαιθαληθφ Ιλζηηηνχην 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο». Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 παξ.4 ηνπ λ. 3613/2007 έρνπλ 

εθαξκνγή θαη ζηνπο  θνξείο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη 

απφ 15.5.2009. 

 

Άξζξν 25 

Αλαδηάξζξσζε Γηεπζύλζεσλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο  

ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο Υώξαο 

 

1. Σα ηξία ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3370/2005 (ΦΔΚ 176 

Α΄) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

«Οη νξγαληθέο ζέζεηο, πνπ ζπζηήζεθαλ κε ηηο κε αξηζκφ Γ3α/νηθ.357/22.4.1998 (ΦΔΚ 

435 Β) θαη Γ3α/νηθ.509/30.7.1999 (ΦΔΚ 1593 Β΄) θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη 

Τγείαο & Πξφλνηαο ζηηο Γηεπζχλζεηο Τγείαο & Πξφλνηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο, 

πιελ ησλ ζέζεσλ ησλ θιάδσλ ΠΔ Φπρνιφγσλ, ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ, ΠΔ ηαηηζηηθήο 

θαη ΣΔ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, κεηαθέξνληαη, απηνδηθαίσο,  καδί κε ην πξνζσπηθφ πνπ 

ηηο θαηέρεη, ζηελ αληίζηνηρε ΓΤΠΔ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ εθδίδνληαη δηαπηζησηηθέο 

πξάμεηο ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, νη νπνίεο δεκνζηεχνληαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Οη κεηαθεξφκελνη ππάιιεινη θαζίζηαληαη νξγαληθνί 

ππάιιεινη ηεο ΓΤΠΔ, ζηελ νπνία κεηαθέξνληαη, ινγηδφκελνη, γηα θάζε ζπλέπεηα, σο 

κεηαηαγέληεο.  
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2. αξάληα εθ ησλ εβδνκήληα ζέζεσλ πξνζσπηθνχ, πνπ ζπζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 

11 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3172/2003 (ΦΔΚ 197 Α΄), κεηαθέξνληαη απηνδηθαίσο ζηηο 

ΓΤΠΔ. Οη ππφινηπεο ηξηάληα ζέζεηο απνηεινχλ νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Σκεκάησλ 

Πξφλνηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ε 

νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηαλέκνληαη νη αλσηέξσ 

ηξηάληα ζέζεηο, αλά Πεξηθέξεηα, θαηεγνξία θαη θιάδν θαη ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία  

ιεπηνκέξεηα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηαλέκνληαη νη αλσηέξσ ζαξάληα 

ζέζεηο ζηηο ΓΤΠΔ αλά θαηεγνξία θαη θιάδν θαη ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία  

ιεπηνκέξεηα». 

 

 

Άξζξν 26 

Απνζπάζεηο πξνζσπηθνύ ζηα Πεξηθεξεηαθά Σακεία Αλάπηπμεο 

 

       Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 2218/1994 (ΦΔΚ 90 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2880/2001 (ΦΔΚ 9 Α΄), 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3051/2002 (ΦΔΚ 220 Α΄) θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

21 ηνπ λ. 3448/2006 (ΦΔΚ 57 Α΄), αληηθαζίζηαηαη θαη πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: 

«4. α) Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο κπνξεί λα 

απνζπψληαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο ππάιιεινη πνπ θαηέρνπλ νξγαληθέο 

ζέζεηο ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα ή ζε λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηα νπνία 

επνπηεχνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. Οη ζέζεηο Γηεπζπληψλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο κπνξεί λα θαιχπηνληαη νκνίσο. 

β)  Με ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, χζηεξα απφ 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, 

κπνξεί λα απνζπψληαη ζην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο ππάιιεινη  νη νπνίνη 

θαηέρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα πνπ βξίζθνληαη εληφο θαη εθηφο ησλ ρσξηθψλ νξίσλ ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο. Οη ζέζεηο Γηεπζπληψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο κπνξεί λα 

θαιχπηνληαη νκνίσο. 

γ)  Οη απνζπάζεηο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ γίλνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 

δχν (2) εηψλ, ην νπνίν κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. Με ηελ 

απφθαζε απφζπαζεο θαζνξίδεηαη ν θνξέαο πνπ θαηαβάιιεη ηηο απνδνρέο ηνπ 

απνζπαζκέλνπ ππαιιήινπ. 

δ) Ο ρξφλνο ππεξεζίαο ησλ απνζπαζκέλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε ζέζε 

Γηεπζπληή ή Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο ζην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο 

ζπλππνινγίδεηαη σο ρξφλνο άζθεζεο θαζεθφλησλ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ή 

Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο, αληηζηνίρσο, φπνπ θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ή θαλνληζκνχο 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο απαηηείηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εμέιημε ζε Πξντζηάκελν 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή ηελ επηινγή ζε αληίζηνηρν επίπεδν θαζεθφλησλ». 

 

 

Άξζξν 27 

ύζηαζε νξγαληθώλ ζέζεσλ κνλίκνπ πξνζσπηθνύ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο 

 

πληζηψληαη νη αθφινπζεο ζέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο: 

1. Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο: 

Α΄  Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: 

α) Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ: 5 ζέζεηο 
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β) Κιάδνο ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ: 2 ζέζεηο 

Β΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: 3 ζέζεηο 

2. Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο: 

Α΄  Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ: 24 ζέζεηο 

Β΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: 17 ζέζεηο 

Γ΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ: 41 ζέζεηο 

3. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο: 

Α΄  Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: 

α) Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ: 5 ζέζεηο 

β) Κιάδνο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο: 2 ζέζεηο 

Β΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο: 

α) Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: 5 ζέζεηο 

β) Κιάδνο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο: 2 ζέζεηο 

Γ΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

α) Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ: 13 ζέζεηο 

β) ΓΔ Πξνζσπηθνχ Η/Τ: 2 ζέζεηο, 

4. Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ: 

Α΄  Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ: 6 ζέζεηο 

Β΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: 3 ζέζεηο 

Γ΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ: 16 ζέζεηο 

5. Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο: 

Α΄  Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ: 12 ζέζεηο 

Β΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: 3 ζέζεηο 

Γ΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ: 26 ζέζεηο 

6. Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ: 

Α΄  Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ: 5 ζέζεηο 

Β΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ: 11 ζέζεηο 

7. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο: 

Α΄  Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ: 3 ζέζεηο 

Β΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: 1 ζέζε 

Γ΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ: 33 ζέζεηο 

8. Πεξηθέξεηα Αηηηθήο: 

Α΄  Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: 

α) Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ: 25 ζέζεηο 

β) Κιάδνο ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ: 6 ζέζεηο 
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Β΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: 15 ζέζεηο 

Γ΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

α) Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ: 110 ζέζεηο 

β) ΓΔ Πξνζσπηθνχ Η/Τ: 14 ζέζεηο, 

9. Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ: 

Α΄  Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ: 6 ζέζεηο 

Β΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ: 14 ζέζεηο 

10. Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ: 

 Α΄  Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ:  5 ζέζεηο 

Β΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: 1 ζέζε 

Γ΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ: 4 ζέζεηο, 

11. Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ: 

Α΄  Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: 

α) Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ: 3 ζέζεηο 

β) Κιάδνο ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ: 3 ζέζεηο 

Β΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: 3 ζέζεηο 

Γ΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ: 16 ζέζεηο 

12. Πεξηθέξεηα Κξήηεο: 

Α΄  Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο: 

α) Κιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ: 2 ζέζεηο 

β) Κιάδνο ΠΔ Κνηλσληνιφγσλ: 1 ζέζε 

γ) Κιάδνο ΠΔ Μεηαθξαζηψλ: 1 ζέζε 

δ) Κιάδνο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο: 1 ζέζε 

Β΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο: 

Κιάδνο ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ: 4 ζέζεηο 

Γ΄ Θέζεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ θαηεγνξίαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

α) Κιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Γξακκαηέσλ: 22 ζέζεηο 

β) ΓΔ Πξνζσπηθνχ Η/Τ: 4 ζέζεηο. 

 

 

Άξζξν 28 

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ λ.1164/1981 «Πεξί ζπζηάζεσο ελ Μπηηιήλε 

λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ππό ηελ επσλπκίαλ “Μνπζείνλ - Βηβιηνζήθε 

Δπζηξαηίνπ Θξαζ. Διεπζεξηάδε - Σεξηάλη θαη πεξί ηνπ Οξγαληζκνύ απηνύ”». 

 

1.  Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1164/1981 (ΦΔΚ 156 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«Υξέε γξακκαηέα αζθεί ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ 

νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ.». 

2.  Σν άξζξν 7 ηνπ λ.1164/1981 (ΦΔΚ 156 Α΄) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
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«Άξζξν 7 

Πξνζσπηθφ 

 

1. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ νξίδνληαη σο 

αθνινχζσο: 

 

α. Μία (1) νξγαληθή ζέζε Γηεπζπληή. 

 

     Γηα ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή πξνζφληα δηνξηζκνχ νξίδνληαη ηα εμήο: 

α. πηπρίν ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ή Φηινζνθηθήο ρνιήο, 

β. κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε ζηελ Ιζηνξία ηεο Σέρλεο ή ζηε Μνπζεηνινγία, 

γ. γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο ή ηηαιηθήο γιψζζαο, 

δ. δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία κεηά πηπρίνπ ηνπ θιάδνπ ζην δεκφζην, ή ζε 

λ.π.δ.δ. ή ζε λ.π.η.δ. ή ζε κνπζεία ζχγρξνλεο ηέρλεο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 

δεφλησο απνδεηθλπφκελε. Η πιήξσζε ηεο ζέζεο απηήο γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο απηέο θάζε 

θνξά ηζρχνπλ.  

β.  Κλάδος ΠΕ Διοικητικός 

Ο θιάδνο ΠΔ Γηνηθεηηθφο πεξηιακβάλεη κία (1) ζέζε ησλ εληαίσλ βαζκψλ Γ΄ - Α΄. 

 γ.  Κλάδος ΠΕ Οικονομικός - Λογιστικός 

Ο θιάδνο ΠΔ Οηθνλνκηθφο - Λνγηζηηθφο πεξηιακβάλεη κία (1) ζέζε ησλ εληαίσλ 

βαζκψλ Γ΄ - Α΄. Πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην πηπρίν ή δίπισκα Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο. 

δ.  Κιάδνο ΠΔ Καιψλ Σερλψλ - Ιζηνξίαο ηεο Σέρλεο 

Ο θιάδνο ΠΔ Καιψλ Σερλψλ - Ιζηνξίαο ηεο Σέρλεο πεξηιακβάλεη κία (1) ζέζε ησλ 

εληαίσλ βαζκψλ Γ΄ - Α΄. Πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη πηπρίν νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο 

ηεο Αλψηαηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ή ηνπ Σκήκαηνο Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ 

Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ή ηνπ Σκήκαηνο Πιαζηηθψλ 

Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ή ηνπ Σκήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ ηεο ρνιήο 

Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ή 

ηζφηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 

ε. Κιάδνο ΓΔ Φπιάθσλ – Νπρηνθπιάθσλ Μνπζείσλ. Ο θιάδνο ΓΔ Φπιάθσλ - 

Νπρηνθπιάθσλ Μνπζείσλ πεξηιακβάλεη έμη (6) ζέζεηο ησλ εληαίσλ βαζκψλ Γ΄ - Α΄. 

Πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη δίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο Ι.Δ.Κ. εηδηθφηεηαο 

θχιαθα κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ απφ ππνςεθίνπο κε ην παξαπάλσ πξνζφλ 

επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν εληαίνπ ιπθείνπ θαη δηεηή 

ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηε θχιαμε κνπζείσλ ή αξραηνινγηθψλ ρψξσλ δεφλησο 

απνδεηθλπφκελε. 

ζη. Κιάδνο ΤΔ Γεληθψλ Καζεθφλησλ. Ο θιάδνο ΤΔ Γεληθψλ Καζεθφλησλ 

πεξηιακβάλεη κία (1) ζέζε ησλ εληαίσλ βαζκψλ Δ΄- Β΄.  

δ. Κιάδνο ΤΔ Καζαξηζηψλ – Καζαξηζηξηψλ. Ο θιάδνο ΤΔ Καζαξηζηψλ - 

Καζαξηζηξηψλ πεξηιακβάλεη κία (1) ζέζε ησλ εληαίσλ βαζκψλ Δ΄- Β΄. 

2. Όπνπ ζηνπο παξαπάλσ θιάδνπο δελ θαζνξίδνληαη πξνζφληα δηνξηζκνχ, ηζρχνπλ 

ηα θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελα πξνζφληα δηνξηζκνχ γηα ηνλ θιάδν απηφ απφ ην 

Πξνζνληνιφγην (π.δ.50/2001, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη). Γηα φινπο ηνπο θιάδνπο 

θαηεγνξίαο ΠΔ πξφζζεηα πξνζφληα δηνξηζκνχ νξίδνληαη ηα εμήο: α) ην πξνβιεπφκελν 

ζην άξζξν 27 παξ. 1 ηνπ Πξνζνληνινγίνπ πξνζφλ δηνξηζκνχ θαη β) ε πνιχ θαιή 

γλψζε ηεο αγγιηθήο ή γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιψζζαο. 
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3.  Κιάδνη κεηαηξεπφκελνη ζε πξνζσξηλνχο 

α. Ο θιάδνο ΓΔ Γηνηθεηηθφο – Λνγηζηηθφο, πνπ πεξηιακβάλεη κία (1) ζέζε ησλ 

εληαίσλ βαζκψλ Γ΄ - Α΄, κεηαηξέπεηαη ζε πξνζσξηλφ. Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ 

ππαιιήινπ πνπ ηελ θαηέρεη, ε ζέζε απηή θαηαξγείηαη απηνδηθαίσο.  

β.  Ο θιάδνο ΤΔ Κιεηήξσλ - Φπιάθσλ, πνπ πεξηιακβάλεη δχν (2) ζέζεηο ησλ 

εληαίσλ βαζκψλ Δ΄ - Β΄, κεηαηξέπεηαη ζε πξνζσξηλφ. Μεηά ηελ απνρψξεζε ησλ 

ππαιιήισλ, πνπ ηηο θαηέρνπλ, νη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο.  

4. Καηάηαμε ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ: 

Οη ππεξεηνχληεο ππάιιεινη ηνπ Μνπζείνπ - Βηβιηνζήθεο Δπζηξαηίνπ Θξαζ. 

Διεπζεξηάδε - Σεξηάλη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ ππεξεηνχλ ζε πξνζσπνπαγείο 

ζέζεηο, θαηαηάζζνληαη απηνδηθαίσο ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ ηδίσλ θιάδσλ ή 

εηδηθνηήησλ, ζηνπο νπνίνπο ππεξεηνχλ, πιελ κίαο (1) ππαιιήινπ ηνπ θιάδνπ ΓΔ 

Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ, πνπ θαηέρεη πάγηα ζέζε πξνζσπηθνχ, ε νπνία  

θαηαηάζζεηαη ζε πξνζσπνπαγή ζέζε ηνπ ηδίνπ θιάδνπ θαη δχν (2) ππαιιήισλ ηνπ 

θιάδνπ ΤΔ Κιεηήξσλ – Φπιάθσλ, πνπ θαηέρνπλ πάγηεο ζέζεηο πξνζσπηθνχ, νη νπνίνη 

θαηαηάζζνληαη ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ». 

 

Άξζξν 29 

Σξνπνπνίεζε ιεμηαξρηθώλ δηαηάμεσλ, ζρεηηθώλ κε ην ζύκθσλν ζπκβίσζεο 

 

1.  ην άξζξν 5 ηνπ λ. 344/1976 (ΦΔΚ 143 Α΄) πεξί ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ 

πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην, ην νπνίν έρεη σο εμήο:  

«χκθσλν ζπκβίσζεο πνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζε ζπκβνιαηνγξάθν δχλαηαη λα δεισζεί 

ζηνλ Λεμίαξρν ηνπ ηφπνπ ηεο θνηλήο θαηνηθίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ αλαγξάθεηαη 

ζε απηφ θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ αλαγξάθεηαη θνηλή θαηνηθία απηψλ ζηνλ 

Λεμίαξρν ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ελφο κφλν εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ν νπνίνο 

πξνβαίλεη ζηελ δήισζε».  

2. α. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ σο άλσ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Γηα ηελ βεβαίσζε ηεο αζηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζε θάζε 

Λεμηαξρείν ηεξνχληαη βηβιία γελλήζεσλ, γάκσλ, ζπκθψλσλ ζπκβίσζεο εηεξφθπισλ 

πξνζψπσλ, ζαλάησλ θαη εθζέζεσλ». 

β. Η παξ. 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ σο άλσ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«ηα ιεμηαξρηθά βηβιία θαηαρσξίδνληαη νη πξάμεηο πνπ έρνπλ ζαλ αληηθείκελν ηελ 

βεβαίσζε γελλήζεσο, γάκνπ ή ζαλάηνπ ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ηελ ηζρχ ηεο 

ζπκθσλίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ θαηάξηηζαλ ζχκθσλν ζπκβίσζεο, ηελ κεηαβνιή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ή ηε δηφξζσζε ηέηνηαο ιεμηαξρηθήο πξάμεο».  

γ. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ σο άλσ λφκνπ πξνζηίζεληαη εδάθηα, 

σο αθνινχζσο:  

«Γπλαηφηεηα δήισζεο ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο, θαζψο θαη θαηαρψξηζεο ηεο ιχζεο 

ηνχηνπ παξέρεηαη ζε νπνηνλδήπνηε εθ ησλ ζπκβιεζέλησλ. ην πεξηζψξην ηεο νηθείαο 

πξάμεο θαηαρσξίδεηαη θαη ε, κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, ιχζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβιεζέλησλ, θαζψο θαη ε ζπλδξνκή απηνδίθαηεο ιχζεο ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο».  

3. ην άξζξν 42 ηνπ σο άλσ λφκνπ πξνζηίζεηαη παξ. 6, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«χκθσλν ζπκβίσζεο πνπ έρεη θαηαξηηζζεί ελψπηνλ Έιιελα πξνμέλνπ αλάκεζα ζε 

εηεξφθπια πξφζσπα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ηνπιάρηζηνλ έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, 

δχλαηαη λα θαηαρσξεζεί ζην ιεμηαξρηθφ βηβιίν ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο πνπ ηεξείηαη 

ζηελ ίδηα πξνμεληθή αξρή».  

4.  Σν άξζξν 43 ηνπ σο άλσ λφκνπ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
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«Οη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 6 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 

ζπληαζζφκελεο ιεμηαξρηθέο πξάμεηο θαηαρσξίδνληαη ζην Δηδηθφ Λεμηαξρείν κεηά απφ 

πξνεγνχκελν έιεγρν απηψλ απφ ηνλ Δηδηθφ Λεμίαξρν». 

5.  Λεμηαξρηθέο πξάμεηο ζπκθψλσλ ζπκβίσζεο, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηελ 

έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, απνδεηθλχνπλ ηελ ηζρχ ηεο ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ, αλεμαξηήησο εάλ ηεξήζεθαλ νη ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ 

παξαγξάθσλ.  

6.  ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ/ηνο 497/1991 (ΦΔΚ Α΄- 180) πξνζηίζεληαη 

ηα αθφινπζα εδάθηα: 

«χκθσλν ζπκβίσζεο δελ ζπλεπάγεηαη δεκηνπξγία θνηλήο νηθνγελεηαθήο κεξίδαο ησλ 

ζπκβηνχλησλ πξνζψπσλ. Η απφθηεζε, φκσο, ηέθλνπ ησλ ζπκβηνχλησλ απνηειεί ιφγν 

εμφδνπ απηψλ απφ ηε παηξηθή νηθνγελεηαθή κεξίδα. ε πεξίπησζε θνηλήο 

δεκνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ θαηά ην ρξφλν ηεο δήισζεο γέλλεζεο ηνπ πξψηνπ ηέθλνπ 

ηνπο νη γνλείο ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ κε ακεηάθιεηε θνηλή δήισζε ηνπο ελψπηνλ 

ηνπ ιεμηάξρνπ ηνπ ηφπνπ θαηάξηηζεο ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

νηθνγελεηαθήο κεξίδαο ελφο εθ ησλ ζπκβηνχλησλ ζηελ νπνία ζα εγγξάθεη ην ηέθλν. Η 

δήισζε απηή ζα πξνζδηνξίδεη θαη ηελ νηθνγελεηαθή κεξίδα ζηελ νπνία ζα εγγξάθνληαη 

ηα ηέθλα πνπ ζα γελλεζνχλ κεηαγελέζηεξα εάλ νη γνλείο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ θνηλή 

δεκνηηθφηεηα». 

7.  ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π/Γηνο 497/1991 πξνζηίζεηαη ην 

αθφινπζν εδάθην:     

«Πξνθεηκέλνπ πεξί αλειίθσλ ηέθλσλ πνπ γελλήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο 

ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο θαη πθίζηαην πξηλ ηε κεηαδεκφηεπζε ελφο εθ ησλ γνλέσλ θνηλή 

δεκνηηθφηεηα απηψλ, εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ γίλεη ε αλσηέξσ δήισζε ηα 

αλήιηθα ηέθλα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηελ νηθνγελεηαθή κεξίδα ηνπ γνλέα πνπ 

κεηαδεκνηεχεη αθνινπζνχλ ηελ λέα δεκνηηθφηεηα αλ φκσο δελ επξίζθνληαη 

εγγεγξακκέλα ζε απηή δηαηεξνχλ ηε δεκνηηθφηεηα ηνπο».  

8.  ηελ  παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄114) 

πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα εδάθηα:  

«Σέθλν πνπ γελλήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο είλαη 

δεκφηεο ηνπ Γήκνπ ε ηεο Κνηλφηεηαο, φπνπ είλαη γξακκέλνο ν παηέξαο ε κεηέξα ηνπ. 

Πξφζσπα πνπ θαηάξηηζαλ θαη δήισζαλ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ιεμηάξρνπ ζχκθσλν 

ζπκβίσζεο, ππνρξενχληαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πξνο δήισζε ηεο γέλλεζεο ηνπ 

πξψηνπ ηέθλνπ ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ κε ακεηάθιεηε δήισζε ηνπο ελψπηνλ ηνπ 

ιεμηάξρνπ ηνπ ηφπνπ θαηάξηηζεο ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο ηε δεκνηηθφηεηα 

ηνπ. Η δήισζε απηή πξνζδηνξίδεη ηε δεκνηηθφηεηα ησλ ηέθλσλ πνπ ζα γελλεζνχλ 

κεηαγελέζηεξα. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ γίλεη ε αλσηέξσ δήισζε ην ηέθλν 

απνθηά ηελ δεκνηηθφηεηα ηνπ παηέξα».  

 
Άξζξν 30 

Αλαγλώξηζε ηεο Μήινπ σο Ηεξάο Νήζνπ 

 

1. Η Μήινο ησλ Κπθιάδσλ αλαγλσξίδεηαη σο Ιεξά Νήζνο.  

2. Η αλαγλψξηζε απηή απνζθνπεί: 

α. ηε δηαζθάιηζε θαη ελίζρπζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

Νεζηνχ, ζηελ πξνζηαζία ησλ ηεξψλ ηεο ρψξσλ καδί κε ηα θεηκήιηα θαη ηνπο 

ζεζαπξνχο πνπ βξίζθνληαη ζε απηνχο, θαζψο θαη ζηελ θαηάιιειε εθηίκεζε, πξνβνιή 

θαη αμηνπνίεζή ηνπο. 
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β. ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ παγθφζκηα πξνβνιή, κε 

αθεηεξία ηνπο σο άλσ ηεξνχο ρψξνπο, ηνπ νξζφδνμνπ πλεπκαηηθνχ πινχηνπ θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηφλ θάζε ελδηαθεξφκελνπ. 

γ.  ηελ θαζηέξσζε ηνπ Νεζηνχ σο παγθφζκηνπ Πξνζθπλεκαηηθνχ Κέληξνπ  θαη 

εζηίαο παλειιήληαο αιιά θαη δηεζλνχο πλεπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο. 

3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

 
Άξζξν 31 

Πηινηηθέο εθαξκνγέο απινύζηεπζεο δηαδηθαζηώλ θαη  

κείσζεο δηνηθεηηθώλ επηβαξύλζεσλ 
 

1. Γηα ηηο αλάγθεο πηινηηθψλ εθαξκνγψλ πξνγξακκάησλ απινχζηεπζεο 

δηαδηθαζηψλ θαη κείσζεο δηνηθεηηθψλ βαξψλ γηα επηρεηξήζεηο ζε Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ ζπλαξκνδίσλ 

ππνπξγψλ, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ζηηο νπνίεο ζα 

γίλεη ε πηινηηθή εθαξκνγή, ηπρφλ λέεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλεο 

θάζε θνξά αξκνδηφηεηαο πνπ ηζρχεη γηα ην δηάζηεκα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, θαζψο 

θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα απηήο. 

2. Με ηελ ίδηα ή φκνηα απφθαζε θαη κφλν γηα ην δηάζηεκα ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο κπνξεί λα νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο ή νκάδα ππαιιήισλ ηεο ή θαη ππαιιήισλ άιισλ εκπιεθφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, πνπ θαζίζηαηαη αξκφδηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

λέαο δηαδηθαζίαο ζε φιεο ηεο ηηο θάζεηο ή ζε κέξνο απηήο, σο ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο 

πξάμεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ σο ηφηε αξκνδηφηεηα άιισλ κνλάδσλ ηεο λνκαξρίαο ή 

άιισλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ελδηάκεζα ζηάδηα ή 

ζπκπξάηηνπλ ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο ηειηθήο πξάμεο. 

 

Άξζξν 32 

Μίζζσζε αθηλήησλ εζληθώλ θιεξνδνηεκάησλ από Ν.Α.  

 

1. ην άξζξν 16 ηνπ π.δ. 242/1996 (ΦΔΚ 179 Α΄) πξνζηίζεηαη παξ. 3 σο 

αθνινχζσο:  

«3.  Δπίζεο δελ απαηηείηαη δεκνπξαζία φηαλ ε κίζζσζε αθνξά αθίλεηα εζληθψλ 

θιεξνδνηεκάησλ, ηα νπνία επνπηεχνληαη απφ ην Γεκφζην. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

κίζζσζε ζπλάπηεηαη κε απφθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία ιακβάλεηαη 

κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. ηελ ίδηα απφθαζε 

θαζνξίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ην χςνο ηνπ κηζζψκαηνο θαη νη φξνη 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ. Όηαλ ε κίζζσζε ππεξβαίλεη ζε δηάξθεηα ηα 50 έηε, κπνξεί ν 

κηζζσηήο λα πξνβαίλεη ζε εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ κηζζίνπ,  

ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη φξνη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 

κίζζσζεο εγθξίλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ».  
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2.  Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ π.δ. 242/1996 εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

κεηαθνξάο ππεξεζηψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ζε αθίλεηα πνπ έρνπλ 

κηζζσζεί ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  

 

Άξζξν 33 

Μεηαηάμεηο Η.Γ.Α.Υ. ησλ Ν.Α. 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ π.δ. 30/1996, φπσο ηζρχνπλ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο 

θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ.  

Άξζξν 34 

Ννκηκνπνίεζε δαπαλώλ - Άξζε θαηαινγηζκώλ 

1.  Θεσξνχληαη λφκηκεο νη δαπάλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ κεηά ηελ 1-7 2005 απφ ηηο 

Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ηνπο Γήκνπο, ηηο Κνηλφηεηεο θαη ηνπο πλδέζκνπο 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, εθφζνλ απηέο αθνξνχλ άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνπ δελ 

πξνβιέπνληαη ξεηψο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ή αλ, παξά ηε ξεηή πξφβιεςή ηνπο, 

ζπλέηξεμαλ πιεκκέιεηεο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ππφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά:  

α) Να αθνξνχλ έξγα, εξγαζίεο, πξνκήζεηεο, παξνρή ππεξεζηψλ, κηζζψκαηα θαη 

ρξεκαηνδνηήζεηο, πνπ παξαζρέζεθαλ ζε λνκηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο ησλ θνξέσλ ή 

ζε θνξείο ηεο πεξηνρήο ηνπο. 

β) Να έρνπλ θαηαβιεζεί νη νηθείεο δαπάλεο σο ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ 

παξφληνο. 

γ) Να έρεη βεβαησζεί απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο θαη ηα νηθεία φξγαλα ε 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ, εξγαζηψλ, πξνκεζεηψλ θαη ε απαζρφιεζε ησλ εξγαζζέλησλ θαη 

δ) Να κελ έρνπλ αθπξσζεί απφ ηνλ αξκφδην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο νη ζρεηηθέο πξάμεηο. 

2.  Καηαινγηζκνί, νη νπνίνη έγηλαλ γηα δαπάλεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζε 

βάξνο ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη  

ησλ ππαιιήισλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ, εθφζνλ δελ έρνπλ εθηειεζζεί σο ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, δελ 

εθηεινχληαη θαη ηα ηπρφλ βεβαησζέληα πνζά δηαγξάθνληαη.   

 

Άξζξν 35 

Θεζκηθά θαη νξγαλσηηθά δεηήκαηα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

 

1. ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ  άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3463/2006 

πξνζηίζεληαη εδάθηα σο αθνινχζσο: 

«Ο Γήκαξρνο πνπ παξαηηείηαη κπνξεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα θαηαιάβεη ζέζε 

δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ θαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ζεσξείηαη φηη είλαη ν πξψηνο ζε 

ζηαπξνχο πξνηίκεζεο δεκνηηθφο ζχκβνπινο. Σε βνχιεζή ηνπ απηή γλσζηνπνηεί 

εγγξάθσο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, ζπλππνβάιινληαο  ηε δήισζε 

παξαίηεζήο ηνπ απφ ην αμίσκα. Η ζέζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ θαηαιακβάλεηαη 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ γίλεηαη απνδεθηή ε παξαίηεζή ηνπ απφ ην αμίσκα ηνπ 

δεκάξρνπ». 

2.  Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 3463/2006 αλαξηζκείηαη ζε παξ. 7 πξνζηίζεηαη 

δε παξ. 6 πνπ έρεη σο αθνινχζσο:  
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 «6. Σν κέινο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηελ 

παξάηαμε ηνπ δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζε άιιε παξάηαμε ή λα ηδξχζεη λέα, δελ κπνξεί 

λα εθιεγεί ή λα εμαθνινπζήζεη λα είλαη κέινο ηνπ πξνεδξείνπ ή ηεο δεκαξρηαθήο 

επηηξνπήο, θαζψο θαη λα νξηζζεί ή λα παξακείλεη Αληηδήκαξρνο. Δίλαη δπλαηή, φκσο, ε 

επαλέληαμε ζηελ παξάηαμε απφ ηελ νπνία αλεμαξηεηνπνηήζεθε, εθφζνλ ηνχην γίλεη 

δεθηφ απφ ηα 2/3 ησλ κειψλ, πξνθεηκέλνπ γηα παξαηάμεηο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία 

κέιε θαη απφ φια ηα κέιε, πξνθεηκέλνπ γηα παξαηάμεηο κε ιηγφηεξα απφ ηξία κέιε».  

3. ην ηέινο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 139 ηνπ λ. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε 

ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3613/2007 (ΦΔΚ 263 Α΄), πξνζηίζεηαη πεξίπησζε 9αiii  

σο εμήο: 

«Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ αζθαιηζκέλν, πξνθεηκέλνπ γηα ηα 

αηξεηά φξγαλα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ απηνχ ηα νπνία ιακβάλνπλ άδεηα άλεπ απνδνρψλ 

θαη είλαη ππάιιεινη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαηαβάιινληαη απφ ηνλ νηθείν ΟΣΑ.»  

4.  ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 248 ηνπ λ. 3463/2006, πξνζηίζεηαη εδάθην σο 

αθνινχζσο: 

«Δθφζνλ ν απνινγηζκφο ηνπ ζπλδέζκνπ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα εθαηνκκχξηα επξψ 

(30.000.000,00 €), ν αληηπξφεδξνο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο απηνχ κπνξεί λα 

εηζπξάηηεη έμνδα παξάζηαζεο αληίζηνηρα πξνο εθείλα ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ».  

 

Άξζξν 36 

Λεηηνπξγηθά δεηήκαηα ΟΣΑ 

 

1.  ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1828/1989 (ΦΔΚ 2 Α΄) 

φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα εδάθηα: 

«Πνζνζηφ κέρξη 12% ηνπ 1/3 ησλ αλσηέξσ εζφδσλ, πνπ εγγξάθνληαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη πξννξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ κπνξεί λα δηαηίζεηαη πξνο 

αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηα ηαθηηθά ή έθηαθηα 

έζνδά ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απαηηείηαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

2.  Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3536/2007 (ΦΔΚ 42 Α΄) θαηαξγείηαη.  

3. Σν ηξίην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ λ. 3463/2006 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«Δπίζεο επηηξέπεηαη ε ιήςε δαλείνπ κε αζθάιεηα ηελ εθρψξεζε εζφδσλ απφ 

εμεηδηθεπκέλεο επηρνξεγήζεηο ή απφ ην ηκήκα ησλ θεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ 

(Κ.Α.Π.), πνπ πξννξίδνληαη γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (πιινγηθή Απφθαζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – .Α.Σ.Α.), ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην δάλεην ζπλάπηεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ή εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ελεξγεηψλ ή δξάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε πιινγηθή Απφθαζε Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (.Α.Σ.Α.) ή ηελ εμεηδηθεπκέλε επηρνξήγεζε.   

4. ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3731/2008 (ΦΔΚ 263 Α΄) ε θξάζε «πνπ 

ιχζεθαλ κέρξη 8-6-2006», αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ νξζή, «πνπ ιχζεθαλ θαη κεηά ηελ 8-

6-2006». 

5.    ηε β’ πεξίπησζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 225 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.3463/2006 θαη κεηά ηε θξάζε 

«επηζηεκνληθψλ θνξέσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ,» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «Δξεπλεηηθψλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ Ιλζηηηνχησλ (Δ.Π.Ι.), ».      
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6.  Δπηηξέπεηαη ε θαη’ εμαίξεζε νδήγεζε θαη ρεηξηζκφο κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθψλ έξγσλ ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, απφ κνλίκνπο ή κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήινπο θαη εθφζνλ έρνπλ 

ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε άδεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθφηεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ, χζηεξα απφ 

έγθξηζε ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία αηηηνινγείηαη ε 

ζπλδξνκή ζπγθεθξηκέλεο εηδηθήο πεξίπησζεο.  

7. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ λ. 3463/2006 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Η ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ 

ηνπο».  

 

Άξζξν 37 

Εεηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο  

θαη ζεώξεζεο εληαικάησλ πιεξσκώλ ΟΣΑ πξώηνπ βαζκνύ 

 

1. Σν Διεγθηηθφ πλέδξην, θαηά ηελ εθδίθαζε ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο έθεζεο 

ελψπηνλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ, θαζψο θαη θαηά ηελ εθδίθαζε ηνπ έλδηθνπ κέζνπ ηεο 

αίηεζεο αλαίξεζεο ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηάο ηνπ, ζε ππνζέζεηο απφ θαηαινγηζηηθέο 

πξάμεηο, πνπ εθδφζεθαλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία ζε βάξνο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ ή ζε βάξνο ππαιιήισλ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνχησλ, θαζψο 

θαη ζε βάξνο ππαιιήισλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ (λ.π.δ.δ.) θαη ηδξπκάησλ απηψλ, απφ Τπνπξγνχο ή απφ κνλνκειή ή ζπιινγηθά 

φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ή απφ φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη αλαθέξνληαη ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 1/7/2005, κπνξεί απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

βαξπλφκελνπ κε ηνλ θαηαινγηζκφ, πνπ ππνβάιιεηαη κε ην δηθφγξαθν ηνπ έλδηθνπ 

κέζνπ ή ησλ πξνζζέησλ ιφγσλ απηνχ, λα κεηψζεη ην πνζφ ηνπ θαηαινγηζκνχ σο ην έλα 

δέθαην ηνπ θαηαινγηζζέληνο πνζνχ, θαζψο θαη λ’ απαιιάμεη ηνλ ππαίηην απφ ηηο 

πξνζαπμήζεηο ή ηφθνπο επί ηνπ θαηαινγηζζέληνο θεθαιαίνπ θαη αλ αθφκε πθίζηαηαη 

ειαθξά ακέιεηα απηνχ. Γηα ηελ πην πάλσ κείσζε ή απαιιαγή ην Γηθαζηήξην ζπλεθηηκά 

ην βαζκφ ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ θαηαινγηζζέληνο, ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε ηε βαξχηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο παξάβαζεο, ηηο ζπλζήθεο 

ηέιεζεο ηεο θαη ην επειζφλ απ’ απηή απνηέιεζκα. Σν Γηθαζηήξην κπνξεί λ’ απαιιάμεη, 

επίζεο, ηνλ θαηαινγηζζέληα απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θαηαινγηζκνχ, αλ θξίλεη φηη 

ζπλέηξερε ζην πξφζσπφ ηνπ θαηαινγηζζέληνο ζπγγλσζηή πιάλε γηα ην δεκηνπξγεζέλ 

έιιεηκκα. Δμαηξνχληαη ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξνχζαο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο 

αθνξνχλ απνδνρέο θαη απνδεκηψζεηο ελ γέλεη ππαιιήισλ δήκσλ, θνηλνηήησλ, λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδξπκάησλ απηψλ, θαζψο θαη έμνδα παξάζηαζεο 

αηξεηψλ νξγάλσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. 

2. α. Καηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) πξψηνπ βαζκνχ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ ζεσξείηαη γηα πιεξσκή ρξεκαηηθφ έληαικα, φηαλ απηφ αθνξά ζε δαπάλε 

πνπ δελ πξνβιέπεηαη κελ απφ ην λφκν, αιιά είλαη ιεηηνπξγηθή γηα ηνλ νηθείν ΟΣΑ,  

ζρεηίδεηαη δε, κε ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΑ, νη νπνίεο 

πξνάγνπλ ηα θνηλσληθά, πνιηηηθά, πλεπκαηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ 

δεκνηψλ ή ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνχησλ γηα ηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΟΣΑ, εθφζνλ αληαπνθξίλεηαη ζην αλάινγν ή 

πξνζήθνλ κέηξν, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηα εχινγα φξηα πνπ δηαγξάθνληαη κε ηελ ηήξεζε 

ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. 
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β. Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο είλαη 

ηδίσο: 

αα)  Η πεξηνδηθή ελίζρπζε άπνξσλ δεκνηψλ κε είδε έλδπζεο, παξνρή θαξκάθσλ 

θαη δηαηαθηηθψλ πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπο εηδψλ θαηά ηηο ενξηέο 

Υξηζηνπγέλλσλ, Νένπ έηνπο θαη Πάζρα. 

ββ) Η πξνζσξηλή ζηέγαζε άπνξσλ δεκνηψλ θαη ε πξνζσξηλή ιεηηνπξγία 

εκεξεζίσλ ζπζζηηίσλ γηα απφξνπο δεκφηεο. Άπνξνη δεκφηεο γηα ηελ ιήςε ησλ σο άλσ 

παξνρψλ είλαη εθείλνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θαηάζηαζε ηελ νπνία ζπληάζζεη ε 

Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο απφξνπο δεκφηεο απφ ηνπο εθεκέξηνπο ησλ Ιεξψλ Ναψλ ηνπ 

νηθείνπ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ. 

γγ) Η παξνρή βξαβείσλ πάζεο θχζεο ζε αξηζηνχρνπο δεκφηεο καζεηέο, 

ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο. 

δδ) Η παξνρή αλακλεζηηθψλ εηδψλ ζε ζπκκεηέρνληεο ζε πξφγξακκα πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ ησλ ΟΣΑ. 

3. Οη ξπζκίζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο 

θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο 

θαη ηηο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο πνπ εθθξεκνχλ γηα εθδίθαζε ελψπηνλ ησλ Σκεκάησλ ή 

ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή εθδηθάζζεθαλ αιιά δελ έγηλε ε δηάζθεςε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ κέρξη ηελ ηζρχ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 

Άξζξν 38 

Θέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ππαιιήισλ ΟΣΑ θαη Σ.Δ.Γ.Κ 

 

1. ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α΄), 

κεηά ηε ιέμε «Σκήκαηα», πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «Απηνηειή Σκήκαηα».  

2. ην άξζξν 161 ηνπ λ. 3584/2007 πξνζηίζεηαη παξ. 6, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«6. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ ή ηνπ πλδέζκνπ έρεη ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο: 

α. Τπνγξάθεη ηηο απνθάζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ κε ή ρσξίο απνδνρέο θαη 

κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ. 

β. Παξέρεη νδεγίεο, δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη, γεληθφηεξα, ζπληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

γ. Πξνβαίλεη ζηε κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε θαη πξναγσγή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ. 

δ. Μεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ζεκάησλ πνπ 

είλαη πξνο ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Γεκαξρηαθήο 

Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί ζε απηά θαζψο 

θαη λα ηα ππνζηεξίδεη ελψπηνλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο. 

ε. Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 
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ζη. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ απνινγηζκψλ δξάζεο ηνπ 

Γήκνπ ζχκθσλα πξνο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαη 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή.  

δ. Μεξηκλά γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ ηνπ 

Γήκνπ.  

ε. Οξγαλψλεη θάζε λέα ππεξεζία πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Γήκν.  

Ο Γήκαξρνο κπνξεί, κε απφθαζή ηνπ, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 5 ηνπ παξφληνο, 

λα εθρσξεί θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ».    

3. ηηο παξ. 1 α πεξ. 14, 2 α πεξ. 14 θαη 3 α πεξ. 14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 

3731/2008 θαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνχηνπ ε θξάζε «άξζξνπ 15» αληηθαζίζηαηαη 

απφ ηε θξάζε «άξζξνπ 16».  

4. ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3731/2008, κεηά ηε ιέμε 

«Γηεπζπληή» πξνζηίζεηαη ε ιέμε «Τπνδηεπζπληή». 

5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. 

θαη ησλ Σ.Δ.Γ.Κ., επηηξέπεηαη ε απφζπαζε ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα, φπσο απηφο είλαη νξηνζεηεκέλνο θάζε θνξά, ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.) θαη ζηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

(Σ.Δ.Γ.Κ.), γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δχν έηε, ην νπνίν κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δχν, 

αθφκε, έηε θαη αληίζηξνθα. Η απφθαζε γηα ηελ απφζπαζε εθδίδεηαη θαηφπηλ αίηεζεο 

ηνπ ππαιιήινπ πνπ απνζπάηαη. Η ζρεηηθή δαπάλε κηζζνδνζίαο ησλ απνζπψκελσλ 

βαξχλεη ηελ Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. ή ηελ νηθεία Σ.Δ.Γ.Κ., αληηζηνίρσο. 

6. Γηα ηηο απνδνρέο ησλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ ησλ Σ.Δ.Γ.Κ. ηα θαη’ απνθνπή έμνδα 

θίλεζεο απηψλ, θαζψο θαη ηελ απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε 

εθαξκφδνληαη φζα ηζρχνπλ γηα ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο ησλ Γήκσλ. 

 

Άξζξν 39 

Έμνδα παξάζηαζεο αηξεηώλ 

 

ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ θπξψζεθε κε ην 

άξζξν πξψην ηνπ λ.3463/2006, πξνζηίζεηαη εδάθην ηειεπηαίν σο εμήο:  

«Σα έμνδα παξάζηαζεο πνπ δηθαηνχληαη ηα αηξεηά φξγαλα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, 

ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο Άηνκα κε Αλαπεξίεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, 

πξνζαπμάλνληαη θαηά είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), ζε ζρέζε κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ».  

 

 

Άξζξν 40 

Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Υ.Τ.Σ.Α., ΦΟ.Γ..Α. θαη Γ.Δ.Τ.Α. 

 

1.   Η πξνζεζκία ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

λ.3316/2005 (ΦΔΚ 42 Α΄), πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

λ.3688/2008 (ΦΔΚ 163 Α΄) παξαηείλεηαη σο ηελ 31.12.2009.   
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2. ηνπο πθηζηάκελνπο θαη ελ ιεηηνπξγία Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ 

(Υ.Τ.Σ.Α) ηεο Κεληξηθήο Δχβνηαο ζην Γήκν Υαιθίδαο, ηνπ Ννκνχ Κηιθίο ζην Γήκν 

Κηιθίο θαη ηνπ Ννκνχ Πηεξίαο ζην Γήκν Καηεξίλεο ε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ, θαη’ 

εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε α΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1069/1980 (ΦΔΚ 191 

Α), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ.3274/2004 (ΦΔΚ 195 

Α΄) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3731/2008, κπνξεί λα 

γίλεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο 

Υαιθίδαο, Κηιθίο θαη Καηεξίλεο κέρξη ηε ρξνληθή νινθιήξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.     

3. ην ηέινο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3536/2007, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3688/2008, πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη σο αθνινχζσο:  

«Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ΟΣΑ πνπ απνηειεί κφλνο ηνπ ην ΦΟ.Γ..Α. ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηνρήο». 

4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3536/2007 (ΦΔΚ 42 Α΄), 

εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΦΟ.Γ..Α.) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο λ.π.η.δ.    

5. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 1069/1980 (Φ.Δ.Κ. 191 Α΄) 

πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα εδάθηα:  

«Η Δπηρείξεζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη φζεο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο έρνπλ ζπζηαζεί θαη’ εθαξκνγή εηδηθψλ λφκσλ, θαηαξηίδνπλ 

θαλνληζκνχο εξγαζίαο θαηά ηηο εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ λ.δ. 3789/1957 (ΦΔΚ 210 

Α΄), φπσο ηζρχεη. Οη αλσηέξσ Καλνληζκνί θπξψλνληαη απφ ην ψκα Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο (.Δ.Π.Δ.), ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 1 ηνπ λ. 2874/2000 (ΦΔΚ 286 

Α΄)». 

6. α. Πξνζσπηθφ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ λ. 1069/1980 ή ζρεηηθψλ εηδηθψλ λφκσλ, νη νπνίεο ιχζεθαλ ή ιχνληαη, 

εθφζνλ ππεξέηεζε ζ’ απηέο, επί κία, ηνπιάρηζηνλ, δηεηία, πξηλ απφ ηε ιχζε ηνπο κε ηελ 

αλσηέξσ ζρέζε εξγαζίαο, είλαη δπλαηφλ λα εληαρζεί ή λα κεηαθεξζεί, αληηζηνίρσο, 

ζηνλ νηθείν Γήκν ή ζε λνκηθά πξφζσπα απηνχ. 

β.  Η έληαμε ή ε κεηαθνξά γίλεηαη κε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ θαη ζπληειείηαη κε ηελ ίδηα ζρέζε εξγαζίαο ζε 

θελέο νξγαληθέο ζέζεηο αληίζηνηρεο ή παξεκθεξνχο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε 

αλππαξμίαο ηνχησλ, ζπληζηψληαη, κε ηελ ίδηα πξάμε ηνπ αξκφδηνπ πξνο δηνξηζκφ 

νξγάλνπ, πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, νη νπνίεο θαηαξγνχληαη κφιηο θελσζνχλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

γ.  Σν χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ εληαζζφκελνπ ή κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ, 

δηέπεηαη απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, πνπ ηζρχνπλ, εθάζηνηε, γηα ην 

πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α., ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπο, ε νπνία 

δηαλχζεθε ζηελ νηθεία Γ.Δ.Τ.Α. 

δ.     i. Η ζρεηηθή αίηεζε έληαμεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Γ.Δ.Τ.Α. νη νπνίεο έρνπλ ιπζεί 

ππνβάιιεηαη κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο. 

         ii. ε θάζε πεξίπησζε ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλεηαη κέζα 

ζε δχν κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην, ζρεηηθήο αίηεζεο, ή 

απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιχζεσο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

ε. Οη πξάμεηο ηνπ αξκφδηνπ πξνο δηνξηζκφ νξγάλνπ εθδίδνληαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ 

ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Κπβεξλήζεσο.  
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Άξζξν 41 

Ρπζκίζεηο ζεκάησλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ηδξπκάησλ θαη λ.π.δ.δ 

 

1. ην  ηέινο ηνπ άξζξνπ 226 ηνπ λ. 3463/2006 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο: 

«Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ απαηηείηαη πεξαηηέξσ ε 

ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο 

Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, ε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα». 

2. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ λ. 3463/2006 πξνζηίζεληαη εδάθηα ηειεπηαία 

σο εμήο: «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

γλψκε ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

θαζνξίδνληαη νη γεληθνί φξνη ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Κάζε 

λνκηθφ πξφζσπν θαηαξηίδεη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ αλσηέξσ απφθαζε».  

3. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 239 ηνπ λ. 3463/2006 πξνζηίζεηαη παξ. 4 σο εμήο: 

«4.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., 

θαζνξίδνληαη ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηα 

νπνία απαηηείηαη άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. Με φκνηα απφθαζε, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., 

θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, ηπρφλ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη εηδηθνί φξνη θαηαιιειφηεηαο, ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη 

ειέγρνπ ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα». 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε 

ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη 

γεληθνί φξνη ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ησλ Γήκσλ θαη 

ησλ Κνηλνηήησλ, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Κάζε παηδηθφο θαη 

βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ θαηαξηίδεη ηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αλσηέξσ απφθαζε. 

5. ηνπο παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ησλ Γήκσλ θαη ησλ 

Κνηλνηήησλ εθαξκφδεηαη παηδαγσγηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ. 

6. α. Χο ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ θαη 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ 

Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ, θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο 31.12.2011, ζέζε άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ππέρεη ε ζπζηαηηθή ηνπο πξάμε.  

β. Χο ηε ζχληαμε ησλ λέσλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 

2 ηνπ παξφληνο, ηα λνκηθά απηά πξφζσπα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ εμαθνινπζνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο».  

 

Άξζξν 42 

Ρύζκηζε ζεκάησλ πξνζσπηθνύ Γήκσλ θαη δεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ 

 

1. Οη δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ ζπζηήζεη ή δηαζέηνπλ ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ θαη ην νπνίν απνιχεηαη ή 

κεηαθέξεηαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (θπξ. 

λ.3463/2006, ΦΔΚ Α΄ 114), θαηαβάιινληαη απφ ηνπο νηθείνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, 

εθφζνλ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ 
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ησλ κειψλ ηνπ απνθαζίζεη αηηηνινγεκέλα, φηη πθίζηαληαη νη απαηηνχκελνη, γηα ην 

ζθνπφ απηφ πφξνη.      

2. ηε δηάηαμε ηνπ αξζξ. 269 ηνπ λ. 3463/2006, φπσο ηζρχεη, ππάγεηαη θαη ην 

πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ, ηνπ νπνίνπ νη ζπκβάζεηο κεηαηξάπεθαλ ζε 

ανξίζηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα  κε ην π.δ. 164/2004, έζησ θαη αλ δελ είραλ νινθιεξσζεί 

έσο ηελ 31-12-2005 νη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο ησλ ζέζεσλ θαη θαηάηαμήο ηνπο.  

3. ηηο ξπζκίζεηο ησλ παξ. 3, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 269 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ (θπξση. λ. 3463/2006), θαζψο θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 

3613/2007 (ΦΔΚ 263 Α΄), φπσο ηζρχνπλ, ππάγνληαη θαη νη δηθεγφξνη, εθφζνλ είραλ 

πξνζιεθζεί κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο κέρξη 31.12.2005. Οη πξνζεζκίεο ηεο παξ. 2 

πεξηπη. β΄ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3613/2007 αξρίδνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο 

λφκνπ.  

4.  Σν έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πνπ έρεη πξνζιεθζεί ζε 

Γήκν ή Κνηλφηεηα πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ π.δ.23/2002 (ΦΔΚ 19 Α΄) κπνξεί, κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη 

κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, λα 

κεηαηαγεί ζε θελή ζέζε άιινπ θιάδνπ ηνπ ίδηνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, εθφζνλ θαηέρεη 

ηα πξνζφληα ηεο ζέζεο ζηελ νπνία αηηείηαη κεηάηαμε. ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη 

θελή ζέζε ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, 

ζπληζηάηαη πξνζσξηλή πξνζσπνπαγήο ζέζε κε ηελ πξάμε κεηάηαμεο. Ο ππάιιεινο 

κεηαηάζζεηαη κε ηνλ βαζκφ πνπ θαηέρεη θαη ν ρξφλνο πνπ έρεη δηαλπζεί ζηνλ θιάδν ηνπ 

έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο, γηα φιεο ηηο 

ζπλέπεηεο, ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν κεηαηάζζεηαη. Η κεηάηαμε ελεξγείηαη κε απφθαζε 

ηνπ αξκφδηνπ γηα δηνξηζκφ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Τπεξεζηαθνχ 

πκβνπιίνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη κε κέξηκλα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

5.  Σν πξνηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 224 ηνπ λ. 3584/2007 (ΦΔΚ Α΄ 143), φπσο 

απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 9β ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3731/2008 (ΦΔΚ Α΄ 263) 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«ε πεξίπησζε απφζπαζεο δεκνηηθψλ αζηπλνκηθψλ γηα ζπλππεξέηεζε ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 73, δελ ηζρχεη ε δέζκεπζε ηεο νθηαεηίαο».  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΘΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  
 

Άξζξν 43 

Γηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζε θαηόρσλ άδεηαο δηακνλήο ζηελ απαζρόιεζε 

 

1. ε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί ή ρνξεγείηαη 

απηνηειήο  άδεηα δηακνλήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/2005 (ΦΔΚ 212 Α΄), 

φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.131/2006 (ΦΔΚ 143 Α΄), 

ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, παξέρεηαη πξφζβαζε ζηε 

κηζζσηή απαζρφιεζε θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ, ρσξίο λ’ απαηηείηαη εηδηθή 

έγθξηζε.  

2. Γπλαηφηεηα άζθεζεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξέρεηαη 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο απηνηεινχο άδεηαο δηακνλήο θαηείρε 

πξνεγνπκέλσο άδεηα δηακνλήο, ε νπνία ηνπ επέηξεπε ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή είρε ιάβεη έγθξηζε γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. 
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Η αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ γηα αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δελ ζεσξείηαη σο αξρηθή ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο. 

 

Άξζξν 44 

Δπηκέξνπο δεηήκαηα αδεηώλ δηακνλήο 

1. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 3386/2005 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: 

«ηνπο ελ ιφγσ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ εκεδαπνχ ηέθλνπ, 

ρνξεγείηαη παξάηαζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, γηα κηα αθφκε πεληαεηία, θαηά παξέθθιηζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΑ΄».  

2. Η  παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3386/2005, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο ρνξεγείηαη άδεηα 

δηακνλήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ελφο έηνπο, εθφζνλ: 

α.  Έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε εξγαζίαο κε ηελ εηαηξία, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε 

ακνηβή ηνπο είλαη ίζε, ηνπιάρηζηνλ, κε ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε  

ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ή δηαρεηξηζηέο ή λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο, πξνζθνκίζνπλ, αληίγξαθν ηνπ Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο ηνπ δηνξηζκνχ ή ηεο 

εθινγήο ηνπο θαη, ζε πεξίπησζε κε δεκνζίεπζεο, αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

εηαηξείαο ή αληίγξαθν απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ ηδηφηεηα 

ηνπο σο κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή δηαρεηξηζηψλ ή λνκίκσλ εθπξνζψπσλ θαη 

βεβαίσζε ηεο εηαηξίαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπο. 

β. Δίλαη αζθαιηζκέλνη γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ λνζειείαο, ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο θαη εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Η ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

λ.2166/1993 δελ ζίγεηαη. 

Η άδεηα δηακνλήο, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ, αλαλεψλεηαη αλά 

δηεηία, εθφζνλ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πξνζθνκίζνπλ δηθαηνινγεηηθά, απφ ηα νπνία 

λα πξνθχπηεη: 

η.   Η ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ  πξνυπνζέζεσλ  

ηη. Η εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν 

εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο  ηεο εθνξίαο ή αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο απφ 

ηελ νπνία  ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ εηζνδήκαηα αληίζηνηρα κε ηηο δεισζείζεο 

απνδνρέο ηνπο.». 

3.  Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3386/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«3.  Οη αλσηέξσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηα θαηά 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ παξφληνο κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ζηα νπνία 

ρνξεγείηαη αηνκηθή άδεηα δηακνλήο πνπ ιήγεη ηαπηφρξνλα κε ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ 

ζπληεξνχληνο, εθφζνλ ν ζπληεξψλ απνδεηθλχεη φηη δηαζέηεη πξνζσπηθφ εηζφδεκα 

ζηαζεξφ θαη επαξθέο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 8.500 επξψ εηεζίσο 

πξνζαπμεκέλν θαηά 15% γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ». 

4.  Σν πξψην εδάθην ηεο  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.3386/2005, αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

«1.  Γελ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε θαη ε απαζρφιεζε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, 

εθφζνλ δελ έρνπλ άδεηα δηακνλήο γηα εξγαζία ή άδεηα δηακνλήο θαη έγθξηζε 

πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή άδεηα δηακνλήο πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζηελ αγνξά 



 31 

εξγαζίαο ή βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λφκνπ απηνχ φηη έρνπλ 

θαηαζέζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζή ηεο». 

5.  ην ηέινο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.3386/2005 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν  

εδάθην: 

«ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη θαηέρνπλ άδεηα δηακνλήο, παξέρνπλ φκσο 

εμαξηεκέλε εξγαζία ή ππεξεζίεο ή έξγν ή αζθνχλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο ηελ απαηηνχκελε, θαη’ αληηζηνηρία, άδεηα δηακνλήο ή έγθξηζε 

πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, επηβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην δεχηεξν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ.3386/2005, φπσο ηζρχεη, πξφζηηκα. ε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο νη άδεηεο δηακνλήο αλαθαινχληαη ή δελ αλαλεψλνληαη».   

 

Άξζξν 45 

Κέληξα Τπνδνρήο θαη Φηινμελίαο Μεηαλαζηώλ 

1.  ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 2Β ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1734/1987 ( ΦΔΚ 189 Α΄), 

φπσο ηζρχεη, κεηά ηε θξάζε «ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ», πξνζηίζεηαη ε θξάζε 

«Κέληξσλ Τπνδνρήο θαη Φηινμελίαο Μεηαλαζηψλ,». 

2.  ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2Β ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1734/1987, κεηά ηε 

θξάζε «ην Σακείν Υξεκαηνδνηήζεσο Γηθαζηηθψλ Κηηξίσλ» πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ή 

ζε άιιε  Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ». 

3.  Καηά παξέθθιηζε απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 

1734/1987, ζε πεξίπησζε παξαρψξεζεο θαηά θπξηφηεηα ή θαηά ρξήζε δεκφζησλ 

δαζηθψλ εθηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο, ε παξαρψξεζε θαη ε 

αιιαγή ρξήζεο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο, 

αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο ηεο παξαρσξνχκελεο έθηαζεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

νηθείαο Γηεχζπλζεο Γαζψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ 

ΡΤΘΜΗΔΗ ΘΔΜΑΣΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
 

                                                                 Άξζξν 46 

Πιεξσκή δαπάλεο δεκνζίεπζεο 

 

ην άξζξν 4  ηνπ λ.3548/2007 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο:  

«3. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο 

δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ 

ηνλ εξγνιάβν ή ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. Οη εθθξεκείο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο δηαθεξχμεηο δεκνπξαζηψλ ζπλερίδνπλ θαη νινθιεξψλνληαη κε ην 

πξνγελέζηεξν λνκηθφ θαζεζηψο».           

 

 

                                                            Άξζξν 47 

πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο πξνζσπηθνύ  

ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ  

                                                                                               

Χο ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ησλ ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3592/2007, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε δηάηαμε ηεο παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ.2328/1995, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 
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3166/2003, γηα ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ θάζε είδνπο απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ ζηνπο λνκίκσο ιεηηνπξγνχληεο ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο 

ζηαζκνχο ειεχζεξεο ιήςεο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηε δηάηαμε ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ.3592/2007. 

                                                            

                                                              Άξζξν 48 

Σέινο επί ησλ ηηκνινγίσλ δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο 

 

Θεζπίδεηαη ππέξ ηεο αζηηθήο εηαηξείαο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία  

«Αζηηθή Δηαηξεία Γενληνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο», ε νπνία έρεη ζπζηαζεί θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2863/2000, εηδηθφ ηέινο πνζνζηνχ 

0,02% επί ησλ ηηκνινγίσλ δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο θαηά ην κέξνο πνπ απηή αθνξά ζηελ 

αγνξά ρξφλνπ ή ρψξνπ, κε ζθνπφ ηελ κεηάδνζε ή θαηαρψξηζε, κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, 

ηνπ ξαδηνθψλνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ εκεξήζηνπ ή πεξηνδηθνχ 

ηχπνπ, ή ηελ αλάξηεζε ζε ρψξνπο πνπ λφκηκα πξννξίδνληαη γηα ππαίζξηα  δηαθήκηζε, 

δηαθεκηζηηθψλ ή επί πιεξσκή δεκνζηεχζεσλ. Σν αλσηέξσ εηδηθφ ηέινο ζα 

ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ θφζηνπο γηα ηελ αγνξά ρξφλνπ ή ρψξνπ θαη ζα 

βαξχλεη ηνλ δηαθεκηδφκελν. Σν πνζφ πνπ αλαινγεί ζην εηδηθφ απηφ ηέινο, αλαγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά ζην ζρεηηθφ ηηκνιφγην πνπ εθδίδεη ν πάξνρνο ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ν νπνίνο ην εηζπξάηηεη ακέζσο απφ ηνλ δηαθεκηδφκελν κε ηελ πξνζθφκηζε 

ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ην θαηαζέηεη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζε ηξαπεδηθφ 

ίδξπκα ζην φλνκα ηεο «Αζηηθήο Δηαηξείαο Γενληνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο». Η 

θαηάζεζε ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ην ηέινο ηνπ κήλα 

κέζα ζηνλ νπνίν απηφ εηζπξάρζεθε. 

 

 

Άξζξν 49 

Τπνινγηζκόο δεκόζηαο επηρνξήγεζεο αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο εθεκεξίδσλ 

 

ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2644/1998, φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε 

ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3021/2002 θαη κε ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

λ.3444/2006, πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο: 

«ε θάζε πεξίπησζε ε δεκφζηα επηρνξήγεζε θαιχπηεη ηε δηαθνξά ηνπ αεξνπνξηθνχ 

θνκίζηξνπ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ρακειφηεξν ηηκνιφγην 

εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο ησλ επηβαηηθψλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηνπ εηδηθνχ 

ηηκνινγίνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξνχζαο 

δηάηαμεο». 

 

 

Άξζξν 50 

Ραδηνθσληθνί ζηαζκνί Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ 

 

Ραδηνθσληθνί ζηαζκνί πνπ αλήθνπλ, θαζ’ νηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν, ζε πνιηηηθφ θφκκα 

πνπ εθπξνζσπείηαη ζηε Βνπιή, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχζαλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηεο ηζρχνο ηνπ λ. 3592/2007 θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπηθνχ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ θαηά ηνπο 

φξνπο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ θαη ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο, ζηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή πνπ εθπέκπνπλ, σο ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο αδείαο, εθφζνλ ππνβάιινπλ θαηά 

ηνλ λφκν ππνςεθηφηεηα ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 
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Άξζξν 51 

Μεηαθηλήζεηο ζηειερώλ Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο  -Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο 

 

 

1.  ην άξζξν 11 ηνπ λ. 2685/1999 (ΦΔΚ 35 Α΄) πξνζηίζεηαη παξ. 4 σο 

αθνινχζσο: 

«4. Οη πεξηνξηζκνί ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηα 

ππεξεζηαθά ζηειέρε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο - Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δλεκέξσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ κεηαθηλνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ απνζηνιψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη 

ηνλ Πξσζππνπξγφ θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο ζην εμσηεξηθφ». 

2. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2685/1999 (ΦΔΚ 35 Α΄) αλαξηζκείηαη ζε 

παξάγξαθν 5. 

  

Άξζξν 52 

Άδεηεο ππεξεηνύλησλ  

ζε Γξαθεία Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνύ 

  

 

1. Οη δηαηάμεηο πεξί θαλνληθήο άδεηαο ηνπ λ. 3528/2007, φπσο ηζρχεη, 

εθαξκφδνληαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δπηθνηλσλίαο – Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο, πνπ ππεξεηνχλ ζε Γξαθεία Σχπνπ 

θαη Δπηθνηλσλίαο ζην εμσηεξηθφ.  

2. Οη κφληκνη ππάιιεινη φισλ ησλ θιάδσλ, θαζψο θαη νη κφληκνη ή κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ δεκνζηνγξάθνη θαη νη χκβνπινη 

Δπηθνηλσλίαο Α΄ κε ζεηεία, νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ή απνζπαζκέλνη ζε Γξαθεία 

Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο πνπ βξίζθνληαη ζε ηδηαηηέξσο  απνκαθξπζκέλεο ρψξεο, έρνπλ 

ην δηθαίσκα επηπξφζζεηεο θαλνληθήο άδεηαο έσο επηά εξγάζηκεο εκέξεο.  

3. Η έθηαζε ηεο επηπξφζζεηεο θαλνληθήο άδεηαο θαζψο θαη ν νξηζκφο ησλ ρσξψλ 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηαηηέξσο απνκαθξπζκέλεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Δλεκέξσζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ.  

 

Άξζξν 53 

Κάιπςε δηδάθηξσλ ηέθλσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ θιάδνπ πκβνύισλ θαη 

Γξακκαηέσλ Δπηθνηλσλίαο 

 

1. Σα δίδαθηξα θνίηεζεο ζε μελφγισζζα ή ειιεληθά ζρνιεία πνπ παξέρνπλ 

μελφγισζζν ζχζηεκα ζπνπδψλ, ππνρξεσηηθήο, πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, γηα ηα ηέθλα ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ θιάδνπ πκβνχισλ θαη Γξακκαηέσλ Δπηθνηλσλίαο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο – Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο πνπ κεηαηίζεληαη απφ 

Γξαθείν Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, 

θαηαβάιινληαη γηα θάζε ηέθλν θαη γηα κία ηξηεηία, ζε πνζνζηφ 50%, απφ ην Γεκφζην, 

ζε θάζε κεηαθίλεζε απφ Γξαθείν Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο πνπ βξίζθεηαη  εμσηεξηθφ 

ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία. Σν δηθαίσκα απηφ ηειεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν  

ππάιιεινο έρεη ππεξεηήζεη ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα ζε Γξαθείν Σχπνπ θαη 

Δπηθνηλσλίαο ζην εμσηεξηθφ θαη ε κεηάζεζή ηνπ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία δελ 
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νθείιεηαη  ζε πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν έρεη θηλεζεί πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. 

Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ ηξηεηίαο, θαη εθφζνλ ν ππάιιεινο ζπλερίζεη λα ππεξεηεί 

ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, ηα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη ζε πνζνζηφ 75% απφ ην 

Γεκφζην. Η θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ απφ ην Γεκφζην παχεη απηνδηθαίσο, είηε κε ηελ 

ζπκπιήξσζε ζπλερνχο πεληαεηνχο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ ζηελ Κεληξηθή 

Τπεξεζία, είηε κε ηελ κεηάζεζε ή απφζπαζε ηνπ ζε Γξαθείν Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο. 

2. ε πεξίπησζε ζπλππεξέηεζεο ζπδχγσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν Αθνινχζσλ 

θαη Γξακκαηέσλ Δπηθνηλσλίαο  ηεο  Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο –Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο, θαη είλαη δηθαηνχρνη ηεο θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ 

ζχκθσλα κε η’ αλσηέξσ νξηδφκελα, ηα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη κία θνξά γηα θάζε 

ηέθλν, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ακθφηεξνη ππεξεηνχλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία.  

3. ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή απφζπαζεο ελφο εθ ησλ ζπδχγσλ, απφ ηελ Κεληξηθή 

Τπεξεζία, ζε Γξαθείν Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο, ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ δηδάθηξσλ 

εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ δελ πθίζηαηαη, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν ππάιιεινο 

ππεξεηεί ζην εμσηεξηθφ, θαη κέρξη λα επαλέιζεη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία. ε 

πεξίπησζε πνπ έλαο εθ ησλ ζπδχγσλ ππεξεηεί ζε άιιε Τπεξεζία ζηελ νπνία ηζρχνπλ 

αλάινγεο ξπζκίζεηο, ηα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη απφ ην Γεκφζην κία θνξά γηα θάζε 

ηέθλν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εθάζηνηε Τπεξεζία.     

 

Άξζξν 54 

Γαζκνινγηθέο θαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο ππεξεηνύλησλ ζε Γξαθεία Σύπνπ θαη 

Δπηθνηλσλίαο ζην εμσηεξηθό 

 

Γηα  επηβαηηθφ απηνθίλεην ηδησηηθήο ρξήζεο ησλ  ππεξεηνχλησλ ζε Γξαθεία Σχπνπ θαη 

Δπηθνηλσλίαο ζην εμσηεξηθφ ππαιιήισλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο – 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο, ηνπ θιάδνπ πκβνχισλ θαη Γξακκαηέσλ 

Δπηθνηλσλίαο, ην νπνίν θέξνπλ φηαλ επηζηξέθνπλ ζηελ Διιάδα πξνζσξηλά, ή νξηζηηθά 

ή κε κεηάζεζε, παξέρνληαη νη δαζκνινγηθέο θαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-4, 6, 8-12, 14 ηεο Τπνπξγηθήο 

Απνθάζεσο Γ. 247/13 (Οηθνλνκηθψλ) ηεο 6.4.1988 (ΦΔΚ 195 Β΄), ε νπνία θπξψζεθε 

θαη έρεη ηζρχ λφκνπ απφ ηελ έθδνζή ηεο απφ ηελ παξ. 4 άξζξνπ 11 ηνπ λ.1839/1989 

(ΦΔΚ Α΄ 90), φπσο ηζρχεη. 

 

                                                          Άξζξν 55 

Καηαζηξνθή αξρείσλ ΔΡ 

 

Η Οινκέιεηα ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο κπνξεί λ’ απνθαζίζεη:  

1.  ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ηειενπηηθνχ ή 

ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ, ηελ επηζηξνθή ησλ ππνβιεζέλησλ θαθέισλ ζ’ εθείλνπο πνπ 

ηνπο ππέβαιαλ ή ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηνπο. Πξνο ηνχην εηδνπνηνχληαη απφ ην Δζληθφ 

πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο κε ηνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Οινκέιεηαο πξνζθνξφηεξν 

ηξφπν θαη ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ. Αλ παξέιζεη 

άπξαθηε ε ζρεηηθή πξνζεζκία, νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Ραδηνηειεφξαζεο επηηξνπή ε νπνία θαηαζηξέθεη ή πνιηνπνηεί ηνπο θαθέινπο.  

2.  Δπί εγγξάθσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε εθδνζέλησλ ή κε 

πηζηνπνηεηηθψλ δηαθάλεηαο, ηα νπνία δελ εθδίδνληαη πιένλ, ηελ επηζηξνθή απηψλ ζ’ 

εθείλνπο πνπ ηα ππέβαιαλ ή ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηνπο. Πξνο ηνχην εηδνπνηνχληαη απφ 

ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο κε ηνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Οινκέιεηαο 

πξνζθνξφηεξν ηξφπν θαη ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ 

εγγξάθσλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε ζρεηηθή πξνζεζκία νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
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Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο επηηξνπή, ε νπνία θαηαζηξέθεη ή πνιηνπνηεί ηα 

έγγξαθα.  

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 1946/1991 (ΦΔΚ 69 Α΄) θαη 

ηνπ π.δ/ηνο 87/1981 (ΦΔΚ 27 Α΄). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄  

ΘΔΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

 

 

Άξζξν 56 

Γεληθή Γηεύζπλζε Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 

 

πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ Γεληθή Γηεχζπλζε Φεθηαθήο 

ηξαηεγηθήο, ππαγφκελε ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ. Η Γεληθή 

Γηεχζπλζε ζπληνλίδεη ηε δξάζε ησλ επί κέξνπο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ απφ ηηο νπνίεο 

ζπγθξνηείηαη θαη εηδηθφηεξα:  

α) Σνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπληνληζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο, ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ θαζνξίδεη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο, κε ηξφπν ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο απνζηνιήο ηεο.  

β) Σνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ  θαηαλνκή ησλ πφξσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ 

ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ. 

γ) Σελ θαηάξηηζε πξνηχπσλ θαη ζρεδίσλ γηα πνιηηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηελ εθάζηνηε 

ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Υψξαο. 

δ) Σελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ λφκνπ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

ε) Σελ πξαγκαηνπνίεζε εηζεγήζεσλ γηα αξκνδηφηεηεο θνξέσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ 

νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηεο εθάζηνηε 

ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

ζη)  Σελ ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο Πιεξνθνξηθήο πνπ ζπζηάζεθε κε 

ηελ ΠΤ 14/28.6.2004 (ΦΔΚ Α΄ 116). 

 

Άξζξν 57 

Αξκνδηόηεηεο Γηεπζύλζεσλ 

 

1.  Η Γεληθή Γηεχζπλζε Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο ζπγθξνηείηαη απφ: 

α. Σε Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο θαη Οξγάλσζεο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

θαη β. ηε Γηεχζπλζε Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Υξεκαηνδνηηθψλ Δξγαιείσλ. 

2.   Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο θαη Οξγάλσζεο 

Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο είλαη νη αθφινπζεο θαη θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο σο εμήο: 

α)  Σκήκα Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο:  

- Η κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε νδεγηψλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο πξνο ηηο 

κνλάδεο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηνπο θνξείο πνπ 

επνπηεχνληαη απφ απηή, γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπο. 

- Ο ζπληνληζκφο ζηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ ηερληθήο βνήζεηαο (εζληθήο θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ 
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θνξέσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δ..Π.Α. 

2007-2013. 

- Η παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ νξγάλσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη 

απφ απηή, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ε πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο 

θαη εθαξκνγήο εληαίαο κεζνδνινγίαο δηνίθεζεο – δηαρείξηζεο έξγσλ.  

- Η κέξηκλα γηα ηε ζχζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη νξηζκφ κειψλ κε ακεηβφκελσλ 

επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ επηηξνπψλ πξνκήζεηαο θαη παξαιαβήο. 

- Η ζπγθέληξσζε, ζπκπιήξσζε θαη δηαβίβαζε ησλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ γηα 

ηηο ηνπνζεηήζεηο, ηηο δηαζέζεηο, ηηο απνζπάζεηο, ηηο κεηαζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Δηδηθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη  ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ 

απηή. 

- Η κέξηκλα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ θαη ησλ αδεηψλ άλεπ 

απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη  ησλ 

θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ απηή.  

- Η κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ γηα ηε κεηάβαζε ζην 

εμσηεξηθφ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ απηή.          

- Η κέξηκλα γηα ηηο πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ ή επηινγψλ γηα ην δηνξηζκφ ή 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ. 

- Η νξγάλσζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ 

θαη φισλ ησλ Φνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ απηή ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο ζρεδηαζκνχ 

θαη ζηξαηεγηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ 

εμειίμεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

β) Σκήκα  Οξγάλσζεο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

- Η ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, επεμεξγαζία θαη θαηάξηηζε ηνπ 

εηήζηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ 

θαη ησλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ απηή. 

- Η κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ, ησλ πξάμεσλ θαη εληνιψλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηε δηελέξγεηα δεκφζησλ 

κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ, ηηο απνθάζεηο θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ 

θαζψο θαη ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ ή εθηειέζεσο εξγαζηψλ ή αλαζέζεσο έξγνπ 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα  εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία , φπσο 

απηή εμεηδηθεχεηαη θάζε θνξά.  

- Η πξφηαζε γηα ηηο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε 

Φνξέα ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ε επζχλε θαηαλνκήο ησλ 

επηρνξεγήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

- Η κέξηκλα γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ νξηζκνχ εθθαζαξηζηή, πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο 194902/69 (ΦΔΚ Β’ 

77/22.11.1969) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Γ.Λ.Κ.) «Πεξί ηεο δηαδηθαζίαο 

πιεξσκψλ ζηαζεξψλ, δηαξθνχο ή πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα δαπαλψλ». 

- Η επνπηεία ππνιφγσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο. 

- Η θαηαβνιή ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε επνπηεπφκελα λνκηθά πξφζσπα. 

- Ο έιεγρνο, ε παξαθνινχζεζε θαη ε κέξηκλα γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ παγίνπ θαη αλαιψζηκνπ πιηθνχ ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ.  

γ)  Γξαθείν Γξακκαηείαο 

- Η ηήξεζε πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ ηεο Γηεχζπλζεο.  
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- Η επζχλε γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ, ηελ ππνδνρή 

θαη πιεξνθφξεζε ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηε Γηεχζπλζε θαη γηα ηελ ελ γέλεη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ κνλάδσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο. 

3.  Γηεχζπλζε Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Υξεκαηνδνηηθψλ Δξγαιείσλ. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Υξεκαηνδνηηθψλ 

Δξγαιείσλ είλαη νη αθφινπζεο θαη θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο σο εμήο: 

α)  Σκήκα Φεθηαθήο Πνιηηηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ:  

- Η δηακφξθσζε δξάζεσλ θαη ε δηαηχπσζε εηζεγήζεσλ θαη πξνηάζεσλ ζηνλ 

Δηδηθφ Γξακκαηέα ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθάζηνηε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή 

ηεο ρψξαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Υψξαο. 

- Η επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ 

αθνξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ζρεδίσλ θαη δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Φεθηαθήο 

ηξαηεγηθήο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ λέσλ ζηξαηεγηθψλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ 

ηεο Υψξαο.  

- Η κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε εγγξάθσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο θαη 

πξνο ηα Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

- Η κέξηκλα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ζπκθσληψλ 

ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη εηαηξεηψλ 

πιεξνθνξηθήο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηελ ελ γέλεη 

επηηάρπλζε ηεο ηερλνινγηθήο πνξείαο ηεο Υψξαο.   

- Η κέξηκλα γηα ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, 

ππεξεζηψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, αξκνδηφηεηαο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ 

ρεδηαζκνχ. 

- Η κέξηκλα γηα ηελ ζχληαμε εξσηεκάησλ πξνο ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ 

Κξάηνπο γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ. 

- Η κέξηκλα γηα ηελ πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ. 

β)  Σκήκα  Υξεκαηνδνηηθψλ Δξγαιείσλ. 

- Η κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ  πνπ ζα επλνεί ηελ 

αλάπηπμε λέσλ εηαηξεηψλ θαη κέζσ απηψλ θαηλνηνκηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ Διιάδα. 

- Η κέξηκλα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, ζχκθσλα κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ε δηαζθάιηζε 

ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κε ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία, ηελ ΔΣΔΠ θαη άιιεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

- Η κέξηκλα γηα ηελ έγθξηζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ησλ  ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ. 

- Η κέξηκλα γηα ηε ζχληαμε ησλ απαξαίηεησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ζχζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ.   

- Η κέξηκλα γηα ηηο πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ επηινγήο ηδηψηε δηαρεηξηζηή θαη 

ζεκαηνθχιαθα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

απηψλ θαη ηε ζχκβαζε αλαζέζεσο έξγνπ. 

- Η κέξηκλα γηα ηε ζχζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη νξηζκφ κειψλ ησλ επελδπηηθψλ 

επηηξνπψλ ησλ  ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. 

- Η κέξηκλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε, παξαιαβή, αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ηεο 

ηήξεζεο  ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ ζεκαηνθχιαθα. 

γ)  Γξαθείν Γξακκαηείαο 
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- Η ηήξεζε πξσηνθφιινπ θαη αξρείνπ ηεο Γηεχζπλζεο.  

- Η αλαπαξαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ, ε ππνδνρή θαη πιεξνθφξεζε 

ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηε Γηεχζπλζε θαη γηα ε ελ γέλεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

ησλ κνλάδσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο. 

 

Άξζξν 58 

ύζηαζε θαη θάιπςε ζέζεσλ  

 

1. Οη ζέζεηο πξνζσπηθνχ ησλ δηεπζχλζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ νξίδνληαη 

ζε δεθαεπηά (17) απφ ηηο νπνίεο: 

α)  Σνπ θιάδνπ Οηθνλνκηθνχ θαηεγνξίαο ΠΔ1 ζέζεηο δψδεθα (12) θαη θαηεγνξίαο 

ΓΔ ζέζεηο δχν (2). 

β)  Σνπ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο θαηεγνξίαο ΠΔ ζέζεηο ηξεηο (3).  

2.  Γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο επηιέγεηαη απφ 

ηελ νηθεία ππεξεζία ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΠΔ1, θιάδνπ Οηθνλνκηθνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ ζε 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζην 

πιαίζην ησλ λφκσλ 2860/2000 (ΦΔΚ Α΄251) θαη 3614/2007 (ΦΔΚ Α΄267).  

3.  Η θάιπςε ησλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ησλ δηεπζχλζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ θαη 

πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ γίλεηαη θαη’ επηινγήλ ηεο νηθείαο ππεξεζίαο:  

α)  Απφ ππαιιήινπο φισλ ησλ θιάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. 

β)  Με κεηάηαμε ή κεηαθνξά ππαιιήισλ ησλ θιάδσλ Οηθνλνκηθνχ – Γηνηθεηηθνχ 

θαη Πιεξνθνξηθήο θαηεγνξίαο ΠΔ, κε αίηεζή ηνπο, απφ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ 

Γεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ.  

4.  Η κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ γίλεηαη ζε ζπληζηψκελεο, κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ πεξίπησζε (β) ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζρεηηθή πξάμε, ζέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

αληίζηνηρεο εηδίθεπζεο κε ηαπηφρξνλε δέζκεπζε κφληκσλ ζέζεσλ. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο 

ησλ θαηά ηα αλσηέξσ κεηαθεξφκελσλ ππαιιήισλ ζηνπο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο 

πξνέξρνληαη ζεσξείηαη σο δηαλπζείο ζηελ ππεξεζία πνπ ηνπνζεηνχληαη γηα ηε 

κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή ηνπο εμέιημε. 

5.  Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ε ζηειέρσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ 

δχλαηαη λα γίλεη θαη κε απφζπαζε ή κεηάηαμε ή κεηαθνξά ππαιιήισλ απφ ην Γεκφζην 

θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ Τπνπξγνχ, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Γηα ηε κεηάηαμε απαηηείηαη νη ππάιιεινη λα θαηέρνπλ ηα ηππηθά 

πξνζφληα ηεο ζέζεο ζηελ νπνία κεηαηάζζνληαη.  

 

Άξζξν 59 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ λ. 3492/2006  

 

1. ην ηέινο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 32 λ. 3492/2006 (ΦΔΚ Α΄ 210) πξνζηίζεληαη 

ηα αθφινπζα εδάθηα σο εμήο: 

«α.  ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3389/2005, 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην πξνζσπηθφ γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο.  
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β.  Οη απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 6 λ. 3389/2005, γίλνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηεζζάξσλ 

εηψλ θαη δχλαληαη λα παξαηείλνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα ίζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα.  

γ.  Οη ζπκβάζεηο παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ ηεο Δηδηθήο 

Γξακκαηείαο Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 λ. 3389/2005 

ζπλάπηνληαη απεπζείαο ρσξίο δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.»  

2.  Μεηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 32 λ. 3492/2006 (ΦΔΚ Α΄ 210) ε 

παξάγξαθνο 5 αλαξηζκείηαη ζε  7 θαη  πξνζηίζεληαη λέεο παξάγξαθνη 5 θαη 6 σο εμήο:  

«5.  ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ δχλαηαη, θαηά παξέθθιηζε 

θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, λα ζπζηήλνληαη θαη λα 

ζπγθξνηνχληαη νκάδεο εξγαζίαο ή επηηξνπέο (α) κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ζθνπφ ηελ εμεηδίθεπζε θαη ππνζηήξημε ησλ δξάζεψλ 

ηεο θαη (β) κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ 

θαηά πεξίπησζε θαζ’ χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ γηα ζέκαηα ζπλαξκνδηφηεηαο ηνπ κε 

ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ησλ ζεκάησλ απηψλ. Η ακνηβή ησλ κειψλ ησλ ελ ιφγσ 

νκάδσλ θαη επηηξνπψλ θαζψο θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζήο ηνπο θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Οη ακνηβέο 

θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην λ. 3205/2003 (ΦΔΚ Α΄297). Σν χςνο θαη ην είδνο ησλ 

εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ.  

6.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ, λα εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ νη αξκνδηφηεηέο ηεο, ν ηξφπνο θαη 

ε δηαδηθαζία άζθεζήο ηνπο, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 

ζέκα.». 

 

Άξζξν 60 

Καηαξγνύκελεο  δηαηάμεηο 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο απηνχ ηνπ λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, 

πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελφ ηνπ. 

 

Άξζξν 61 

Έλαξμε ηζρύνο 

 

Η ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ, απφ ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ, νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

 Αζήλα,  23 Ινπιίνπ  2009 
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